
KATALOG 2023
pro základní a střední školy

www.spn.cz www.fortuna.cz www.ncgs.cz

www.naseucebnice.cz



Barevný podtisk pod cenou určuje, které nakladatelství publikaci vydalo:

SPN – modrý podtisk

Fortuna – béžový podtisk

NČGS – zelený podtisk

KATALOG UČEBNIC PRO ROK 2023
SPN – pedagogické nakladatelství

Nakladatelství Fortuna
Nakladatelství České geografické společnosti

137 Kč

137 Kč

137 Kč

Více informací a objednávky:

www.naseucebnice.cz

KVALITA UČEBNIC
Dbáme na kvalitu obsahu učebnic v souladu 

s RVP a spolupracujeme s předními odborníky 
i zkušenými pedagogy z praxe.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKY
Naše učebnice disponují schvalovacími 

doložkami MŠMT.

SLEVY
Všechny školy u nás mohou nakupovat 

učebnice se slevou 10 %.

DOPRAVA ZDARMA
Učebnice zasíláme službou PPL. Pro školy 

máme poštovné a balné zdarma.

NAŠI DISTRIBUTOŘI
Naši distributoři Vám poskytnou nejvýhodnější 

nabídku našich produktů, kvalitní služby 
i odborné poradenství a rádi odpoví 

na Vaše dotazy.

VZORNÍKY UČEBNIC
Nabízíme Vám ZDARMA k zapůjčení naše 
nové vzorníky učebnic, abyste si je mohli 

v klidu prohlédnout. V případě zájmu zajistíme 
i prezentaci učebnic dle Vašeho požadavku.

Připravujeme elektronické verze učebnic.
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Pro předškoláky a malé školáky

150 Kč

55 Kč 55 Kč

285 Kč

Brzy půjdu do školy
S. Pišlová, G. Filcík 

Etikadlo – říkanky 
o slušném chování
K. Suková, A. Černohlávková 

Naši ptáci
naučné říkanky
Z. Železný

Pohádkový slovníček
O. Martincová

Hudebně pohybová 
výchova pro předškoláky
L. Kurková

● pro děti od 4 let ● knížka plná 
obrázků, veselých i vážných 
úkolů a her ● řada námětů pro 
rozvoj grafomotorických do-
vedností, při nichž dítě kreslí, 
vybarvuje, stříhá i skládá papír 
● usnadňuje dětem po všech 
stránkách vstup do školy, do 
světa poznávání a učení

o. č. 5103 A4 64 s. 2. vyd.
978-80-7235-619-5

9788072356195

● pro děti od 3 do 8 let ● výstiž-
né a srozumitelné říkanky s kon-
krétním výchovným cílem ● ba-
revné vtipně stylizované obráz-
ky lákají pozornost a pomáhají 
k pochopení a k zapamatování 
pravidel slušného chování ● čer-
nobílé obrázky slouží jako oma-
lovánky a pomáhají k rozvoji 
grafomotoriky

o. č. 5999 A5 40 s. 1. vyd.
978-80-7235-642-9

9788072356429

● pro děti předškolního a mlad-
šího školního věku ● říkanky 
o ptáčcích, doprovázené obráz-
ky a fotografiemi, mohou vést 
k zájmu o ptáky a o přírodu vů-
bec ● černobílé kopie obrázků 
slouží jako omalovánky a pomá-
hají k rozvoji grafomotorických 
dovedností

o. č. 6007 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-640-9

EAN 9788072356409

● zahrnuje výrazy z pohádek, 
které je vhodné dětem vysvětlit, 
aby pohádce skutečně rozumě-
ly ● slova jsou vybírána z knih 
náležejících do zlatého fondu 
české literatury pro děti, tedy 
z toho nejlepšího, co bylo pro 
ně napsáno ● barevné ilustrace 
pomáhají k objasnění jednotli-
vých výrazů ● určen především 
„čtecím babičkám a dědečkům“, 
které zaštiťuje organizace Mezi 
námi ● poslouží i všem ostat-
ním babičkám a dědečkům, ro-
dičům, učitelkám v mateřských 
školách a také studentům pe-
dagogických škol ● využívání 
slovníčku pomáhá rozšířit slovní 
zásobu dětí

● soubor drobných hudebně po-
hybových forem pro předškoláky 
● náměty na elementární taneční 
projevy v tomto pojetí přináší dě-
tem nevšední zážitek a probouzí 
v nich představivost a fantazii 
● využít jej mohou mateřské ško-
ly, základní umělecké školy, ale 
i taneční soubory vychovávající si 
své členy od útlého dětství

Další učebnice pro předškoláky najdete na www.naseucebnice.cz

o. č. 6002 A5 176 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-636-2

EAN 9788072356362

115 Kč

o. č. 6004 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-638-6

EAN 9788072356386
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ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ

První řada pro prvňáčky – učí číst na principu genetické metody. Žáci se nejprve seznamují s velkými tiskacími písmeny a ta pak skládají 
rovnou do smysluplných slov. Teprve potom se přechází ke čtení malých písmen a k nácviku psacího písma. Díky této metodě se žáci naučí 
číst rychle a kvalitně, nekomplikují si nácvik čtení slabikou, která není nositelem významu. Řada obsahuje učebnice Učíme se číst a Čítanku pro 
prvňáčky, pracovní sešity Učíme se číst, Čtení s radostí a Kresebné uvolňovací cviky, soubory písmen Písmenka pro žáky, Písmena pro učitele 
a sadu pěti Písanek pro prvňáčky. Řadu doplňuje Příručka pro učitele, která vysvětluje princip genetické metody a její praktické využití.

55 Kč 89 Kč 89 Kč 99 Kč

Kresebné uvolňovací 
cviky pro prvňáčky 
pracovní sešit 
J. Wagnerová, V. Wagner

Písmenka pro žáky 1. r. ZŠ 

o. č. 5630 A4 na šířku 48 s. 3. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-644-7 / EAN 9788072356447

● úlohy pro nácvik psacího 
písma ● napomáhá zlepšovat 
motorickou výkonnost a pohy-
bovou koordinaci ruky ● není 
vázán na metodu výuky čtení

o. č. 5675 A4 48 s. 1. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

ISBN 80-7235-206-7 / EAN 9788072352067

● několik sad písmen na křído-
vém papíře ● pomůcka pro ak-
tivní hru s písmeny ● obsahuje 
písmena velké tiskací abecedy 
připravená na vystřihování 

Písmena pro učitele 1. r. ZŠ Učíme se číst – metodika

o. č. 5693 A4 1. vyd.
–

ISBN 80-7235-207-5 / EAN 9788072352074

● sada písmen formátu A4 
na křídovém papíře ● pomůcka 
pro sestavování slov na tabuli 
● obsahuje písmena velké tiska-
cí abecedy k vystřihování 

o. č. 5206 A5 56 s. 1. vyd.
–

80-7235-001-3 / 9788072350018

● vysvětlení pravidel a postupů 
genetické metody čtení ● vede 
učitele krok za krokem učebnicí, 
podle níž se žáci učí číst genetic-
kou metodou

159 Kč 115 Kč

Učíme se číst – učebnice 
čtení pro 1. r. ZŠ
J. Wagnerová

o. č. 5204 A4 128 s. 3. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-584-6 / EAN 9788072355846

● učebnice pro výuku čtení ge-
netickou metodou ● pomáhá 
naučit se číst rychle a s porozu-
měním ● obsahuje řadu říkanek, 
pohádek, doplňovaček

Učíme se číst – pracovní 
sešit pro 1. r. ZŠ
J. Wagnerová, J. Václavovičová

Čítanka pro prvňáčky 
J. Wagnerová

Čtení s radostí – pracovní 
sešit pro 1. r. ZŠ
A. Bahnerová

o. č. 5706 A4 80 s. 2. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-583-9 / EAN 9788072355839

● další texty k nácviku čtení 
a psaní genetickou metodou  
● řada zábavných úkolů pomáhá 
zvládnout počáteční čtení a psaní 
● používá velká tiskací písmena

o. č. 5674 A4 48 s. 3. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-664-5 / EAN 9788072356645

● pohádky, říkanky, příběhy 
a další texty vhodné pro dětské-
ho čtenáře ● vše psáno velkými 
tiskacími písmeny ● doporuču-
jeme pro 2. pololetí 1. ročníku ZŠ

o. č. 5989 A4 64 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7235-521-1 / EAN 9788072355211

● poskytuje další možnosti k ná-
cviku čtení a psaní genetickou 
metodou ● hravé úkoly ověřené 
školní praxí ● využitelné i pro 
předškolní děti

125 Kč 95 Kč
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ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ

89 Kč

Velká tiskací písmena
nástěnná tabule
J. Wagnerová

Velká tiskací písmena
nástěnná tabule
J. Wagnerová

Písanky (1–5)
J. Wagnerová

● barevně odlišená sada pěti pí-
sanek pro nácvik psaní

116 Kč 116 Kč

116 Kč

115 Kč 109 Kč

o. č. 5677 B1 (70 x 100 cm) 1. vyd.

● zobrazuje všechna velká tiska-
cí písmena s obrázky

o. č. 5677 B1 (70 x 100 cm) 1. vyd.

● zobrazuje všechna velká tiska-
cí písmena bez obrázků 

Velká a malá tiskací písmena
nástěnná tabule 
J. Wagnerová

o. č. 5678 B1
(70 x 100 cm) 1. vyd.

Druhá řada pro prvňáčky – je sestavená na bázi genetické me-
tody čtení. Tvoří ji učebnice čtení Budu dobře číst a Umím dobře 
číst. Učebnice doplňuje metodická příručka, která vedle samot-
ného vysvětlení principu genetické metody čtení a psaní obsahu-
je i praktické návody, jak s učebnicí pracovat, aby byla výuka pro 
vyučující i žáky co nejsnazší a nejzábavnější.

Budu dobře číst (1. díl)
pracovní učebnice čtení 
a psaní pro 1. r. ZŠ
J. Borecká a kol.

Umím dobře číst (2. díl)
pracovní učebnice čtení 
a psaní pro 1. r. ZŠ
J. Borecká a kol.

o. č. 5987 A4 80 s. 1. vyd.
doložka 3803/2018 dne 7. 2. 2018

ISBN 978-80-7235-514-3
EAN 9788072355143

● učebnice pro výuku čtení 
a psaní genetickou metodou 
● seznamuje děti s velkými tis-
kacími písmeny ● obsahuje řadu 
jednoduchých říkanek, doplňo-
vaček a zábavných úkolů

o. č. 5988 A4 80 s. 1. vyd.
doložka 3803/2018 dne 7. 2. 2018

ISBN 978-80-7235-515-0
EAN 9788072355150

● vedle velkých písmen abecedy 
seznamuje děti i s malými pís-
meny abecedy ● obsahuje řadu 
říkanek, doplňovaček a zábav-
ných úkolů, které napomáhají 
dětem učit se číst a psát

Notýsek pro prvňáčky

20 Kč

● slouží jako první žákovská 
knížka ● umožňuje i vybarvo-
vání obrázků za odměnu ● ob-
sahuje omluvný list, informace 
o škole, sdělení školy rodičům 
a rodičů škole, údaje o svátcích 
a prázdninách ● v závěru je uve-
den rozvrh hodin

o. č. 5679 A5
ISBN 80-7235-201-6
EAN 9788072352012

o. č. 5205 A5 5 x 24 s. 1. vyd.
doložka 13005/2021-4 dne 17. 6. 2021

● zobrazuje všechna velká i malá 
tiskací písmena ● umožňuje 
prvňáčkům mít všechna písme-
na stále na očích a fi xovat si tak 
tvarové podobnosti a odlišnosti 
velkých a malých písmen ● k ná-
stěnné tabuli lze přikoupit lišty
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ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ

Moje první čtení pro radost 
a poučení – pracovní sešit 
pro prvňáčky 
M. Matejová, J. Rohová

95 Kč

59 Kč 144 Kč

99 Kč

59 Kč 59 Kč

o. č. 1458 A4 64 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7373-118-2 / EAN 9788073731182

● pracovní úlohy k učebnici Čte-
ní pro prvňáčky 1 ● řada herních 
prvků pro nácvik počátečního 
čtení a psaní ● umožňuje práci 
pouze s velkými tiskacími písme-
ny abecedy

Moje druhé čtení pro radost 
a poučení – pracovní sešit 
pro prvňáčky 
M. Matejová, J. Rohová

o. č. 1462 A4 80 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7373-125-0 / EAN 9788073731250

● pracovní úlohy k učebnici 
Čtení pro prvňáčky 2 ● zábav-
né úkoly na čtení a psaní s po-
užitím velkých i malých písmen 
abecedy

Cviky 
pro uvolnění ruky 
J. Polanská

Cviky 
pro nácvik písmen
M. Čížková

o. č. 1312 A4 24 s. 2. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

EAN 17613125

o. č. 1310 A4 24 s. 2. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

EAN 17613101

Cviky zábavné 
jednotažky 
J. Jošt

Metodická příručka k výuce 
českého jazyka v 1. r. ZŠ
M. Čížková

o. č. 1311 A4 48 s. 1. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

EAN 17613118

Třetí řada pro prvňáčky – je založena na analyticko-syntetické metodě bez tvorby slabik. Žáci se učí číst nejprve velká tiskací písmena, 
která skládají rovnou do smysluplných slov, teprve poté přecházejí ke čtení písmen malých. Řadu tvoří učebnice Čtení pro prvňáčky 1 a Čte-
ní pro prvňáčky 2, pracovní sešity Moje první čtení pro radost a poučení a Moje druhé čtení pro radost a poučení, tři pracovní sešity pro 
nácvik psaní (Cviky pro uvolnění ruky, Cviky pro nácvik písmen, Cviky zábavné – jednotažky), soubor listů Písmenka a číslice pro prvňáčky, 
Písmenkové pexeso a šest Písanek. Celou řadu doplňuje Metodická příručka k výuce českého jazyka v 1. r. ZŠ.

Čtení pro prvňáčky 1 
M. Čížková

Čtení pro prvňáčky 2 
M. Čížková

o. č. 1215 A4 104 s. 3. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

ISBN 978-80-7373-156-4 / EAN 9788073731564

● učí děti číst nejprve velká tis-
kací písmena, pak slova a jedno-
duché věty ● říkanky a básnič-
ky s řadou úkolů dávají žákům 
možnost vhodného nácviku po-
čátečního čtení

159 Kč 159 Kč

o. č. 1235 A4 128 s. 1. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

ISBN 978-80-7373-008-6 / EAN 9788073730086

● zábavné texty slouží přede-
vším dětem, které již číst umí 
a chtějí si tuto dovednost zlepšit 
● kniha procvičuje formou zá-
bavných úkolů také porozumění 
textu

● pomůcky k nácviku psaní pro prvňáčky i děti předškolního věku ● obsahují cviky a kresebné úkoly pro 
uvolnění ruky ● dokreslování a obtahování obrázků z dětského prostředí

o. č. 1321 A4 48 s. 1. v.
–

80-7168-957-2 / 9788071689577

● návody pro práci s určitými 
částmi celého souboru
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ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ

79 Kč 35 Kč

100 Kč 95 Kč 95 Kč

Písanky (1–6)
M. Čížková

Písanka pro leváky (1–6)
M. Čížková

o. č. 1477 A5 6 x 24 s. 1. vyd.
–

EAN 17614771

o. č. 1309 A5 6 x 24 s. 2. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

EAN 17613095

Písmenka a číslice 
pro prvňáčky 
K. Hrušková, I. Brož

Písmenkové pexeso 
L. Kořenářová 

o. č. 0288 A4 4. vyd.
–

EAN 17628808

● sada 8 listů s písmenky, slabi-
kami a číslicemi, k nácviku psaní 
a počítání

o. č. 1332 A4 1. vyd.
–

EAN 17613323

● hravá pomůcka pro sluchovou 
a zrakovou analýzu a syntézu při 
nácviku písmen

Čtvrtá řada pro prvňáčky – čtyřdílná řada Slabikářů doplněná pěti Písankami a pěti Cvičnými sešity je založena na analyticko-syntetické 
metodě s tvorbou slabik. Seznamuje žáky s velkými i malými písmeny tiskacího i psacího písma. Řadu doplňuje Metodická příručka 
k vyučování českému jazyku a literatuře v 1. r. ZŠ.

Pojďme si hrát 
první díl slabikáře 
S. Pišlová, M. Čížková, V. Linc, 
V. Mertin

Veselá abeceda 
druhý díl slabikáře 
V. Linc, J. Brukner, M. Čížková, 
V. Mertin, S. Pišlová

Pojďme si číst 
třetí díl slabikáře 
M. Čížková, J. Brukner, V. Linc, 
S. Pišlová

o. č. 1314 B5 na šířku 64 s. 4. vyd.
doložka 11125/2017 dne 3. 7. 2017

ISBN 80-7168-938-6
EAN 9788071689386

● pracovní úlohy pro rozvoj slov-
ní zásoby, motoriky, postřehu, 
představivosti a manuální zruč-
nosti ● jazykové hry pro jednot-
livce i větší skupiny hráčů

o. č. 0423 B5 80 s. 4. vyd.
doložka 21 953/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 978-80-7373-005-5
EAN 9788073730055

● seznamuje žáky s velkými i ma-
lými písmeny tiskacího i psacího 
písma ● nácvik čtení otevřených 
slabik a jejich spojování do slov, 
čtení slov a krátkých vět

o. č. 0424 B5 64 s. 5. vyd.
doložka 21 953/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 978-80-7373-150-2
EAN 9788073731502

● pomáhá dotvářet čtenářské 
dovednosti získané z učebnice 
Veselá abeceda ● texty rozděle-
né na hrací (různé úkoly) a čtecí 
(souvislý text)

100 Kč

o. č. 0560 B5 64 s. 3. vyd.
doložka 21 953/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 80-7168-975-0
EAN 9788071689751

● napomáhá rozvíjet čtenářské 
dovednosti ● obsahuje kratší 
i delší texty různé obtížnosti (po-
hádky, hádanky, vtipy, doplňo-
vačky, ale také verše a písničky)

Čtení pro malé školáky 
čtvrtý díl slabikáře 
J. Brukner, M. Čížková

109 Kč 109 Kč

● písanky zpracované ve dvou variantách ● jedna pro praváky, druhá 
pro leváky a pro ty, kteří potřebují důkladnější přípravu pro psaní pís-
men a slov a větší množství předloh k obtahování
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ČESKÝ JAZYK pro 2.–5. ročník ZŠ

Řada učebnic českého jazyka pro 2.–5. ročník ZŠ – obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí 
sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj 
komunikačních dovedností. V učebnicích je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazyko-
vých kapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. Ke každé učebnici je vydán pracovní sešit. Pro 
každý ročník je připravena metodická příručka, v níž učitelé naleznou řešení všech cvičení z učebnice i pracovního sešitu.

Český jazyk pro 2. r. ZŠ 
E. Hošnová, M. Buriánková, 
S. Pišlová, M. Šmejkalová

Český jazyk pro 4. r. ZŠ 
E. Hošnová, M. Šmejkalová, 
I. Vaňková 

Český jazyk pro 2. r. ZŠ 
pracovní sešit 
M. Buriánková a kol.

Český jazyk pro 4. r. ZŠ 
pracovní sešit 
M. Buriánková a kol.

Český jazyk pro 3. r. ZŠ 
E. Hošnová, M. Šmejkalová, 
I. Vaňková, M. Buriánková 

Český jazyk pro 5. r. ZŠ 
E. Hošnová, M. Šmejkalová, 
I. Vaňková, M. Buriánková 

Český jazyk pro 3. r. ZŠ 
pracovní sešit 
M. Buriánková, Z. Dvořáková

Český jazyk pro 5. r. ZŠ 
pracovní sešit 
M. Buriánková, Z. Dvořáková

o. č. 5768 B5 160 s. 2. vyd.
doložka 21 933/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 978-80-7235-542-6
EAN 9788072355426

● abeceda ● věta ● slovo ● slabi-
ka ● hlásky ● vlastní jména ● pís-
meno „ě“ ● souhlásky na konci 
slova ● věta jednoduchá a sou-
větí

o. č. 5897 B5 208 s. 2. vyd.
doložka 15 671/2021-5 dne 10. 12. 2021

ISBN 978-80-7235-650-8
EAN 9788072356508

● nauka o slově ● pravopis ● vy-
jmenovaná slova ● slovní druhy 
● podstatná jména a jejich sklo-
ňování ● slovesa ● stavba věty 
● souvětí a jeho stavba ● přímá 
a nepřímá řeč 

o. č. 5769 B5 48 s. 1. vyd.
doložka 21 933/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 80-7235-330-6
EAN 9788072353309

o. č. 5898 A4 64 s. 3. vyd.
doložka 15 671/2021-5 dne 10. 12. 2021

ISBN 978-80-7235-652-2
EAN 9788072356522

o. č. 5816 B5 216 s. 2. vyd.
doložka 20 867/2020-3 dne 30. 6. 2020

ISBN 978-80-7235-538-9 
EAN 9788072355389

● tvary slov a slova příbuzná 
● souhlásky uvnitř slov ● řazení 
slov podle abecedy ● písmena 
označující pravopisně obojetné 
souhlásky ● slovo a skutečnost 
● slovní druhy ● podstatná jmé-
na ● slovesa ● věta a souvětí

o. č. 5943 B5 224 s. 1. vyd.
doložka 7782/2022-4 dne 28. 6. 2022

ISBN 978-80-7235-453-5
EAN 9788072354535

● tvoření slov a jejich stavba 
● vyjmenovaná slova ● slovní 
druhy ● podstatná jména ● pří-
davná jména ● zájmena ● čís-
lovky ● slovesa ● věta ● přísu-
dek a podmět ● souvětí ● přímá 
a nepřímá řeč

o. č. 5817 B5 64 s. 3. vyd.
doložka 20 867/2020-3 dne 30. 6. 2020

ISBN 978-80-7235-669-0
EAN 9788072356690

o. č. 5944 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 7782/2022-4 dne 28. 6. 2022

ISBN 978-80-7235-663-8
EAN 9788072356638

135 Kč 152 Kč

75 Kč 95 Kč

145 Kč 159 Kč

89 Kč 95 Kč
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ČESKÝ JAZYK pro 2.–5. ročník ZŠ

Řada diktátů a pravopisných cvičení pro 2.–5. ročník ZŠ – čtyřdílná řada klade důraz na hravost a formou zajímavých cvičení vybízí žáky 
k aktivitě. Obsahuje úryvky textů známých spisovatelů a básníků pro děti. Každá publikace obsahuje klíč.

Diktáty a pravopisná 
cvičení pro 2. r. ZŠ 
L. Konopková

Diktáty a pravopisná 
cvičení pro 3. r. ZŠ 
L. Konopková

Diktáty a pravopisná 
cvičení pro 4. r. ZŠ 
L. Konopková

Diktáty a pravopisná 
cvičení pro 5. r. ZŠ
L. Konopková

o. č. 1304 A5 88 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-157-1 / EAN 9788073731571

● tvrdé a měkké souhlásky 
● pravopis skupin dě, tě, ně a bě, 
pě, vě, mě ● psaní předložek 
a párových souhlásek na konci 
slov ● krátké a dlouhé samohlás-
ky, včetně nácviku psaní u, ú, ů

o. č. 1305 A5 96 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-158-8 / EAN 9788073731588

● párové souhlásky uvnitř slov 
● vyjmenovaná slova po obo-
jetných souhláskách ● psaní vel-
kých začátečních písmen ● čár-
ky mezi slovy a větami ● koncov-
ky přítomných tvarů sloves 

o. č. 1306 A5 88 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-159-5 / EAN 9788073731595

● doplňování předpon ● cvičení 
na i/í a y/ý po obojetných sou-
hláskách ● tvary podstatných 
a přídavných jmen ve všech ro-
dech ● shoda přísudku s pod-
mětem ● přímá řeč

o. č. 1307 A5 96 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-160-1 / EAN 9788073731601

● předpony a předložky ● tvary 
podstatných a přídavných jmen 
● tvary osobních zájmen a slo-
ves ● čárky ve větě jednoduché 
i v souvětí ● řeč přímá, nepřímá 
a věta uvozovací

98 Kč 98 Kč 98 Kč 98 Kč

Řada čítanek pro 2.–5. ročník ZŠ – soubor čtyř čítanek pro výuku českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ. Obsahuje ukázky z klasické 
i soudobé tvorby pro děti. K celé řadě jsou připraveny dvě metodické příručky pro učitele. 

Čítanka pro ZŠ 2 
J. Čeňková, A. Ježková

Čítanka pro ZŠ 3 
J. Čeňková, A. Ježková

Čítanka pro ZŠ 4 
J. Čeňková, A. Jonáková

Čítanka pro ZŠ 5 
J. Čeňková, Z. Jonák

o. č. 5920 B5 148 s. 1. vyd.
doložka 1579/2022 dne 7. 4. 2022

ISBN 978-80-7235-447-4 / EAN 9788072354474

● Podzim klepe na dveře ● Bude 
zima, bude mráz ● Jaro – brána 
k létu a prázdninám ● ve všech 
oddílech ukázky z klasické i sou-
dobé tvorby pro děti

o. č. 5921 B5 184 s. 1. vyd.
doložka 1579/2022 dne 7. 4. 2022

ISBN 978-80-7235-448-1 / EAN 9788072354481

● Podzim přichází ● Potkává-
me se navzájem ● Vánoční čas 
● Pohádková sklizeň ● Jaro na-
hlíží do oken ● Prázdniny jsou 
za dveřmi

o. č. 5922 B5 200 s. 2. vyd.
doložka 1579/2022 dne 7. 4. 2022

ISBN 978-80-7235-600-3 / EAN 9788072356003

● Návrat z prázdnin ● Je přece 
hezky na světě ● Žijeme s příro-
dou ● Pověsti a legendy ● Příbě-
hy a dobrodružství ● Pohádky 
a fantazie 

o. č. 5923 B5 208 s. 2. vyd.
doložka 1579/2022 dne 7. 4. 2022

ISBN 978-80-7235-604-1 / EAN 9788072356041

● Za lidmi a do světa ● Dobro-
družství a cesty ● Příroda čaru-
je ● Báje a pověsti ● Humorné 
příběhy a anekdoty ● Do světa 
fantazie

145 Kč 145 Kč 145 Kč 155 Kč
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ČESKÝ JAZYK pro 2.–5. ročník ZŠ

Řada cvičebnic z českého jazyka Procvičujeme si pro 2.–5. ročník ZŠ – osmičlenný komplet sešitů pro 1. stupeň ZŠ. Každý se věnuje 
jednomu jazykovému jevu. Všechny sešity jsou opatřeny klíčem. Uplatní se ve škole i při domácím procvičování. 

Procvičujeme si psaní 
souhlásek na konci 
a uvnitř slov pro 2. r. ZŠ

Procvičujeme si vzory 
a psaní koncovek podstat
ných jmen pro 4. r. ZŠ

Procvičujeme si psaní y/ý 
a i/í po tvrdých a měkkých 
souhláskách a psaní ě 
pro 2. r. ZŠ

Procvičujeme si mluvnické 
významy podstatných 
jmen a sloves pro 4. r. ZŠ

Procvičujeme si 
vyjmenovaná slova 
pro 3. r. ZŠ

Procvičujeme si pravopis 
přídavných jmen 
pro 5. r. ZŠ

Procvičujeme si slovní 
druhy pro 3. r. ZŠ

Procvičujeme si shodu 
přísudku s podmětem 
pro 5. r. ZŠ

o. č. 5722 A5 32 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-239-3 / EAN 9788072352395

o. č. 5734 A5 36 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-289-X / EAN 9788072352890

o. č. 5723 A5 36 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-238-5 / EAN 9788072352388

o. č. 5735 A5 36 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-288-1 / EAN 9788072352883

o. č. 5724 A5 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-240-7 / EAN 9788072352401

o. č. 5736 A5 32 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-292-X / EAN 9788072352920

o. č. 5733 A5 44 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-246-6 / EAN 9788072352463

o. č. 5737 A5 36 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-304-7 / EAN 9788072353040

44 Kč

44 Kč

22 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč

44 Kč

44 Kč

44 Kč

44 Kč

44 Kč

44 Kč

Notýsek pro 2. třídu Žákovská knížka pro 3.–5. ročník

o. č. 5756 A5 o. č. 5757 A5 o. č. 5859 A5 o. č. 5860 A5
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ČESKÝ JAZYK pro 2.–5. ročník ZŠ

Řada pracovních sešitů Ba-
revná čeština pro 1. stupeň
ZŠ – obsahuje pět sešitů pl-
ných zajímavých a netradič-
ních úkolů k procvičování čes-
kého jazyka doma i ve škole. 
Nabízí úkoly ve formě oma-
lovánek, hádanek, křížovek 
a doplňovacích cvičení. 

Barevná čeština 
pro prvňáčky
J. Pavlová, S. Pišlová

Barevná čeština 
pro druháky
J. Pavlová, S. Pišlová

Barevná čeština 
pro třeťáky
J. Pavlová, S. Pišlová

Barevná čeština 
pro čtvrťáky
J. Pavlová, S. Pišlová

Barevná čeština 
pro páťáky
J. Pavlová, S. Pišlová

Jazykové hry
S. Pišlová

o. č. 5369 A4 56 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-344-6

EAN 9788072353446

o. č. 5080 A4 64 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-133-8

EAN 9788072351336

o. č. 5070 A4 64 s. 2. vyd.
ISBN 80-7235-302-0
EAN 9788072353026

o. č. 5337 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-060-9 / EAN 9788072350605

o. č. 5359 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-325-X / EAN 9788072353255

o. č. 1265 A5 112 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7373-130-4

EAN 9788073731304

● ve formě jazykových her, hříček a hlavo-
lamů nabízí inspiraci pro učitele českého 
jazyka i žáky samotné ● vhodné pro různé 
věkové kategorie

105 Kč105 Kč 105 Kč

105 Kč 105 Kč

134 Kč

Cvičení z pravopisu 
pro malé školáky
V. Styblík, Z. Dvořáková

Vyjmenovaná slova 
V. Styblík a kol.

o. č. 5011 A5 232 s. 2. vyd.
ISBN 80-7235-115-X / EAN 9788072351152

o. č. 5426 A5 128 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-106-0 / EAN 9788072351060

Vyjmenovaná slova 
J. Polanská

o. č. 0450 A5 64 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-954-8 / EAN 9788071689546

Opakujeme si český jazyk I 
V. Styblík, Z. Dvořáková, 
M. Buriánková

o. č. 5240 A5 136 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-059-5 / EAN 9788072350599

149 Kč

109 Kč 93 Kč

135 Kč
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98 Kč

MATEMATIKA pro 1.–5. ročník ZŠ

Řada učebnic matematiky pro 1. a 2. ročník ZŠ – obsahuje pracovní učebnice rozdělené do dvou dílů. V 1. ročníku jsou dva základní díly 
učebnice doplněny třetím (volitelným) dílem obsahujícím učivo sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Tento díl učebnice je 
možné využít v případě, že žáci již před koncem prvního ročníku zvládnou základní učivo a mohou tak „v předstihu“ přejít na učivo 2. ročníku. 
K učebnici 1. ročníku jsou vydány pracovní karty (určené k rozstříhání). Ke každému ročníku je vydána metodická příručka, obsahující návrh 
ročního plánu učiva (rozvržený do týdnů), praktické poznámky k jednotlivým stranám pracovních učebnic a další náměty k osvojení učiva. 

Matematika
pro 1. r. ZŠ (1. díl)
M. Čížková

Matematika
pro 1. r. ZŠ (2. díl)
M. Čížková

Matematika pro 1. r. ZŠ 
(3. díl, volitelný)
M. Čížková

Karty k matematice
pro 1. r. ZŠ
M. Čížková

o. č. 5149 A4 80 s.  3. vyd.
doložka 5215/2018 dne 28. 3. 2018

 ISBN 978-80-7235-660-7 
 EAN 9788072356607

● počítání do 10 ● nácvik psaní 
číslic 0–8 ● vlevo od, vpravo od, 
uprostřed, první, poslední, před, 
za, nahoře, dole, nad, pod ● více, 
méně, stejně, větší, menší, rovná 
se ● číselná osa od 0 do 10

o. č. 5150 A4 80 s.  3. vyd.
doložka 5215/2018 dne 28. 3. 2018

 ISBN  978-80-7235-661-4 
 EAN 9788072356614 

● počítání do 20 ● nácvik psaní 
číslic 9 a 10 ● sčítání a odčítání 
bez přechodu přes základ 10 
● základní geometrické útvary: 
čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh, krychle, koule, kvádr a válec

o. č. 5828 A4 16 s. 2. vyd.
doložka 5215/2018 dne 28. 3. 2018

ISBN 978-80-7235-581-5 
EAN 9788072355815

● sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem 
přes 10 ● názorné 
vysvětlení pomocí 
obrázků a číselné 
osy 

o. č. 5856 A4 1. vyd.
–
–

EAN 58561201

● základní rovinné geometrické 
útvary ● číselné osy (0–10, 0–20) 
● čísla 0–20 ● matematická zna-
ménka =, +, <, > ● mince 1 Kč, 
2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč ● domino-
vé karty s puntíky od 1 do 10

Matematika
pro 2. r. ZŠ (1. díl)
M. Čížková

Matematika
pro 2. r. ZŠ (2. díl)
M. Čížková

o. č. 5169 A4 88 s. 2. vyd.
doložka 22096/2019 dne 24. 7. 2019

ISBN 978-80-7235-527-3 
EAN 9788072355273 

o. č. 5170 A4 88 s. 2. vyd.
doložka 22096/2019 dne 24. 7. 2019

ISBN 978-80-7235-530-3 
EAN 9788072355303 

119 Kč 119 Kč 79 Kč 25 Kč

119 Kč 119 Kč

● počítání do 100 (sčítání a od-
čítání desítek, závorky) ● sčítání 
a odčítání do 20 s přechodem 
přes základ 10 ● řády – jednotky, 
desítky, stovky ● sčítání a odčítá-
ní bez přechodu přes základ 10 
typu 41 + 7, 30 – 9 ● rozlišení zá-
kladních těles a geometrických 
útvarů, rýsování (bod, úsečka)

● počítání do 100 (sčítání a od-
čítání desítek, závorky) ● sčí-
tání a odčítání dvojciferných 
čísel typu 50 + 24, 42 – 20 ● čas 
(seznámení) ● násobení a dělení 
čísel čísly 2, 3, 4, 5 ● jednotky 
hmotnosti a objemu (kg, l) – in-
tuitivní seznámení ● rozlišení zá-
kladních těles a geometrických 
útvarů, porovnávání a přenášení 
úseček, jednotky a  měření délky
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MATEMATIKA pro 1.–5. ročník ZŠ

Matematika pro 3. r. ZŠ 
M. Čížková

Matematika pro 4. r. ZŠ
L. Eiblová

Matematika pro 5. r. ZŠ
I. Vacková a kol.

Matematika pro 4. r. ZŠ 
pracovní sešit 1. díl

Matematika pro 4. r. ZŠ 
pracovní sešit 2. díl

Matematika pro 3. r. ZŠ 
pracovní sešit (1. díl)

Matematika pro 3. r. ZŠ 
pracovní sešit (2. díl)

o. č. 5950 B5 152 s. 2. vyd.
doložka 2127/2022 dne 15. 6. 2022

ISBN 978-80-7235-575-4 / EAN 9788072355754

o. č. 5877 B5 136 s. 3. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020

ISBN 978-807235-657-7 / EAN 9788072356577

139 Kč

o. č. 5904 B5 144 s. 2. vyd.
doložka 10 716/2021-4 dne 9. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-599-0 / EAN 9788072355990

139 Kč

o. č. 5905 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 10 716/2021-4 dne 9. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-646-1 / EAN 9788072356461

85 Kč

o. č. 5906 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 10 716/2021-4 dne 9. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-573-0 / EAN 9788072355730

85 Kč

o. č. 5878 A4 48 s. 3. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020

ISBN 978-80-7235-642-3 / EAN 9788072356423

85 Kč

o. č. 5894 A4 48 s. 3. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020

ISBN 978-80-7235-643-0 / EAN 9788072356430

85 Kč

● přirozená čísla větší než mili-
on – rozvinutý zápis, pamětné 
a písemné sčítání a odčítání, za-
okrouhlování, písemné násobe-
ní trojciferným číslem a dělení 
dvojciferným číslem ● převody 
jednotek délky, hmotnosti, ob-
sahu, objemu a času ● desetin-
ná čísla a zlomky ● práce s daty 
● prohloubení – konstrukce 
čtverce a obdélníku, výpočet 
obvodu a obsahu čtverce a ob-
délníku ● síť kvádru a krych-
le ● výpočet povrchu kvádru 
a krychle ● stavby z krychlí 
● soustava souřadnic ● osově 
souměrné útvary

165 Kč

Matematika pro 5. r. ZŠ 
pracovní sešit (1. díl)

o. č. 5951 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 2127/2022 dne 15. 6. 2022

ISBN 978-80-7235-666-9 / EAN 9788072356669

85 Kč

Matematika pro 5. r. ZŠ 
pracovní sešit (2. díl)

o. č. 5952 A4 56 s. 2. vyd.
doložka 2127/2022 dne 15. 6. 2022

ISBN 978-80-7235-578-5 / EAN 9788072355785

85 Kč

● násobení a dělení čísel čísly 
6, 7, 8, 9, 10 ● sčítání a odčítání 
dvojciferných čísel s přechodem 
přes základ 10 ● přirozená čísla 
do 1 000 – porovnávání čísel, sčí-
tání a odčítání s přechodem přes 
základ 10 a 100 ● vzájemná po-
loha dvou přímek, polopřímka, 
rovina a rovinné útvary ● rýso-
vání pomocí kružítka, konstruk-
ce trojúhelníku ● seznámení 
s osovou souměrností ● kresle-
ní ve čtvercové síti ● přenášení 
a porovnávání úseček

● přirozená čísla do milionu  
● vztahy mezi čísly ● římské 
číslice ● jednotky délky, hmot-
nosti, obsahu, objemu a času 
● zlomky ● diagramy, aritme-
tický průměr, přímá úměrnost 
● celá záporná čísla ● rýsování – 
kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý 
trojúhelník, kružnice, kruh ● ob-
vod a obsah čtverce a obdélníku; 
obvod trojúhelníku ● grafický 
součet, rozdíl a násobek úseček 
● osa – úsečky, souměrnosti 
● povrch a síť krychle a kvádru
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MATEMATIKA pro 1.–5. ročník ZŠ

185 Kč 138 Kč

Barevná matematika 
pro prvňáčky
D. Fialová a kol.

Barevná matematika 
pro druháky
D. Fialová a kol.

Barevná matematika 
pro třeťáky
M. Kaslová a kol.

o. č. 5409 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-070-6 / EAN 9788072350704

o. č. 5410 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-071-4 / EAN 9788072350711

o. č. 5411 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-072-2 / EAN 9788072350728 

Barevná matematika 
pro čtvrťáky
M. Kaslová a kol.

Barevná matematika 
pro páťáky
M. Kaslová a kol.

o. č. 5412 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-073-0 / EAN 9788072350735

o. č. 5413 A4 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-074-9 / EAN 9788072350742

Barevná matematika pro 1.–5. ročník ZŠ – ucelená řada pracovních sešitů, které zábavnou formou napomáhají k procvičení učiva arit-
metiky a geometrie. Úlohy odpovídají náplni učiva jednotlivých ročníků a navíc jsou rozšířeny o úlohy vyžadující logické uvažování. Děti při 
řešení úloh barevně dotváří grafickou podobu sešitu a přitom si nenásilnou formou upevňují dané učivo matematiky. Uplatní se při výuce 
i při domácí práci.

Počítáme do deseti 
pracovní sešit pro 1. r. ZŠ
V. Kárová

Počítáme do dvaceti 
pracovní sešit pro 1. r. ZŠ
V. Kárová

o. č. 0228 A4 64 s. 4. vyd.
ISBN 80-7168-597-6 / EAN 9788071685975

o. č. 0229 A4 64 s. 4. vyd.
ISBN 80-7235-756-1 / EAN 9788071687566

105 Kč 105 Kč 105 Kč 105 Kč

105 Kč 95 Kč 95 Kč

Hry a matematika 
na 1. stupni ZŠ
Eva Krejčová

o. č. 5896 B5 164 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-548-8

EAN 9788072355488

● určeno učitelům a studentům 
učitelství na 1. stupni ZŠ ● námě-
ty, nápady a návody na procvičo-
vání matematiky pomocí hry

Sbírka úloh z matematiky 
pro 4. a 5. r. ZŠ
Dana Fialová a kol.

o. č. 5540 A5 136 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-169-9
EAN 9788072351695

● stovky příkladů pro běžné 
opakování a procvičování učiva 
matematiky jednotlivých roční-
ků ZŠ 

o. č. 5996 B5 160 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-603-4 / EAN 9788072356034

Hola, hola, škola volá!
hry pro předškoláky
E. Krejčová

175 Kč
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MATEMATIKA pro 1.–5. ročník ZŠ

Procvičujeme si počítání 
do dvaceti pro 1. r.
M. Kaslová, D. Fialová

Procvičujeme si počítání 
do tisíce pro 3. r.
M. Kaslová

Procvičujeme si počítání 
přes milion pro 5. r.
M. Kaslová

Procvičujeme si geometrii 
a slovní úlohy pro 5. r.
M. Kaslová, J. Krčmář

Procvičujeme si geometrii 
a slovní úlohy pro 1. r.
M. Kaslová, D. Fialová

Procvičujeme si geometrii 
a slovní úlohy pro 3. r.
M. Kaslová, R. Malá

Procvičujeme si počítání 
do sta pro 2. r.
M. Kaslová, D. Fialová

Procvičujeme si počítání 
do milionu pro 4. r.
M. Kaslová, R. Malá

o. č. 5727 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-242-3 / EAN 9788072352425

o. č. 5741 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-277-6 / EAN 9788072352777

o. č. 5747 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-286-5 / EAN 9788072352869

o. č. 5748 A5 48 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-287-3 / EAN 9788072352876

o. č. 5730 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-243-1 / EAN 9788072352432

o. č. 5742 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-278-4 / EAN 9788072352784

o. č. 5738 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-244-X / EAN 9788072352449

o. č. 5745 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-284-9 / EAN 9788072352845

42 Kč

42 Kč

42 Kč 45 Kč

45 Kč

45 Kč

42 Kč

42 Kč

Procvičujeme si geometrii 
a slovní úlohy pro 2. r.
M. Kaslová, D. Fialová

o. č. 5739 A5 40 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-245-8 / EAN 9788072352456

45 Kč

Procvičujeme si geometrii 
a slovní úlohy pro 4. r.
M. Kaslová, R. Malá

o. č. 5746 A5 48 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-285-7 / EAN 9788072352852

45 Kč

Testy pro páťáky 
k jednotným přijímacím 
zkouškám 
na osmiletá gymnázia 
Matematika
M. Dytrych
J. Dytrych

● sbírka 20 testů včetně výsled-
ků procvičuje veškeré učivo prv-
ního stupně základní školy ● ob-
doba testů, které se řeší v rámci 
jednotných přijímacích zkoušek 
na osmiletá gymnázia ● testy 
jsou bodované stejně jako u při-
jímacích zkoušek

140 Kč

o. č. 1466 B5 88 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-145-8

EAN 9788073731458
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CIZÍ JAZYKY pro předškoláky a 1.–5. ročník ZŠ

Řada učebnic anglického jazyka pro 3.–5. ročník ZŠ „Hello, kids!“ – je určena pro povinnou výuku 
anglického jazyka na základní škole. Pro každý ročník je připravena učebnice, pracovní sešit, nahráv-
ka na CD a metodická kniha pro učitele. Pro 3. a 4. ročník jsou navíc připraveny čtyři sady kvartet 
(hracích karet), které procvičují slovní zásobu. 

Angličtina pro 3. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 4. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 5. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 3. r. ZŠ 
– pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 4. r. ZŠ 
– pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 5. r. ZŠ 
– pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 3. r. ZŠ – CD Angličtina pro 4. r. ZŠ – CD Angličtina pro 5. r. ZŠ – CD

o. č. 5774 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-525-9
EAN 9788072355259

o. č. 5822 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-639-3
EAN 9788072356393

o. č. 5873 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-558-7
EAN 9788072355587

o. č. 5775 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-321-7
EAN 9788072353217

o. č. 5823 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-520-4
EAN 9788072355204

o. č. 5874 R4 72 s. 2. vyd.
doložka 12 551/2018 dne 5. 9. 2018

ISBN 978-80-7235-544-0
EAN 9788072355440

o. č. 5787 o. č. 5825 o. č. 5875

129 Kč 129 Kč 129 Kč

250 Kč 270 Kč 250 Kč

185 Kč 185 Kč 185 Kč

Angličtina pro nejmenší
M. Zahálková 

Angličtina pro malé 
školáky – pro 2. a 3. r. ZŠ
M. Zahálková 

o. č. 5318 B5 80 s. 2. vyd.
doložka 12553/2018 dne 18. 10. 2018

ISBN 978-80-7235-359-0 / EAN 9788072353590

o. č. 5319 B5 104 s. 2. vyd.
doložka 12553/2018 dne 18. 10. 2018

ISBN 978-80-7235-625-6 / EAN 9788072356256

170 Kč

170 Kč

Řada učebnic anglického 
jazyka pro nejmenší – pro 
předškoláky a děti od 1. do 
3. ročníku ZŠ. Angličtina ob-
sahuje dvě učebnice s na-
hrávkami na CD. Učebnice 
zahrnují také metodické po-
kyny pro učitele i rodiče.

Angličtina pro nejmenší CD

Angličtina pro malé 
školáky – 2 CD

o. č. 5387

o. č. 5427

250 Kč

260 Kč
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PRVOUKA pro 1.–3. ročník ZŠ

Řada prvouk pro 1.–3. ročník ZŠ. Pro výuku v 1. ročníku je možné si zvolit dvě pracovní učebnice (1. a 2. díl) nebo učebnici a pracovní 
listy. V obou variantách se žáci v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět seznamují pomocí zajímavých praktických i vědomostních 
úkolů nebo vystřihovánek s tématem rodiny, školy a místa, kde žijí. Díky kvalitním ilustracím a fotografiím poznávají rozmanitost přírody 
a dění v přírodě i ve městě v jednotlivých ročních obdobích. Součástí učebnice je také čtyřdílný projektový úkol, možnosti sebehodnocení 
a závěrečný vědomostní test.
Pro 2. a 3. ročník je připravena vždy jedna učebnice a jeden pracovní sešit. Jejich prostřednictvím si žáci prohlubují své dosavadní vědomos-
ti a seznamují se s tématy novými, jako je třeba práce s mapou. Řada otázek a úkolů vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poskytuje 
jim náměty pro praktické činnosti.

Prvouka pro 1. r. ZŠ 
pracovní učebnice, 1. díl
M. Čechurová

Prvouka pro 2. ročník ZŠ
učebnice
M. Čechurová a kol.

Prvouka pro 3. ročník ZŠ
učebnice
M. Čechurová a kol.

Prvouka pro 1. r. ZŠ  
pracovní učebnice, 2. díl
M. Čechurová

Prvouka pro 2. ročník ZŠ
pracovní sešit
M. Čechurová a kol.

Prvouka pro 3. ročník ZŠ
pracovní sešit
M. Čechurová a kol.

Prvouka pro 1. r. ZŠ  
učebnice
M. Čechurová

Prvouka pro 1. r. ZŠ 
pracovní listy
M. Čechurová

o. č. 5779 A4 60 s. 1. vyd.
doložka 14 409/2016 dne 26. 8. 2016

ISBN 978-80-7235-457-3 
EAN 9788072354573

o. č. 5781 A4 80 s. 1. vyd.
doložka 5811/2017 dne 22. 5. 2017

ISBN 978-80-7235-601-0
EAN 9788072356010

o. č. 5845 A4 88 s. 1. vyd.
doložka 5490/2018 dne 4. 7. 2018

ISBN 978-80-7235-616-4
EAN 9788072356164

o. č. 5780 A4 60 s. 1. vyd.
doložka 14 409/2016 dne 26. 8. 2016

ISBN 978-80-7235-458-0 
EAN 9788072354580

o. č. 5782 A4 64 s. 1. vyd.
doložka 5811/2017 dne 22. 5. 2017

ISBN 978-80-7235-602-7
EAN 9788072356027

o. č. 5846 A4 80 s. 1. vyd.
doložka 5490/2018 dne 4. 7. 2018

ISBN 978-80-7235-617-1
EAN 9788072356171

o. č. 5958 A4 56 s. 1. vyd.
doložka 14 409/2016 dne 26. 8. 2016

ISBN 978-80-7235-459-7 
EAN 9788072354597

o. č. 5959 A4 72 s. 1. vyd.
doložka 14 409/2016 dne 26. 8. 2016

ISBN 978-80-7235-460-3 
EAN 9788072354603

99 Kč

138 Kč 156 Kč

99 Kč

99 Kč 115 Kč

129 Kč 99 Kč
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VLASTIVĚDA pro 4. a 5. ročník ZŠ

Řada vlastivěd pro 4. a 5. ročník ZŠ – věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé 
kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Řada ob-
sahuje pro každý ročník jednu učebnici a jeden pracovní sešit. Pro oba ročníky dohromady je připravena metodická příručka pro učitele. 
Učebnice obsahují i podrobné mapové přílohy: 4. r. dvě mapy Česka a 5. r. dvě mapy Evropy. 

Vlastivěda pro 4. r. ZŠ
M. Čechurová a kol.

Vlastivěda pro 5. r. ZŠ
M. Čechurová a kol.

Vlastivěda pro 4. r. ZŠ  
pracovní sešit
M. Čechurová, D. Borecký

Atlas Člověk a jeho svět  
pro 4. a 5. r. ZŠ
P. Červinka

Vlastivěda pro základní 
školu (4.–5. r. ZŠ), 
metodická příručka

Vlastivěda pro 5. r. ZŠ  
pracovní sešit
M. Čechurová, P. Chalupa

o. č. 5924 A4 113 s. + přílohy 2. vyd.
doložka 7943/2022-7 dne 1. 9. 2022

ISBN 978-80-7235-586-0
EAN 9788072355860

Místo, kde žijeme: 
● naše nejbližší okolí ● naše vlast 
● orientace v krajině a na mapě 
● členění ČR a její zřízení ● oby-
vatelstvo ● povrch, počasí, pod-
nebí, vodstvo ● zemědělství, ne-
rostné suroviny a průmysl ● do-
prava ● cestujeme a poznáváme 
kraje ČR

o. č. 5926 A4 105 s. + přílohy 2. vyd.
doložka 7943/2022-7 dne 1. 9. 2022

ISBN 978-80-7235-588-4
EAN 9788072355884

Místo, kde žijeme: 
● planeta Země ● Evropa (polo-
ha, povrch, podnebí, rostlinstvo 
a živočichové) ● ČR jako součást 
Evropy ● naši sousedé
Lidé a čas:
● národní obrození v českých 
zemích ● česká kultura a spo-
lečnost v 2. pol. 19. století ● Ra-
kousko-Uhersko a život jeho 
obyvatel ● první světová válka, 
vznik československého státu 

o. č. 5925 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 7943/2022-7 dne 1. 9. 2022

ISBN 978-80-7235-587-7 
EAN 9788072355877

● mapový obrazový atlas ● ob-
sahuje základní poznatky o ma-
pách, vesmíru, naší vlasti, příro-
dě kolem nás, lidském těle a péči 
o zdraví

o. č. 7082 A4 52 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-86034-79-9 
EAN 9788086034799

● Metodická příručka pomá-
há vyučujícím při práci s řadou 
učebnic a pracovních sešitů 
vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ. 
Pro každý ročník je určena jedna 
učebnice a jeden pracovní sešit.

o. č. 5927 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 7943/2022-7 dne 1. 9. 2022

ISBN 978-80-7235-589-1
EAN 9788072355891

155 Kč 155 Kč95 Kč

135 Kč 135 Kč

95 Kč

Lidé a čas:
● počátky našich dějin a pověsti  
● Velkomoravská říše ● počátky 
českého státu ● Karel IV. ● Jan 
Hus ● vláda Habsburků ● doba 
Marie Terezie a Josefa II.
Lidé kolem nás:
● moje rodina ● já a ti druzí ● jak 
být slušným člověkem
Mapové přílohy (1 : 1 000 000): 
● Povrch ČR ● Rozdělení ČR 
do krajů včetně krajských měst

● Československo – demokra-
tický stát, život mezi dvěma svě-
tovými válkami ● druhá světová 
válka ● období vlády jedné stra-
ny ● obnovení demokracie
Lidé kolem nás:
● lidská práva a povinnosti ● ma-
jetek a jeho vlastnictví ● kultura 
● lidé a Země – problémy
Mapové přílohy (1 : 17 000 000): 
● Povrch Evropy ● Politická 
mapa států Evropy

o. č. 5928 A5 144 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7235-479-5
EAN 9788072354795
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PŘÍRODOVĚDA pro 4. a 5. ročník ZŠ

Řada přírodověd pro 4. a 5. r. ZŠ – věnuje se dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody 
a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Ve 4. ročníku 
žáci poznávají rostliny a živočichy nejen teoreticky podle ekosystémů, ale také postupně v přírodě, v souladu s jednotlivými ročními obdo-
bími. Pro každý ročník je vydána jedna učebnice a jeden pracovní sešit. 

Přírodověda pro 4. r. ZŠ
M. Čechurová a kol.

Přírodověda pro 5. r. ZŠ
M. Čechurová a kol.

Přírodověda pro 4. r. ZŠ 
pracovní sešit

Přírodověda pro 5. r. ZŠ 
pracovní sešit

o. č. 5932 A4 112 s. 2. vyd.
doložka 21725/2022-5 dne 8. 11. 2022

ISBN 978-80-7235-590-7
EAN 9788072355907

Rozmanitost přírody:
● živá a neživá příroda ● život-
ní podmínky rostlin a živočichů 
● rostliny a jejich změny během 
roku ● živočichové a stavba 
jejich těla ● změny přírody bě-
hem ročních období ● rostliny 
a živočichové v různých ekosys-

o. č. 5933 A4 52 s. 2. vyd.
doložka 21725/2022-5 dne 8. 11. 2022

ISBN 978-80-7235-591-4 
EAN 9788072355914

o. č. 5934 A4 112 s. 2. vyd.
doložka 21725/2022-5 dne 8. 11. 2022

ISBN 978-80-7235-592-1
EAN 9788072355921

Rozmanitost přírody:
● člověk a příroda ● neživá příro-
da a život ● člověk – Země – ves-
mír ● hvězdy – souhvězdí – gala-
xie ● Slunce a sluneční soustava 
● planeta Země – v pohybu, 
roční období, vzdušný obal, při-
tažlivost, podnebí a počasí ● tří-

o. č. 5935 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 21725/2022-5 dne 8. 11. 2022

ISBN 978-80-7235-593-8 
EAN 9788072355938

135 Kč 135 Kč95 Kč 95 Kč

témech ● rostliny a živočichové 
v okolí našich domovů ● ochra-
na životního prostředí
Člověk a jeho zdraví:
● životní podmínky člověka 
● péče o zdraví (zdravá výživa, 
pohybový režim) ● vývoj člově-
ka – základní období

dění živých organismů ● člověk 
a technika
Člověk a jeho zdraví:
● stavba těla ● orgánové sou-
stavy (kosterní, svalová, dýcha-
cí, oběhová, trávicí, vylučovací, 
smyslová, nervová, rozmnožo-
vací) ● pohlavní rozdíly

Finanční gramotnost 
pro 1. stupeň ZŠ
Petr Jakeš a kol. 

Finanční gramotnost 
pro 1. stupeň ZŠ – PS 
Petr Jakeš a kol. 

Praktické činnosti 
pro 1.–5. r. ZŠ 
L. Kociánová

Projektové vyučování 
pro 1. stupeň ZŠ
J. Coufalová

115 Kč 75 Kč 126 Kč 189 Kč

o. č. 1425 A4 48 s. 1. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017

ISBN 978-80-7373-087-1 / EAN 9788073730871

o. č. 1426 A4 48 s. 2. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017

ISBN 978-80-7373-172-4 / EAN 9788073731724

o. č. 0959 A5 168 s. 1. vyd.
–

ISBN 80-7168-441-4 / EAN 9788071684411

o. č. 1258 A4 136 s. 1. vyd.
–

ISBN 80-7168-958-0 / EAN 9788071689584

OSTATNÍ UČEBNICE pro 1. stupeň ZŠ



19

HUDEBNÍ VÝCHOVA pro předškoláky a pro 1.–5. ročník ZŠ

Řada zpěvníků DO-RE-MI – dvoudílná řada přináší výběr zná-
mých i méně známých lidových písniček, vhodných pro sborový 
zpěv. Zpěvníky jsou určeny pro předškoláky a pro žáky v mladším 
školním věku. Inspiraci v nich najdou i rodiče, prarodiče a všichni, 
kdo spolu s dětmi hledají cestu k hezké písničce.

Nová řada učebnic hudební výchovy pro 1.–5. ročník ZŠ – je 
součástí ucelené řady učebnic hudební výchovy pro 1.–9. třídu. 
Pro každý ročník obsahuje učebnici provázenou nahrávkou na CD.  
Řadu doplňuje kniha Klavírních doprovodů.

Zpěvník DOREMI 1
zpěvník pro předškoláky
M. Lišková

Hudební výchova 
pro 1. r. ZŠ
M. Lišková 

Hudební výchova pro 3. r. ZŠ
M. Lišková, L. Hurník 

Hudební výchova pro 5. r. ZŠ
M. Lišková 

Zpěvník DOREMI 2
zpěvník pro malé školáky
M. Lišková

Hudební výchova 
pro 2. r. ZŠ
M. Lišková, L. Hurník 

Hudební výchova pro 4. r. ZŠ
M. Lišková, L. Hurník 

Písničková abeceda
J. Zíma, A. Zímová 

Hudební výchova 
pro 1. st. ZŠ 
Klavírní doprovody 
M. Lišková

175 Kč 145 Kč

155 Kč 165 Kč149 Kč 215 Kč

245 Kč

205 Kč 149 Kč

o. č. 5994 B5 152 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-554-9 

EAN 9788072355549

o. č. 5233 A5 96 s. 3. vyd.
doložka 29 638/2017 dne 8. 12. 2017 

ISBN 978-80-7235-605-8 / EAN 9788072356058

o. č. 5235 A5 112 s. 3. vyd.
doložka 29 638/2017 dne 8. 12. 2017 

ISBN 978-80-7235-607-2 / EAN 9788072356072

o. č. 5237 A5 136 s. 3. vyd.
doložka 29 638/2017 dne 8. 12. 2017 

ISBN 978-80-7235-609-6 / EAN 9788072356096

o. č. 5985 B5 168 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-517-4 

EAN 9788072355174

o. č. 5234 A5 104 s. 3. vyd.
doložka 29 638/2017 dne 8. 12. 2017 

ISBN 978-80-7235-606-5 / EAN 9788072356065

o. č. 5236 A5 104 s. 3. vyd.
doložka 29 638/2017 dne 8. 12. 2017 

ISBN 978-80-7235-608-9 / EAN 9788072356089

o. č. 1437 B5 56 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-094-9 / EAN 9788073730949

● pro předškoláky a prvňáčky 
● včetně not a nahrávky na CD

o. č. 5777 A4 160 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-358-3

EAN 9788072353583

CD k učebnicím Hudební výchovy pro 1.–5. r. ZŠ

1. r. ZŠ o. č. 5270 

3. r. ZŠ o. č. 5248

2. r. ZŠ o. č. 5247

4. r. ZŠ o. č. 5249 5. r. ZŠ o. č. 5250 

260 Kčkaždé CD za
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Řada učebnic Českého jazyka pro 6.–9. ročník ZŠ – výklad učiva vychází z popisu jazykových jevů a zároveň důsledně přihlíží i k jejich 
funkci v komunikaci. Látka je do jednotlivých oddílů rozvržena podle jednotlivých jazykových rovin, učivo o slohu a komunikaci je vyčleně-
no zvlášť. Učebnice poskytuje vhodný materiál k rozvíjení potřebných kompetencí – kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí 
komunikativních, sociálních a personálních, občanských a pracovních. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, jeden pracovní sešit 
a metodická příručka pro učitele, v níž učitelé najdou také řešení všech cvičení z učebnice i pracovního sešitu. 

Český jazyk 
pro základní školy 6
E. Hošnová a kol. 

Český jazyk 
pro základní školy 7
E. Hošnová a kol. 

Český jazyk 
pro základní školy 8
E. Hošnová a kol. 

Český jazyk 
pro základní školy 9
E. Hošnová a kol.

Český jazyk 
pro základní školy 6 
pracovní sešit 
E. Hošnová, I. Bozděchová

Český jazyk 
pro základní školy 7 
pracovní sešit 
E. Hošnová, I. Bozděchová

Český jazyk 
pro základní školy 8 
pracovní sešit 
E. Hošnová, I. Bozděchová

Český jazyk 
pro základní školy 9 
pracovní sešit 
E. Hošnová, I. Bozděchová

179 Kč 179 Kč 179 Kč 179 Kč

99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč

o. č. 5770 B5 176 s. 2. vyd.
doložka 21 936/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 978-80-7235-615-7 
EAN 9788072356157

● jazyk a jeho útvary ● zvuková 
stránka jazyka ● nauka o slově 
● tvarosloví ● skladba ● sloh 
a komunikace

o. č. 5819 B5 184 s. 1. vyd.
doložka 20 867/2020-4 dne 8. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-391-0 
EAN 9788072353910

● tvarosloví ● pravopis ● nauka 
o slově ● skladba větná a texto-
vá ● sloh a komunikace 

o. č. 5900 B5 184 s. 2. vyd.
doložka 15 673/2021-5 dne 13. 12. 2021

ISBN 978-80-7235-649-2 
EAN 9788072356492

● nauka o slově ● tvarosloví 
● skladba větná a textová ● sloh 
a komunikace

o. č. 5940 B5 176 s. 2. vyd.
doložka 7784/2022-4 dne 19. 8. 2022

ISBN 978-80-7235-667-6 
EAN 9788072356676

● vývoj českého jazyka ● zvuko-
vá stránka jazyka ● nauka o slo-
vě ● tvarosloví ● skladba větná 
a textová ● sloh a komunikace

o. č. 5771 A4 56 s. 2. vyd.
doložka 21 936/2018 dne 20. 7. 2018

ISBN 978-80-7235-585-3
EAN 9788072355853

o. č. 5820 A4 56 s. 1. vyd.
doložka 20 867/2020-4 dne 8. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-392-7 
EAN 9788072353927

o. č. 5901 A4 64 s. 3. vyd.
doložka 15 673/2021-5 dne 13. 12. 2021

ISBN 978-80-7235-654-6
EAN 9788072356546

o. č. 5941 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 7784/2022-4 dne 19. 8. 2022

ISBN 978-80-7235-668-3 
EAN 9788072356683

ČESKÝ JAZYK pro 6.–9. ročník ZŠ
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ČESKÝ JAZYK pro 6.–9. ročník ZŠ

133 Kč

189 Kč 133 Kč177 Kč

149 Kč107 Kč 155 Kč

185 Kč

o. č. 0919 A5 176 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-844-4
EAN 9788071688440

● přináší řadu inspirativních ná-
mětů k samostatnému řešení 
úloh i pro vyslovení životních 
postojů

o. č. 1398 A4 184 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-080-2 

EAN 9788073730802

● písemné prověrky připravené 
ve variantách (A, B) umožňují, 
aby různé skupiny ve třídě měly 
odlišná zadání se stejnou úrovní 
obtížnosti ● žákům dává mož-
nost procvičování určitého pra-
vopisného jevu a získání jistoty 
v psaném projevu ● obsahuje 
klíč

o. č. 1375 A5 144 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-023-9 

EAN 9788073730239

● přináší bohatý soubor dopl-
ňovacích cvičení, uspořádaných 
vždy po deseti pravopisných je-
vech ● obsahuje úryvky z děl čes-
kých i zahraničních autorů krás-
né literatury ● slovníček cizích 
a méně frekventovaných slov, 
která jsou použita ve cvičeních 
● obsahuje klíč

o. č. 1465 A4 128 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-136-6

EAN 9788073731366

● řada úloh z větné stavby má 
pomoci pochopit pravidla vět-
ného rozboru ● dvě varianty 
(A, B) každé písemné práce 
umožňují, aby různé skupiny ve 
třídě měly odlišná zadání se stej-
nou úrovní obtížnosti ● ke kont-
role vypracované písemné práce 
lze využít klíče

o. č. 5043 A5 160 s. 2. vyd.
ISBN 80-7235-303-9 
EAN 9788072353033

● stručný výklad pravopisných 
pravidel a velké množství cviče-
ní zaměřených na obtížnější jevy 
českého pravopisu ● na konci je 
zařazen klíč

o. č. 5360 A5 104 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-084-6
EAN 9788072350841

sada slohových cvičení pro žáky 
2. stupně ZŠ ● rozšiřuje možnos-
ti procvičování slohového učiva, 
mnohdy v učebnicích opomíje-
ného

o. č. 5241 A5 232 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-062-5
EAN 9788072350629

● více než 300 úkolů na pro-
cvičení učiva českého jazyka 
2. stupně ZŠ ● k přípravě na při-
jímací zkoušky na SŠ i k průběž-
nému opakování na ZŠ ● klíč

o. č. 0429 A5 280 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-892-4 
EAN 9788071688921

● kompletní a systematicky zpra-
covaný přehled učiva základní 
školy, včetně procvičovacích cvi-
čení a klíče ● věnuje se zvukové 
stránce jazyka, významu slov, 
tvorbě slov, skladbě, pravopisu 
i slohu ● publikace je základním 
materiálem pro přípravu žáků 
k přijímacím zkouškám na SŠ

Sloh pro 6.–9. r. ZŠ, 
příslušné ročníky 
víceletých gymnázií a SŠ
M. Fucimanová

Písemné jazykové 
prověrky z češtiny 
pro 2. stupeň ZŠ
F. Vejvoda

Chvilky s pravopisem 
pro 2. stupeň ZŠ
N. Koušová

Písemné prověrky z větné 
stavby pro 2. stupeň ve 
dvou variantách
F. Vejvoda

Cvičení z pravopisu 
pro větší školáky
V. Styblík a kol.

Slohová cvičení 
pro 2. stupeň ZŠ
I. Helclová

Opakujeme si český jazyk II 
pro 2. stupeň ZŠ
E. Hošnová, H. Hrdličková

Český jazyk 
přehled učiva základní 
školy 
V. Styblík, J. Melichar
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Řada čítanek pro 6.–9. ročník ZŠ – obsahuje texty z tradiční i moderní literatury doplněné ilustracemi. Řadu doprovází učebnice literární 
výchovy.

ČESKÝ JAZYK pro 6.–9. ročník ZŠ

179 Kč 179 Kč 179 Kč 179 Kč

o. č. 5810 B5 216 s. 5. vyd.
doložka 37084/2018 dne 30. 1. 2019 

ISBN 978-80-7235-620-1 
EAN 9788072356201

● Z dávných věků ● Staré pří-
běhy z Čech a Moravy ● Křížem 
krážem● Po stezkách odvahy 
a dobrodružství ● Svět lidí a svět 
zvířat ● Dětskýma očima ● Malé-
ry a patálie ● Úsměvy a šibalství

o. č. 5811 B5 208 s. 5. vyd.
doložka 37084/2018 dne 30. 1. 2019 

ISBN 978-80-7235-621-8
EAN 9788072356218

● V krajině her a fantazie 
● O přátelství a lásce ● Staré pří-
běhy – věčné inspirace ● Nikdy 
se nevzdávej – souboje, prohry, 
vítězství ● Jak jsem potkal lidi 
● S úsměvem jde všechno líp

o. č. 5869 B5 224 s. 5. vyd.
doložka 37084/2018 dne 30. 1. 2019 

ISBN 978-80-7235-622-5
EAN 9788072356225

● Nestárnoucí literatura ● Z li-
teratury 19. století ● Smutky, 
strasti, svízele ● Humor ● Chvála 
jazyka ● Jiné světy

o. č. 5870 B5 216 s. 4. vyd.
doložka 37084/2018 dne 30. 1. 2019 

ISBN 978-80-7235-623-2
EAN 9788072356232

● Chvála vypravěčství ● Naru-
by ● Legendy českého divadla 
20. století ● Poezie ● Písně a pís-
ničkáři ● Vize a fantazie ● Osudy

Čítanka pro ZŠ 6
J. Soukal

Čítanka pro ZŠ 7
J. Soukal

Čítanka pro ZŠ 8
J. Soukal

Čítanka pro ZŠ 9
J. Soukal

Další publikace pro výuku českého jazyka najdete na www.naseucebnice.cz

110 Kč

Trocha literární teorie 
pro 6.–9. r. ZŠ
E. Beránková, L. Lederbuchová

130 Kč 185 Kč179 Kč

279 Kč

o. č. 1281 B5 88 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-929-7
EAN 9788071689294

● sbírka přispívá k rozvíjení 
čtenářských dovedností žáků 
● ověřuje především dovednos-
ti, které mají nějakou souvislost 
s tzv. čtenářskou gramotností

o. č. 5871 B5 248 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-630-0

EAN 9788072356300

● Obecná charakteristika litera-
tury ● Literární dílo ● Literární 
druhy a žánry ● Próza a poezie
● Vývoj od nejstarší literatury 
do současnosti

o. č. 1112 A5 384 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-679-4
EAN 9788071686798

Testové úlohy nejen 
pro deváťáky – český jazyk
F. Brož, G. Sittová

Literární výchova 
pro 2. stupeň ZŠ
J. Soukal

Pravidla českého 
pravopisu
O. Martincová a kol.

o. č. 1009 A5 112 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-606-9
EAN 9788071686064

objasňuje základní pojmy po-
třebné k tomu, aby žák dokázal 
literární dílo pochopit a interpre-
tovat ● čtenáře poučí o tom, co 
je metafora, personifikace apod.doložka 11126/2017 dne 8. 6. 2017 

vázané vydání o. č. 1294
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MATEMATIKA pro 6.–9. ročník ZŠ

První řada učebnic matematiky pro 6.–9. ročník ZŠ – je tvořena dvěma učebnicemi a dvěma pracovními sešity pro každý ročník.

Matematika 6 
pro základní školy 
aritmetika
Z. Půlpán, M. Čihák 

Matematika 7 
pro základní školy 
aritmetika
Z. Půlpán a kol.

Matematika 6 
pro základní školy 
geometrie
Z. Půlpán, M. Čihák 

Matematika 7 
pro základní školy 
geometrie
Z. Půlpán a kol.

Matematika 6 
pro základní školy 
aritmetika – pracovní sešit
J. Boušková, M. Brzoňová

Matematika 7 
pro základní školy 
aritmetika – pracovní sešit
J. Boušková, M. Brzoňová

Matematika 6 
pro základní školy 
geometrie – pracovní sešit
J. Boušková, M. Brzoňová

Matematika 7 
pro základní školy 
geometrie – pracovní sešit
J. Boušková a kol.

145 Kč 145 Kč145 Kč 135 Kč

99 Kč 99 Kč99 Kč 99 Kč

o. č. 5805 B5 136 s. 2. vyd.
doložka 14 859/2019 dne 6. 6. 2019 

ISBN 978-80-7235-628-7
EAN 9788072356287

● dělitelnost čísel ● desetinná 
čísla – násobení a dělení ● jed-
notky délky, hmotnosti a obsahu

o. č. 5840 B5 152 s. 1. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020 

ISBN 978-80-7235-398-9
EAN 9788072353989

● zlomky ● celá čísla ● racionální 
čísla ● poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost ● procenta

o. č. 5806 B5 136 s. 2. vyd.
doložka 14 859/2019 dne 6. 6. 2019 

ISBN 978-80-7235-629-4
EAN 9788072356294

● prostor a jeho zobrazení ● úhel 
● osová souměrnost ● trojúhel-
ník ● krychle a kvádr

o. č. 5842 B5 88 s. 1. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020 

ISBN 978-80-7235-399-6
EAN 9788072353996

● shodnost ● středová souměr-
nost ● čtyřúhelníky ● hranoly

o. č. 5829 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 14 859/2019 dne 6. 6. 2019 

ISBN 978-80-7235-568-6
EAN 9788072355686

o. č. 5841 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020 

ISBN 978-80-7235-555-6
EAN 9788072355556

o. č. 5830 A4 56 s. 2. vyd.
doložka 14 859/2019 dne 6. 6. 2019 

ISBN 978-80-7235-551-8
EAN 9788072355518

o. č. 5843 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020 

ISBN 978-80-7235-552-5
EAN 9788072355525
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MATEMATIKA pro 6.–9. ročník ZŠ

Učivo této řady je koncipováno tematicky – jedna učebnice obsahuje učivo aritmetiky a druhá učivo geometrie.

Matematika 8 
pro základní školy 
algebra
Z. Půlpán a kol.

Matematika 9 
pro základní školy 
algebra
Z. Půlpán a kol.

Matematika 8 
pro základní školy 
geometrie
Z. Půlpán, J. Trejbal

Matematika 9 
pro základní školy 
geometrie
Z. Půlpán a kol.

Matematika 8 
pro základní školy 
algebra – pracovní sešit
J. Boušková a kol. 

Matematika 9 
pro základní školy 
algebra – pracovní sešit
J. Boušková a kol.

Matematika 8 
pro základní školy 
geometrie – pracovní sešit
J. Boušková a kol.

Matematika 9 
pro základní školy 
geometrie – pracovní sešit
J. Boušková a kol.

145 Kč 149 Kč145 Kč 145 Kč

99 Kč 99 Kč99 Kč 99 Kč

o. č. 5907 B5 168 s. 2. vyd.
doložka 26 392/2021-5 dne 23. 11. 2021 

ISBN 978-80-7235-653-9
EAN 9788072356539

● druhá mocnina a odmocnina 
● Pythagorova věta ● mocnina 
s přirozeným mocnitelem ● vý-
razy ● lineární rovnice ● základy 
statistiky ● pravděpodobnost

o. č. 5954 B5 160 s. 2. vyd.
doložka 3665/2022-4 dne 2. 6. 2022 

ISBN 978-80-7235-614-0
EAN 9788072356140

● soustava rovnic se dvěma ne-
známými ● funkce ● nepřímá 
úměrnost ● aplikovaná finanční 
matematika (rozšiřující učivo) 
● lomené výrazy

o. č. 5909 B5 96 s. 2. vyd.
doložka 26 392/2021-5 dne 23. 11. 2021 

ISBN 978-80-7235-655-3
EAN 9788072356553

● kružnice a kruh ● válec ● kon-
strukční úlohy 

o. č. 5956 B5 104 s. 2. vyd.
doložka 3665/2022-4 dne 2. 6. 2022 

ISBN 978-80-7235-659-1
EAN 9788072356591

● podobnost ● goniometrické 
funkce ● jehlan ● válec ● kužel 
● koule ● rozšiřující oddíl sta-
tistiky a pravděpodobnosti (pro 
zájemce)

o. č. 5908 A4 72 s. 2. vyd.
doložka 26 392/2021-5 dne 23. 11. 2021 

ISBN 978-80-7235-662-1
EAN 9788072356621

o. č. 5955 A4 72 s. 2. vyd.
doložka 3665/2022-4 dne 2. 6. 2022 

ISBN 978-80-7235-631-7
EAN 9788072356317

o. č. 5911 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 26 392/2021-5 dne 23. 11. 2021 

ISBN 978-80-7235-656-0
EAN 9788072356560

o. č. 5957 A4 64 s. 2. vyd.
doložka 3665/2022-4 dne 2. 6. 2022 

ISBN 978-80-7235-670-6
EAN 9788072356706
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MATEMATIKA pro 6.–9. ročník ZŠ

Druhá řada učebnic matematiky pro 6.–9. ročník ZŠ – je tvořena čtyřmi učebnicemi pro žáky 2. stupně ZŠ. Učebnice kladou důraz 
na aktivizační metody a individuální přístup k žákům. 

První řada sbírek úloh z matematiky pro 6.–9. ročník – je připravena k první řadě učebnic matematiky pro základní školy koncipované te-
maticky (první díl aritmetika/algebra, druhý díl geometrie). Tomu odpodídá i rozdělení úloh ve sbírkách. V závěru každé sbírky je uveden klíč.

Matematika pro 6. r. ZŠ
J. Coufalová a kol. 

Matematika pro 7. r. ZŠ
J. Coufalová a kol. 

Matematika pro 8. r. ZŠ
J. Coufalová a kol. 

Matematika pro 9. r. ZŠ
J. Coufalová a kol. 

175 Kč

125 Kč 195 Kč 195 Kč 195 Kč

175 Kč 175 Kč 175 Kč

o. č. 1051 A5 216 s. 3. vyd.
doložka 17 304/2017 dne 24. 8. 2017 

ISBN 978-80-7373-144-1
EAN 9788073731441

● desetinná čísla ● úhel ● osová 
souměrnost ● dělitelnost přiro-
zených čísel ● trojúhelník ● tě-
lesa

o. č. 1089 A5 288 s. 3. vyd.
doložka 17 304/2017 dne 24. 8. 2017 

ISBN 978-80-7373-141-0
EAN 9788073731410

● zlomky ● shodnost geomet-
rických útvarů ● konstrukce troj-
úhelníků ● celá čísla ● racionální 
čísla ● středová souměrnost, 
shodná zobrazení ● poměr ● čtyř-
úhelníky ● procenta ● hranoly

o. č. 1108 A5 192 s. 4. vyd.
doložka 17 304/2017 dne 24. 8. 2017 

ISBN 978-80-7373-175-5
EAN 9788073731755

● druhá mocnina a odmocnina 
● Pythagorova věta ● mocniny 
s přirozeným mocnitelem ● kruh 
a kružnice ● výrazy ● válec ● li-
neární rovnice ● konstrukční 
úlohy ● statistika

o. č. 1139 A5 224 s. 3. vyd.
doložka 17 304/2017 dne 24. 8. 2017 

ISBN 978-80-7373-143-4
EAN 9788073731434

● lomený výraz ● lineární rovni-
ce ● podobnost geometrických 
útvarů ● stejnolehlost ● funkce 
● základy finanční matematiky 
● povrchy a objemy těles ● pra-
voúhlé promítání

Sbírka úloh z matematiky 6
J. Trejbal

Sbírka úloh z matematiky 7
J. Trejbal

Sbírka úloh z matematiky 8
J. Trejbal

Sbírka úloh z matematiky 9 
J. Trejbal

o. č. 5981 B5 112 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-510-5

EAN 9788072355105

o. č. 5982 B5 152 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-511-2

EAN 9788072355112

o. č. 5983 B5 152 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-512-9

EAN 9788072355129

o. č. 5984 B5 160 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-513-6

EAN 9788072355136
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MATEMATIKA pro 6.–9. ročník ZŠ

Druhá řada sbírek úloh z matematiky pro 6.–9. ročník ZŠ – obsahuje velké množství originál-
ních příkladů potřebných k procvičování učiva druhého stupně ZŠ i k přípravě na přijímací zkoušky 
na střední školy. Na začátku každé kapitoly jsou vyřešené typové úlohy, které slouží jako ukázky po-
stupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sbírka úloh z matematiky 
pro 2. stupeň ZŠ – 
početní úlohy
M. Dytrych a kol.

Sbírka úloh z matematiky 
pro 2. stupeň ZŠ – 
geometrie a funkce
M. Dytrych a kol.

Sbírka úloh z matematiky 
– příprava k přijímacím 
zkouškám na SŠ
M. Dytrych

185 Kč 199 Kč 164 Kč

o. č. 0975 A5 248 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-766-9
EAN 9788071687665

o. č. 1028 A5 240 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-784-7
EAN 9788071687849

o. č. 1237 A5 240 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-891-6
EAN 9788071688914

Přehled matematiky 
pro 2. stupeň ZŠ
A. Řepíková

Testy pro deváťáky 
k jednotným přijímacím 
zkouškám / Matematika
M. Dytrych, J. Dytrych

205 Kč175 Kč

o. č. 5939 B5 240 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-516-7

EAN 9788072355167

● obsahuje ucelený a přehledný 
výklad učiva aritmetiky, algebry 
i geometrie odpovídající 2. stup-
ni ZŠ ● každý tematický celek 
teorie je doplněn vzorovou úlo-
hou a několika cvičeními na pro-
cvičení daného tématu

o. č. 1464 B5 120 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-133-5

EAN 9788073731335

● sbírka 30 testů včetně výsled-
ků procvičuje veškeré učivo 
základní školy ● obdoba testů, 
které se řeší v rámci jednotných 
přijímacích zkoušek na střední 
školy ● testy jsou bodované stej-
ně jako u přijímacích zkoušek

o. č. 5749 B5 104 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-259-8
EAN 9788072352593

● řada cvičení rozdělená podle 
jednotlivých ročníků a tematic-
kých celků do písemných prací 
● každá z nich je vypracována 
ve čtyřech variantách obtížnosti 
● písemné práce jsou různě ná-
ročné na čas ● včetně řešení

Matematická cvičení 
s diferencovaným 
zadáním pro 6.–9. r. ZŠ
Eva Kučinová

116 Kč

Každý rok
na podzim vychází
přehled vysokých škol
a přehled
vyšších odborných škol

učitelské noviny
týdeník pro učitele a přátele školy

Učitelské noviny jsou tradičním 
stavovským listem podporu-
jícím výchovu a vzdělávání. 
Vycházejí každé úterý (kromě 
prázdnin) a přinášejí přehled 
o nejdůležitějším dění ve škol-
ství. Rozhovory, kauzy, analýzy, 
reportáže, komentáře, názory 
expertů, poradny, informace 
ze zahraničí i bezprostřední 
zkušenosti škol, to vše najdete 
na 32 barevných stranách. 

založeny 1883

Předplatné si lze objednat na internetových 
stránkách UN: www.ucitelskenoviny.cz
nebo na e-mailu: redakce@ucitelskenoviny.cz

m vychází
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CIZÍ JAZYKY pro 6.–9. ročník ZŠ

Řada učebnic anglického jazyka pro 6.–9. ročník ZŠ „Hello, kids!“ – je určena pro povinnou výuku anglického jazyka na základní škole. 
Pro každý ročník je připravena učebnice, pracovní sešit, nahrávka na CD a metodická kniha pro učitele.

Angličtina pro 6. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 7. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 8. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 9. r. ZŠ
M. Zahálková 

Angličtina pro 6. r. ZŠ 
pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 7. r. ZŠ 
pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 8. r. ZŠ 
pracovní sešit
M. Zahálková 

Angličtina pro 9. r. ZŠ 
pracovní sešit
M. Zahálková 

185 Kč 185 Kč 185 Kč 185 Kč

129 Kč 129 Kč 129 Kč 129 Kč

250 Kč 250 Kč 250 Kč 250 Kč

o. č. 5929 R4 72 s. 3. vyd.
doložka 7243/2019 dne 15. 4. 2019 

ISBN 978-80-7235-597-6
EAN 9788072355976

o. č. 5946 R4 72 s. 3. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-598-3
EAN 9788072355983

o. č. 5964 R4 80 s. 2. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-504-4
EAN 9788072355044

o. č. 5977 R4 80 s. 2. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-507-5
EAN 9788072355075

o. č. 5930 R4 80 s. 2. vyd.
doložka 7243/2019 dne 15. 4. 2019 

ISBN 978-80-7235-432-0
EAN 9788072354320

o. č. 5947 R4 80 s. 3. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-637-9
EAN 9788072356379

o. č. 5965 R4 80 s. 2. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-505-1
EAN 9788072355051

o. č. 5978 R4 80 s. 2. vyd.
doložka 22 323/2016 dne 14. 3. 2017 

ISBN 978-80-7235-508-2
EAN 9788072355082

Angličtina pro 6. r. ZŠ – CD Angličtina pro 7. r. ZŠ – CD Angličtina pro 8. r. ZŠ – CD Angličtina pro 9. r. ZŠ – CD

o. č. 5201 o. č. 5949 o. č. 5967 o. č. 5980
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DĚJEPIS pro 6.–9. ročník ZŠ

175 Kč 175 Kč 175 Kč 175 Kč

99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč

Dějepis 6 
pro základní školy pravěk 
a starověk
V. Válková 

Dějepis 7 
pro základní školy 
středověk a raný novověk
V. Válková 

Dějepis 8 
pro základní školy 
novověk
V. Válková 

Dějepis 9 
pro základní školy 
nejnovější dějiny
V. Válková 

Dějepis 6 
pro základní školy pravěk 
a starověk 
pracovní sešit
F. Parkan a kol. 

Dějepis 7 
pro základní školy 
středověk a raný novověk 
pracovní sešit
F. Parkan a kol. 

Dějepis 8 
pro základní školy 
novověk 
pracovní sešit
F. Parkan a kol. 

Dějepis 9 
pro základní školy 
nejnovější dějiny 
pracovní sešit
F. Parkan a kol. 

o. č. 5141 A4 144 s. 2. vyd.
doložka 21 690/2018 dne 16. 8. 2018 

ISBN 978-80-7235-565-5
EAN 9788072355655

● úvod do dějepisu ● pravěk 
● úvod do starověku ● Přední 
východ ● Egypt ● Řecko ● Řím 
● Indie ● Čína

o. č. 5837 A4 152 s. 2. vyd.
doložka 25 255/2020 dne 8. 7. 2020 

ISBN 978-80-7235-547-1
EAN 9788072355471

● úvod do dějepisu ● raný stře-
dověk ● vrcholný a pozdní stře-
dověk ● raný novověk

o. č. 5883 A4 144 s. 2. vyd.
doložka 25 274/2020 dne 15. 7. 2020 

ISBN 978-80-7235-540-2
EAN 9788072355402

● úvod do dějepisu ● mezi třice-
tiletou válkou a francouzskou re-
volucí ● Velká francouzská revo-
luce a napoleonské války ● revo-
luce 1848 ● první světová válka

o. č. 5916 A4 160 s. 2. vyd.
doložka 7885/2022 dne 24. 5. 2022

ISBN 978-80-7235-577-8
EAN 9788072355778

● úvod do dějepisu ● mezi svě-
tovými válkami ● druhá svě-
tová válka ● poválečné dějiny 
do současnosti

o. č. 5670 A4 48 s. 3. vyd.
doložka 21 690/2018 dne 16. 8. 2018

ISBN 978-80-7235-635-5
EAN 9788072356355

o. č. 5838 A4 56 s. 2. vyd.
doložka 25 255/2020 dne 8. 7. 2020 

ISBN 978-80-7235-633-1
EAN 9788072356331

o. č. 5884 A4 40 s. 2. vyd.
doložka 25 274/2020 dne 15. 7. 2020 

ISBN 978-80-7235-411-5
EAN 9788072354115

o. č. 5917 A4 40 s. 2. vyd.
doložka 7885/2022 dne 24. 5. 2022

ISBN 978-80-7235-429-0
EAN 9788072354290

Řada učebnic dějepisu pro 6.–9. ročník ZŠ – je tvořena vždy jednou učebnicí a jedním pracovním sešitem pro každý ročník. Řadu doplňují 
metodické příručky pro učitele, které usnadňují práci vyučujícího v hodinách dějepisu. 
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ZEMĚPIS pro 6.–9. ročník ZŠ

První řada učebnic zeměpisu pro 6.–9. ročník ZŠ – je tvořena jednou učebnicí a jedním pracovním sešitem pro každý ročník. Učivo je 
rozdělené na základní a rozšiřující, které poskytuje další informace, posiluje mezipředmětové vztahy a přináší náměty na diskuzi. Bohatý 
obrazový materiál pomáhá při výkladu učiva a při plnění úloh. V závěru každé učebnice je výkladový slovníček vybraných pojmů a rejstřík 
důležitých pojmů. 

165 Kč 165 Kč 165 Kč 180 Kč

99 Kč 99 Kč 99 Kč 99 Kč

Zeměpis 6 
pro základní školy 
Planeta Země
J. Demek a kol.

Zeměpis 7 
pro základní školy 
Zeměpis světadílů
J. Demek, I. Mališ 

Zeměpis 8 
pro základní školy 
Lidé a hospodářství
P. Chalupa a kol.

Zeměpis 9 
pro základní školy 
Česká republika
P. Chalupa a kol. 

Zeměpis 6 
pro základní školy 
Planeta Země 
pracovní sešit
J. Demek, I. Mališ 

Zeměpis 7 
pro základní školy 
Zeměpis světadílů 
pracovní sešit
J. Demek, I. Mališ 

Zeměpis 8 
pro základní školy 
Lidé a hospodářství 
pracovní sešit
E. Hofmann, J. Vrbas

Zeměpis 9 
pro základní školy 
Česká republika 
pracovní sešit
J. Rux, M. Vaněčková

o. č. 5064 A4 120 s. 2. vyd.
doložka 8893/2019 dne 14. 5. 2019 

ISBN 978-80-7235-626-3
EAN 9788072356263

● úvod do zeměpisu ● Slunce 
a vesmír ● planeta Země ● obec-
ný fyzický zeměpis ● šířkové 
pásy ● krajiny Země

o. č. 5165 A4 112 s. 2. vyd.
doložka 8893/2019 dne 14. 5. 2019 

ISBN 978-80-7235-562-4
EAN 9788072355624

● Afrika ● Austrálie a Oceánie 
● Amerika ● Asie ● Evropa

o. č. 5890 A4 88 s. 3. vyd.
doložka 35 424/2020-2 dne 16. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-651-5
EAN 9788072356515

● společenské a hospodářské 
složky krajiny ● politická mapa 
dnešního světa ● krajina a život-
ní prostředí

o. č. 5889 A4 112 s. 2. vyd.
doložka 35 424/2020-2 dne 16. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-563-1
EAN 9788072355631

● poloha a postavení ČR v EU 
a ve světě ● přírodní poměry ČR 
● obyvatelstvo a sídla ČR ● hos-
podářství ČR ● kraje ČR

o. č. 5937 A4 64 s. 1. vyd.
doložka 8893/2019 dne 14. 5. 2019 

ISBN 978-80-7235-375-0
EAN 9788072353750

o. č. 5938 A4 56 s. 2. vyd.
doložka 8893/2019 dne 14. 5. 2019 

ISBN 978-80-7235-627-0
EAN 9788072356270

o. č. 5892 A4 48 s. 1. vyd.
doložka 35 424/2020-2 dne 16. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-444-3
EAN 9788072354443

o. č. 5891 A4 64 s. 1. vyd.
doložka 35 424/2020-2 dne 16. 10. 2020 

ISBN 978-80-7235-440-5
EAN 9788072354405
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ZEMĚPIS pro 6.–9. ročník ZŠ

Druhá řada učebnic zeměpisu pro 6.–9. ročník ZŠ – jde o šestidílný komplet učebnic pro výuku zeměpisu na základní škole. Texty jsou 
důsledně členěny věcně i graficky na základní a rozvíjející učivo. Učebnice dále obsahují shrnutí, zajímavosti a soubory otázek a úkolů. 
Struktura učiva umožňuje široké použití učebnic při různé časové dotaci hodin zeměpisu. 

145 Kč

135 Kč 155 Kč 125 Kč 125 Kč

110 Kč 120 Kč120 Kč

Přírodní prostředí Země
P. Červinka, V. Tampír

Zeměpis naší vlasti
J. Kastner a kol.

Současný svět
J. Herink a kol.

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech
V. Baar, Z. Houdková

Základy zeměpisných 
znalostí
příručka pro učitele ZŠ
J. Herink, S. Tlach

Zeměpis světa 1
M. Holeček a kol.

Zeměpis světa 3
M. Jeřábek, V. Vilímek

Zeměpis světa 2
M. Holeček a kol.

o. č. 7031 A4 96 s. 5. vyd.
doložka 41 624/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-87476-07-9
EAN 9788087476079

● planeta Země ● glóbus a mapa 
● přírodní procesy ● složky a ob-
lasti Země

o. č. 7013 A4 104 s. 5. vyd.
doložka 41 625/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-87476-09-3
EAN 9788087476093

● zeměpis jednotlivých oblastí 
České republiky ● včetně tabul-
kových přehledů ● doporučeno 
pro 8. nebo 9. ročník

o. č. 7036 A4 124 s. 3. vyd.
doložka 13 731/2016 dne 20. 7. 2016 

ISBN 978-80-86034-94-2
EAN 9788086034942

● základy sociálního, ekonomic-
kého a politického zeměpisu 
● geografická nauka o krajině 
● pro 8. nebo 9. ročník

o. č. 7085 A4 68 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-86034-83-6
EAN 9788086034836

● text rozdělen na tři okruhy 
daného průřezového tématu 
● Evropa a svět ● Objevujeme 
Evropu a svět ● Jsme Evropané

o. č. 7045 A4 120 s. 2. vyd.
–

ISBN 80-86034-67-4
EAN 9788086034676

● banka otázek, úkolů a testo-
vých úloh ● sbírka vhodná pro 
sestavování evaluačních testů 
● návod k sestavení ŠVP

o. č. 7010 A4 56 s. 5. vyd.
doložka 11 714/2017 dne 15. 6. 2017

ISBN 978-80-87476-01-7
EAN 9788087476017

● oceány ● polární kraje ● Afrika 
● Austrálie a Oceánie ● včetně 
tabulkových přehledů

o. č. 7012 A4 64 s. 5. vyd.
doložka 41 325/2019 dne 18. 2. 2020 

ISBN 978-80-87476-04-8
EAN 9788087476048

● Evropa a Rusko ● včetně tabul-
kových přehledů

o. č. 7011 A4 76 s. 5. vyd.
doložka 41 325/2019 dne 18. 2. 2020 

ISBN 978-80-87476-03-1
EAN 9788087476031

● Amerika ● Asie ● včetně tabul-
kových přehledů
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ZEMĚPIS / DĚJEPIS – ATLASY pro 6.–9. ročník ZŠ

399 Kč

109 Kč 109 Kč 299 Kč 99 Kč

169 Kč 199 Kč 109 Kč

Školní atlas světa

Afrika, Austrálie, Oceánie 
a Antarktida 

Amerika Žákovský atlas Žákovský atlas 
pracovní sešit

Česko Evropa Asie

230 x 320 mm 184 s. 5. vyd.
doložka 24075/2018 dne 17. 6. 2019

ISBN 978-80-7393-486-6 / EAN 9788073934866

230 x 320 mm 20 s. 5. vyd.
doložka 20 305/2017 dne 1. 9. 2017

ISBN 978-80-7393-511-5 / EAN 9788073935115

230 x 320 mm 20 s. 4. vyd.
doložka 20 305/2017 dne 1. 9. 2017

ISBN 978-80-7393-513-9 / EAN 9788073935139

230 x 320 mm 36 s. 5. vyd.
doložka 2651/2018 dne 13. 3. 2018 

ISBN 978-80-7393-510-8 / EAN 9788073935108

230 x 320 mm 52 s. 4. vyd.
doložka 19 821/2019 dne 26. 7. 2019  

ISBN 978-80-7393-523-8 / EAN 9788073935238

230 x 320 mm 20 s. 5. vyd.
doložka 20 305/2017 dne 1. 9 2017 

ISBN 978-80-7393-500-9 / EAN 9788073935009

149 Kč 149 Kč149 Kč 149 Kč

149 Kč

Pravěk a starověk Dějiny 20. stoletíStředověk Novověk I a II

230 x 320 mm 30 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7011-340-0 / EAN 9788070113400

230 x 320 mm 60 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7393-388-3 / EAN 9788073933883

230 x 320 mm 42 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7011-372-1 / EAN 9788070113721

I 230 x 320 mm 42 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7393-211-4 / EAN 9788073932114

II 230 x 320 mm 48 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7011-470-4 / EAN 9788070114704

Řada dějepisných atlasů pro ZŠ (H. Mandelová a kol.)
opatřena doložkou 41393/2020-3 dne 6. ledna 2021.

Zeměpisné a dějepisné mapy 
na www.kartografie.cz

230 x 320 mm 104 s. 1. vyd.
doložka 13 599/2019-7 dne 5. 2. 2019

ISBN 978-80-7393-451-4 / EAN 9788073934514

230 x 320 mm 36 s. 1. vyd.
doložka 13 601/2019-7 dne 5. 2. 2019

ISBN 978-80-7393-453-8 / EAN 9788073934538
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PŘÍRODOPIS pro 6.–9. ročník ZŠ

Druhá řada učebnic přírodopisu pro 6.–9. ročník ZŠ – důsledně rozlišuje základní a rozšiřující učivo (umístěné v postranních barevných 
pruzích), reaguje na průřezová témata (např. planeta Země ve vesmíru a život na ní) a zohledňuje mezipředmětové vztahy. Učebnice pro 
6. a 7. ročník se věnují zoologii a botanice, učebnice pro 8. ročník biologii člověka a pro 9. ročník mineralogii, geologii a základům ekologie.

165 Kč 165 Kč 165 Kč 165 Kč

o. č. 5836 A4 120 s. 2. vyd.
doložka 35 036/2020 dne 4. 9. 2020 

ISBN 978-80-7235-576-1
EAN 9788072355761

● planeta Země – život na Zemi 
● viry ● bakterie ● prvoci ● živo-
čichové ● rostliny ● houby ● li-
šejníky

o. č. 5850 A4 136 s. 2. vyd.
doložka 35 036/2020 dne 14. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-574-7
EAN 9788072355747

● strunatci ● obratlovci ● stav-
ba těla krytosemenných rostlin 
a jejich život ● krytosemenné 
rostliny – dvouděložné, jedno-
děložné ● rostliny a prostředí

o. č. 5880 A4 80 s. 2. vyd.
doložka 35 036/2020 dne 14. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-559-4
EAN 9788072355594

● původ a vývoj člověka ● tkáně 
lidského těla ● tělní soustavy 
● žlázy s vnitřním vylučováním 
● smyslová ústrojí ● rozmnožo-
vací soustava ● dědičnost

o. č. 5881 A4 104 s. 2. vyd.
doložka 35 036/2020 dne 14. 6. 2021

ISBN 978-80-7235-647-8
EAN 9788072356478

● vznik a stavba Země ● minera-
logie ● petrologie ● geologické 
děje ● půdy ● podzemní voda 
● život na Zemi ● ekologie a ži-
votní prostředí

Přírodopis 6 
pro základní školy 
Zoologie a botanika
V. Černík a kol.

Přírodopis 7 
pro základní školy 
Zoologie a botanika
V. Černík a kol.

Přírodopis 8 
pro základní školy 
Biologie člověka
V. Černík a kol.

Přírodopis 9 
pro základní školy 
Geologie, Ekologie
V. Černík a kol.

185 Kč

o. č. 0796 A4 128 s. 5. vyd.
ISBN 978-80-7373-178-6

EAN 9788073731786

● důraz na praktické znalosti 
a dovednosti ● vztah člověka 
k životnímu prostředí

Základy biologie 
a ekologie
D. Kvasničková

147 Kč 122 Kč 127 Kč

o. č. 7074 A4 128 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-86034-69-0

EAN 9788086034690

● návod k sestavení ŠVP ● úlohy 
k procvičování a ověřování vě-
domostí a dovedností žáků

o. č. 5657 A5 120 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-255-5
EAN 9788072352555

● testy z botaniky, zoologie, bio-
logie člověka, geologie a ekolo-
gie včetně klíče ● méně tradiční 
náměty na laboratorní práce 

o. č. 5629 B5 152 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-320-9
EAN 9788072353200

● příručka pro ZŠ a SŠ ● zaměře-
na na systematické vztahy orga-
nismů i na vzájemné vztahy orga-
nismů v ekosystému

Základy přírodopisných 
znalostí
J. Herink, M. a K. Sobotovi

Testy a laboratorní práce 
z přírodopisu 
Z. Martinec, V. Ducháč

Klíče a návody k praktic
kým činnostem v přírodo
pisu, biologii a ekologii
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EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS pro 6.–9. ročník ZŠ

První řada přírodopisů pro 6.–9. ročník ZŠ autorky Danuše Kvasničkové – je ucelenou řadou učebnic přírodopisu s výrazným ekologic-
kým zaměřením. S využitím metod aktivního poznávání uvádí autoři žáky do hlavních ekosystémů naší přírody. Seznamují je s organismy, 
které v nich žijí (od nejjednodušších až po složitější v souladu s jejich systematickým zařazením), a zároveň s jejich vztahy, které umožňují 
věčný oběh látek v přírodě. Ke každé učebnici jsou k dispozici metodické příručky na CD, které kromě metodiky výuky ekologického pří-
rodopisu obsahují i PPT prezentace využitelné přímo v hodinách přírodopisu.

165 Kč 140 Kč

160 Kč

165 Kč

275 Kč

550 Kč

175 Kč

85 Kč 85 Kč 85 Kč 85 Kč

o. č. 1024 A4 128 s. 4. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-056-7 / EAN 9788073730567

● les ● voda a její okolí ● louky, 
pastviny a pole ● vliv lidských 
činností na ekosystémy ● příro-
da našeho okolí ● systematické 
zařazení probraných organismů

o. č. 1025 A4 88 s. 5. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-057-4 / EAN 9788073730574

● lidská sídla ● třídění organis-
mů ● ochrana přírody 2. část:

o. č. 1026 A4 72 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-7373-103-8 / EAN 9788073731038

o. č. 1027 A4 122 s. 3. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-027-7 / EAN 9788073730277

● obratlovci ● člověk

Ekologický přírodopis
metod. příručka na CD
jednouživatelská lic.
multilicence

o. č. 0854 A4 104 s. 3. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-058-1 / EAN 9788073730581

● zkoumání přírody ● vesmír – 
Země – podmínky života ● vývoj 
Země, života a člověka ● sou-
časná biosféra ● základ a trvání 
života ● naše příroda

o. č. 0855 A4 32 s. 3. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-067-3 / EAN 9788073730673

o. č. 0856 A4 32 s. 2. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-068-0 / EAN 9788073730680

o. č. 0857 A4 40 s. 2. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-069-7 / EAN 9788073730697

o. č. 0858 A4 32 s. 2. vyd.
doložka 21 268/2018 dne 16. 10. 2018

ISBN 978-80-7373-070-3 / EAN 9788073730703

Ekologický přírodopis 
pro 6. r. ZŠ

Ekologický přírodopis 
pro 7. r. ZŠ (1. a 2. část)

Ekologický přírodopis 
pro 8. r. ZŠ

Ekologický přírodopis 
pro 9. r. ZŠ 

Ekologický přírodopis 
pro 6. r. ZŠ pracovní sešit

Ekologický přírodopis pro 
7. r. ZŠ pracovní sešit

Ekologický přírodopis 
pro 8. r. ZŠ pracovní sešit

Ekologický přírodopis 
pro 9. r. ZŠ pracovní sešit

1. část

2. část

6. r. o. č. 1443 CD 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-102-1J / EAN 9788073731021

6. r. o. č. 1438 CD 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-102-1M / EAN 9788073731021

8. r. o. č. 1445 CD 1. vyd.
978-80-7373-152-6J / 9788073731526

8. r. o. č. 1440 CD 1. vyd.
978-80-7373-152-6M / 9788073731526

7. r. o. č. 1444 CD 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-112-0J / EAN 9788073731120

7. r. o. č. 1439 CD 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-112-0M / EAN 9788073731120

9. r. o. č. 1446 CD 1. vyd.
978-80-7373-153-3J / 9788073731533

9. r. o. č. 1441 CD 1. vyd.
978-80-7373-153-3M / 9788073731533
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FYZIKA pro 6.–9. ročník ZŠ

Řada učebnic fyziky pro 6.–9. ročník ZŠ – je rozdělena podle tematických celků. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka.

Fyzika pro ZŠ 1
Fyzikální veličiny a jejich 
měření
J. Tesař, F. Jáchim

Fyzika pro ZŠ 2
Síla a její účinky
Pohyb těles
J. Tesař, F. Jáchim

Fyzika pro ZŠ 3
Světelné jevy, Mechanické 
vlastnosti látek
J. Tesař, F. Jáchim

Fyzika pro ZŠ 4
Elektromagnetické děje
J. Tesař, F. Jáchim

Fyzika pro ZŠ 5
Energie
J. Tesař, F. Jáchim

Fyzika pro ZŠ 6
Zvukové jevy, Vesmír
J. Tesař, F. Jáchim

Sbírka úloh z fyziky
pro 6.–9. r. ZŠ
J. Tesař, F. Jáchim

139 Kč 139 Kč 139 Kč 139 Kč

139 Kč 145 Kč 195 Kč

o. č. 5783 B5 72 s. 2. vyd.
doložka 28 657/2018 dne 23. 11. 2018 

ISBN 978-80-7235-556-3 / EAN 9788072355563

● čím se zabývá fyzika ● fyzikální 
veličiny ● měření délky, objemu 
a hmotnosti, teploty, času ● vý-
počet obsahu a hustoty ● mezi-
národní soustava jednotek

o. č. 5784 B5 88 s. 2. vyd.
doložka 21 234/2019 dne 24. 7. 2019

ISBN 978-80-7235-560-0 / EAN 9788072355600

● gravitace ● účinky síly ● tře-
ní ● skládání a rozkládání sil 
● Newtonovy zákony ● těžiště 
a stabilita těles ● otáčivé účinky 
síly ● pohyb těles

o. č. 5785 B5 120 s. 2. vyd.
doložka 30 330/2020-1 dne 26. 8. 2020 

ISBN 978-80-7235-561-7 / EAN 9788072355617

● světlo ● optické přístroje ● foto-
metrie ● látky a jejich vlastnosti lá-
tek – pevných, kapalných a plyn-
ných ● o kapalinách a plynech 
● tlak v kapalinách a plynech

o. č. 5912 B5 112 s. 2. vyd.
doložka 15 084/2021-3 dne 8. 7. 2021

ISBN 978-80-7235-645-4 / EAN 9788072356454

● odkud se bere elektřina ● elek-
trický proud ● souvislost elektři-
ny a magnetismu ● elektřina 
– výroba, přenos, jak se chová 
v atmosféře ● elektrická zařízení

o. č. 5913 B5 112 s.  2. vyd.
 doložka 5194/2022-3 dne 26. 5. 2022

ISBN 978-80-7235-658-4 / EAN 9788072356584

● práce, výkon, energie ● teplo 
a vnitřní energie ● šíření tepla 
● změny skupenství ● teplené 
jevy v každodenním životě ● ja-
derná energie ● jak se projevují 
některé vlastnosti atomů

o. č. 5960 B5 112 s. 1. vyd.
doložka 2487/2017 dne 24. 1. 2017 

ISBN 978-80-7235-492-4 / EAN 9788072354924

● periodické děje ● vlnění ● zvuk 
● sluneční soustava a pohyb je-
jích těles ● hvězdy ● měření vzdá-
leností ve vesmíru ● orientace 
na obloze ● vesmír se mění ● as-
tronomická technika ● vývoj ná-
zorů na polohu Země ve vesmíru

o. č. 5695 A5 224 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7235-256-3 / EAN 9788072352563

● měření základních fyzikálních 
veličin ● síla ● pohyb ● světelné 
jevy ● vlastnosti látek ● kapali-
ny a plyny ● energie ● elektřina 
a magnetizmus ● teplo ● akus-
tika ● vesmír ● výsledky úloh 
z učebnic fyziky pro 6.–9. ročník

o. č. 6006 B5 112 s. 1. vyd.
–

ISBN 978-80-7235-641-6 / EAN 9788072356416

● stavba látek ● fyzikální veliči-
ny ● síla a její účinky ● pohyb 
● energie ● elektřina ● optika 
● akustika ● shrnutí učiva po-
mocí pojmových map ● úlohy 
na procvičení včetně řešení úloh 
s jednoznačným zadáním

Přehled fyziky 
pro 2. stupeň ZŠ
J. Tesař, F. Jáchim

175 Kč
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Máte radši tradiční papírový 
katalog? Objednejte si ho na 
www.conatex.cz/catalog_order
Rádi Vám jej zdarma zašleme.

Fyzika Chemie Biologie

Dobré učebnice jsou jen 
polovinou úspěchu. 
Nejdůležitější je dobrý učitel. 
A nejlepším pomocníkem 
učitele jsou názorné a kvalitní 
učební pomůcky.

Vám nabízí 
veškeré pomůcky, které budete 
pro výuku přírodních věd 
potřebovat.

Vaše nové pomůcky si 
můžete objednat v našem 
internetovém obchodě 
www.conatex.cz
Navíc získáte 3% slevu.

pro nákup v našem
internetovém obchodě!

5% sleva*
na všechny položky na 
www.conatex.cz

  fc2303fun
* Slevový kód prosím napište 
do příslušného textového pole 
při zadání Vaší objednávky. 
Kód je platný do 30. 6. 2023

SLEVOVÝ KUPON

Doprava zdarma!Vše pro přírodní vědy
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CHEMIE pro 8.–9. ročník ZŠ

První řada učebnic Základy chemie pro 8.–9. ročník ZŠ – je ob-
líbenou řadou, která podrobně zpracovává učivo chemie základní 
školy. Je přehledná, vybavená bohatým obrazovým materiálem 
a doplněna chemickými tabulkami a slovníčkem nejdůležitějších 
pojmů. Součástí řady je i samostatná publikace Autorská řeše-
ní, která obsahuje řešení všech úloh z pracovních sešitů Základů 
chemie 1 a 2, a příručka Klíč k úspěšnému studiu, která pomáhá 
žákům lépe pochopit učivo chemie.

Druhá řada učebnic Základy praktické chemie pro 8.–9. r. ZŠ 
– obsahuje učivo chemie zaměřené ryze prakticky. Uvádí příklady 
využití chemie v běžném životě a klade důraz na to, aby žáci vní-
mali chemii jako součást života s ohledem na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí. Součástí řady jsou i Autorská řešení 
úloh z pracovních sešitů Praktická chemie 1 a 2 a pracovní sešit 
Základy praktické chemie a náš život, který představuje učivo 
chemie interdisciplinární formou.

175 Kč 165 Kč

93 Kč 93 Kč93 Kč 93 Kč

175 Kč 165 Kč

o. č. 0199 A4 144 s. 4. vyd.
doložka 41 599/2020-1 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-161-8
EAN 9788073731618

o. č. 1043 A4 80 s. 3. vyd.
doložka 41 604/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-165-6
EAN 9788073731656

o. č. 0911 A4 40 s. 3. vyd.
doložka 41 599/2020-1 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-163-2
EAN 9788073731632

o. č. 1044 A4 40 s. 4. vyd.
doložka 41 604/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-167-0
EAN 9788073731670

o. č. 0912 A4 48 s. 3. vyd.
doložka 41 599/2020-1 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-164-9
EAN 9788073731649

o. č. 1046 A4 40 s. 3. vyd.
doložka 41 604/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-065-9
EAN 9788073730659

o. č. 0200 A4 96 s. 4. vyd.
doložka 41 599/2020-1 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-162-5
EAN 9788073731625

o. č. 1045 A4 72 s. 3. vyd.
doložka 41 604/2020 dne 4. 11. 2020 

ISBN 978-80-7373-166-3
EAN 9788073731663

Základy chemie 1 
pro 8. r. ZŠ
P. Beneš a kol.

Základy praktické 
chemie 1 pro 8. r. ZŠ
P. Beneš a kol.

Základy chemie 1 
pro 8. r. ZŠ 
pracovní sešit
P. Beneš a kol.

Základy praktické 
chemie 1 pro 8. r. ZŠ 
pracovní sešit
P. Beneš a kol.

Základy chemie 2 
pro 9. r. ZŠ 
pracovní sešit
P. Beneš a kol.

Základy praktické 
chemie 2 pro 9. r. ZŠ 
pracovní sešit
P. Beneš a kol.

Základy chemie 2 
pro 9. r. ZŠ
P. Beneš a kol.

Základy praktické 
chemie 2 pro 9. r. ZŠ
P. Beneš a kol.
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CHEMIE pro 8.–9. ročník ZŠ

85 Kč 135 Kč 185 Kč 600 Kč

10 Kč

o. č. 1313 A4 32 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-939-4
EAN 9788071689393

o. č. 1341 B5 56 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-983-1
EAN 9788071689836

o. č. 5758 B5 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-318-7
EAN 9788072353187

Základy praktické chemie 
a náš život – pracovní sešit

Základy chemie – Klíč
k úspěšnému studiu
učebnice + CD

Přehled chemie pro ZŠ
H. Čtrnáctová, K. Kolář, 
M. Svobodová, F. Zemánek

Periodická soustava 
prvků pro ZŠ 
– nástěnná tabule
– stolní tabule

o. č. 1352 140 x 100 cm

o. č. 5795 A4
stolní tabule

nástěnná tabule

FYZIKA – NOVINKA

3D tisk ve výuce fyziky
Vladimír Vochozka

300 Kč

o. č. 6008 A4 200 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-665-2

EAN 9788072356652

3Dtisk-inzerce-137x115mm.indd   13Dtisk-inzerce-137x115mm.indd   1 18.01.2023   12:3918.01.2023   12:39
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HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 6.–9. ročník ZŠ

Úspěšná ucelená řada učebnic hudební výchovy pro 6.–9. ročník ZŠ obsahuje navíc ke každému ročníku CD s hudebními nahrávkami 
moderní i vážné hudby. Hlavním cílem je formovat u žáků kladný vztah k hudbě, a to nejen ke zpěvu a poslechu hudby, ale i k tanci a hře 
na hudební nástroje. Žáci získají přehled o hudební teorii, dozvědí se zajímavosti ze života hudebních skladatelů a seznámí se s dalšími 
činnostmi spojenými s hudbou. Ke každé učebnici je k dispozici zdarma ke stažení metodická příručka.

Hudební výchova 
pro 6. r. ZŠ
A. Charalambidis a kol.

Hudební výchova 
pro 7. r. ZŠ
A. Charalambidis a kol.

Hudební výchova 
pro 8. r. ZŠ
A. Charalambidis a kol.

Hudební výchova 
pro 9. r. ZŠ
A. Charalambidis a kol.

175 Kč 185 Kč 185 Kč 185 Kč

260 Kč

o. č. 5242 A5 136 s. 3. vyd.
doložka 7785/2022-9 dne 12. 7. 2022

ISBN 978-80-7235-610-2 / EAN 9788072356102

● lidové písně ● hudební formy 
● stupnice dur a moll melodická 
● partitura ● intervaly a akordy 
● nota a tón ● hudba na jevišti 
● hudba a slovo

o. č. 5217 A5 144 s. 3. vyd.
doložka 7785/2022-9 dne 12. 7. 2022

ISBN 978-80-7235-611-9 / EAN 9788072356119

● lidský hlas ● další lidové písně 
● polyfonie ● sonáta, symfonie 
a symfonická báseň ● duchovní 
a světská hudba ● tvorba sklada-
tele ● muzikál

o. č. 5218 A5 152 s. 3. vyd.
doložka 7785/2022-9 dne 12. 7. 2022

ISBN 978-80-7235-612-6 / EAN 9788072356126

mapování artificiální a nonartifi-
ciální evropské a světové hudby 
● práce s hudebním materiálem 
● opakování stupnic ● proble-
matika kytarových značek ● mo-
derní hudební nástroje ● hudeb-
ní dějiny

o. č. 5219 A5 120 s. 3. vyd.
doložka 7785/2022-9 dne 12. 7. 2022

ISBN 978-80-7235-613-3 / EAN 9788072356133

mapování artificiální a nonar-
tificiální české hudby ● rytmus 
● tempo ● technika v hudbě 
a nahrávací technika ● harmo-
nie a harmonizace ● hudební 
dějiny

CD k učebnicím 
Hudební výchovy

6. r. ZŠ o. č. 5251 
7. r. ZŠ o. č. 5252
8. r. ZŠ o. č. 5253 
9. r. ZŠ o. č. 5254
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OSTATNÍ UČEBNICE pro 6.–9. ročník ZŠ

Řada učebnic Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ – seznamuje žáky s oblastí financí. Učivo je rozděleno do tří celků: Peníze, Hospo-
daření domácnosti, Finanční produkty. Hlavním cílem je ukázat možná východiska reálných životních situací, se kterými se v oblasti financí 
setkáváme, a nalézat jejich vhodná řešení. Učebnice je zaměřena prakticky a tomu odpovídá i zvolený způsob předkládání učiva – nezbytné 
množství teorie slouží jako základ k řešení konkrétních příkladů. Řada obsahuje učebnici a k ní náležející tři pracovní sešity. 

165 Kč 75 Kč 75 Kč 75 Kč

o. č. 1427 A4 104 s. 2. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017 

ISBN 978-80-7373-173-1
EAN 9788073731731

o. č. 1428 A4 32 s. 2. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017 

ISBN 978-80-7373-176-2
EAN 9788073731762

o. č. 1429 A4 32 s. 2. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017 

ISBN 978-80-7373-177-9
EAN 9788073731779

o. č. 1430 A4 40 s. 1. vyd.
doložka 22 293/2017 dne 19. 9. 2017 

ISBN 978-80-7373-092-5
EAN 9788073730925

Finanční gramotnost 
pro 2. stupeň ZŠ
P. Jakeš a kol.

Finanční gramotnost 
pro 2. stupeň ZŠ
Pracovní sešit I 
Peníze
P. Jakeš a kol.

Finanční gramotnost 
pro 2. stupeň ZŠ 
Pracovní sešit II 
Hospodaření domácností
P. Jakeš a kol.

Finanční gramotnost 
pro 2. stupeň ZŠ
Pracovní sešit III 
Finanční produkty
P. Jakeš a kol.

Řada učebnic občanské výchovy pro 6.–9. ročník ZŠ – je ucelenou prakticky zaměřenou řadou učebnic. Učebnice obsahují množství 
úkolů a námětů pro tvořivou práci při vyučování. 

Občanská výchova 
pro 6. r. ZŠ
V. Dudák a kol.

Občanská výchova 
pro 7. r. ZŠ
V. Dudák a kol.

Občanská výchova 
pro 8. r. ZŠ
V. Dudák a kol.

Občanská výchova 
pro 9. r. ZŠ
V. Dudák a kol.

118 Kč 118 Kč 118 Kč 118 Kč

o. č. 5264 A5 168 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-061-7
EAN 9788072350612

o. č. 5265 A5 168 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-078-1
EAN 9788072350780

o. č. 5266 A5 160 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-105-2
EAN 9788072351053

o. č. 5267 A5 176 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-122-2
EAN 9788072351220
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OSTATNÍ UČEBNICE pro 6.–9. ročník ZŠ

Řada učebnic Praktické činnosti pro 6.–9. ročník ZŠ – obsahuje učebnice do hodin jednotlivých praktických předmětů. 

Řada učebnic výtvarné výchovy pro 6.–9. ročník ZŠ – cílem 
dvoudílné řady učebnic je rozvíjet estetické vnímání žáků na zá-
kladě poznávání uměleckých děl a na základě vlastní výtvarné čin-
nosti. Bohatě ilustrované publikace poskytují inspirativní náměty 
k tvůrčí práci. 

Praktické činnosti 
pro 6.–9. r. ZŠ
Pěstitelství 
R. Dytrtová a kol.

Praktické činnosti 
pro 6.–9. r. ZŠ 
Příprava pokrmů
E. Marádová

Praktické činnosti 
pro 6.–9. r. ZŠ 
Člověk a svět práce
J. Strádal

Výtvarná výchova 
pro 6. a 7. r. ZŠ 
M. Fulková 

Výtvarná výchova 
pro 8. a 9. r. ZŠ 
M. Fulková 

Praktické činnosti 
pro 6.–9. r. ZŠ – Práce 
s technickými materiály
F. Mošna a kol.

Praktické činnosti pro 
6.–9. r. ZŠ Elektrotechnika 
kolem nás 
O. Janda

Praktické činnosti 
pro 6.–9. r. ZŠ – Provoz 
a údržba domácnosti 
F. Mošna a kol.

110 Kč

110 Kč

110 Kč

230 Kč 230 Kč

110 Kč

125 Kč

110 Kč

o. č. 0969 A5 112 s. 3. vyd.
doložka 1497/2017 dne 12. 4. 2017 

ISBN 978-80-7373-135-9
EAN 9788073731359

● pěstování pokojových rostlin 
a zeleniny ● aranžování rost-
lin ● pěstování léčivých rostlin 
● základy ovocnářství ● ochrana 
životního prostředí

o. č. 0973 A5 64 s. 2. vyd.
–

ISBN 80-7168-849-5
EAN 9788071688495

● organizace prací spojených 
s přípravou pokrmů ● podávání 
pokrmů ● postupy pro přeměnu 
potravin v chutné pokrmy

o. č. 1221 A5 80 s. 3. vyd.
doložka 22 050/2019 dne 16. 8. 2019 

ISBN 978-80-7373-129-8
EAN 9788073731298

● zasvěcuje žáky do problema-
tiky volby povolání a trhu práce 
● pomáhá při rozhodování žáků 
při výběru střední školy

o. č. 0967 A4 120 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-591-7
EAN 9788071685913

o. č. 0910 A4 128 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-382-5
EAN 9788071683827

o. č. 0970 A5 104 s. 2. vyd.
–

ISBN 80-7168-755-3
EAN 9788071687559

● kreslení technických náčrtů 
● čtení jednoduchých výkresů 
● vlastnosti materiálů, nástrojů 
a nářadí pro základní činnosti 
v praxi ● bezpečnost při práci 

o. č. 0971 A5 128 s. 2. vyd.
doložka 43 324/2014 dne 4. 5. 2015

ISBN 978-80-7373-031-4
EAN 9788073730314

● praktické popisy elektrotech-
nických zařízení v domácnos-
tech ● zapojování obvodů, zkou-
šečky a bezpečnost práce

o. č. 0972 A5 64 s. 2. vyd.
–

ISBN 80-7168-895-9
EAN 9788071688952

● funkčnost a ekonomika pro-
vozu domácnosti ● udržování 
chodu domácnosti a její úklid 
● údržba oděvů a textilií ● eko-
logie v oblasti bydlení
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ČESKÝ JAZYK pro SŠ

Řada učebnic českého jazyka pro gymnázia – soubor čtyř prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor systematicky 
vede žáky k osvojování klíčových kompetencí v oblasti jazykového systému a praktické stylistiky. Učebnice tak rozvíjejí abstraktní myšlení 
středoškoláků, stejně jako dovednost formulovat smysluplné a stylizačně přiměřené slohové útvary. Zároveň připravují žáky ke zvládnutí 
maturitní zkoušky. Učebnice jsou doplněny metodickými příručkami pro učitele, které obsahují řešení všech cvičení.

Řada učebnic českého jazyka pro SŠ – čtyřdílný komplet učebnic si klade za úkol především zdokonalovat schopnost žáků kultivovaně 
komunikovat, aniž by bylo potlačeno jazykové učivo. K tomu slouží cvičení, která v učebnicích převládají nad výklady.

Český jazyk 
pro 1. r. gymnázií
J. Kostečka 

Český jazyk 
pro 2. r. gymnázií
J. Kostečka 

Český jazyk pro 1. r. SŠ
M. Čechová a kol.

Český jazyk pro 2. r. SŠ
M. Čechová a kol. 

Český jazyk pro 3. r. SŠ
M. Čechová a kol.

Český jazyk pro 4. r. SŠ
M. Čechová a kol.

Český jazyk 
pro 3. r. gymnázií
J. Kostečka 

Český jazyk 
pro 4. r. gymnázií
J. Kostečka 

209 Kč 209 Kč

199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč

209 Kč 219 Kč

o. č. 5542 A5 256 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-400-9

EAN 9788072354009

● smysl výuky mateřského jazy-
ka ● úvod do studia jazyka a slo-
hu ● nauka o zvukové stránce 
jazyka ● nauka o slohu ● česká 
jazykověda do 18. stol. ● nauka 
o písemné stránce jazyka ● Josef 
Dobrovský

o. č. 5543 A5 248 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-535-8

EAN 9788072355358

● nauka o slovní zásobě ● nauka 
o tvoření slov ● pravopis ● na-
uka o slohu – publicistický styl 
● tvarosloví ● česká jazykověda 
v 19. stol. a na počátku 20. stol. 
● Jan Gebauer

o. č. 5547 A5 176 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-427-6

EAN 9788072354276

o. č. 5548 A5 208 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-501-3

EAN 9788072355013

o. č. 5549 A5 208 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-523-5

EAN 9788072355235

o. č. 5550 A5 160 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-532-7

EAN 9788072355327

o. č. 5544 A5 256 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-634-8

EAN 9788072356348

● nauka o větě a souvětí ● pra-
vopis ● česká jazykověda 
v 1. pol. 20. stol. ● Bedřich Hroz-
ný ● nauka o slohu ● česká jazy-
kověda v 1. pol. 20. stol. ● Praž-
ský lingvistický kroužek ● Vilém 
Mathesius

o. č. 5545 A5 240 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-632-4

EAN 9788072356324

● česká jazykověda v 1. pol. 
20. stol. ● Bohuslav Havránek 
● nauka o slohu ● administrativ-
ní, umělecký a řečnický styl ● na-
uka o komunikaci ● česká jazy-
kověda od 2. pol. 20. stol. do sou-
časnosti ● Vladimír Šmilauer 
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ČESKÝ JAZYK pro SŠ

Řada učebnic literatury pro gymnázia – řada učebnic osvědčeného autorského týmu literárních vědců a středoškolských učitelů. Pro kaž-
dý ročník je jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Učebnice nabízejí fundovaný výklad a bohatý čtenářský materiál, včetně rozšiřujících 
textů nejrůznější povahy. Plně vyhovuje nejnovějším úpravám maturity posilujícím roli literární historie ve výuce.

Čítanka pro 1. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 2. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 3. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 4. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Literatura 
pro 1. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Literatura 
pro 2. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Literatura 
pro 3. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

Literatura 
pro 4. r. gymnázií
J. Soukal a kol.

219 Kč 219 Kč 219 Kč 219 Kč

219 Kč 219 Kč 219 Kč 219 Kč

o. č. 5256 A5 360 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-153-2 / EAN 9788072351534

● počátky psané literatury ● mi-
moevropské literatury ● antická 
literatura ● literatura ve středo-
věku ● počátky písemnictví v čes-
kých zemích ● renesance a hu-
manismus ● barokní literatura 
● v počátcích národního obrození

o. č. 5386 A5 352 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-183-4 / EAN 9788072351831

● epocha romantismu ● česká li-
teratura 30.–50. let 19. stol. ● re-
alismus a naturalismus ● literární 
moderna ● májovci ● ruchovci 
a lumírovci ● realismus a natura-
lismus v české literatuře ● česká 
literatura v 90. letech 19. stol.

o. č. 5681 A5 352 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-226-1 / EAN 9788072352265

● světová literatura ● vybrané 
národní literatury ● drama a di-
vadlo ● česká literatura (autor-
ské profily)

o. č. 5682 A5 328 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-270-9 / EAN 9788072352708

● světová literatura ● vybrané 
národní literatury ● drama a di-
vadlo ● česká literatura (autor-
ské profily)

o. č. 5255 A5 328 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-436-8 / EAN 9788072354368

● obecná charakteristika litera-
tury ● literatura v proměnách 
času (od prvních slovesných 
projevů do počátku 19. stol.)

o. č. 5385 A5 312 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-182-6 / EAN 9788072351824

● literatura 19. stol. ● romanti-
smus ● česká literatura 30. let 
19. stol. ● realismus a naturalis-
mus ● literární moderna ● má-
jovci ● ruchovci a lumírovci ● re-
alismus a naturalismus ● česká 
literatura v 90. letech 19. stol.

o. č. 5680 A5 336 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-227-X / EAN 9788072352272

● svět v 1. pol. 20. stol. ● české 
země v 1. pol. 20. stol. ● světová 
literatura (obecný přehled) ● vy-
brané národní literatury ● dra-
ma a divadlo ● česká literatura 
(obecný přehled) ● česká litera-
tura (autorské profily)

o. č. 5683 A5 392 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-311-X / EAN 9788072353118

● svět v 2. pol. 20. stol. ● české 
země v 2. pol. 20. stol. ● světová 
literatura (obecný přehled) ● vy-
brané národní literatury ● dra-
ma a divadlo ● česká literatura 
(obecný přehled) ● česká litera-
tura (autorské profily)
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ČESKÝ JAZYK pro SŠ

Řada učebnic literatury pro SOŠ – ucelený soubor učebnic připravuje studenty na nové pojetí maturitní zkoušky. Pro každý ročník je 
určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.

Literatura pro 1. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 1. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Literatura pro 2. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 2. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Literatura pro 3. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 3. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Literatura pro 4. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

Čítanka pro 4. r. SOŠ
J. Soukal a kol.

205 Kč

219 Kč

205 Kč

219 Kč

219 Kč

219 Kč

219 Kč

219 Kč

o. č. 5594 A5 264 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-384-2

EAN 9788072353842

● obecná charakteristika litera-
tury ● literatura v proměnách 
času (od prvních slovesných 
projevů do počátku 19. stol.)

o. č. 5551 A5 304 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-129-X
EAN 9788072351299

● počátky psané literatury ● mi-
moevropské literatury ● antická 
literatura ● literatura ve stře-
dověku ● počátky písemnictví 
v českých zemích ● renesance 
a humanismus v literatuře ● ba-
rokní literatura ● klasicismus, 
osvícenství, preromantismus 
● počátky národního obrození

o. č. 5595 A5 256 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-388-0

EAN 9788072353880

● století velkých přeměn ● čes-
ká literatura 30.–50. let 19. stol. 
● májovci ● ruchovci a lumírov-
ci ● česká literatura v 90. letech 
19. stol.

o. č. 5552 A5 296 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-389-7

EAN 9788072353897

● epocha romantismu ● mezi ro-
mantismem a realismem ● čes-
ká literatura 30.–50. let 19. stol. 
● realismus a naturalismus ● li-
terární moderna, dědictví ro-
mantismu ● májovci ● ruchovci 
a lumírovci ● realismus a natura-
lismus v české literatuře ● česká 
literatura v 90. letech 19. stol.

o. č. 5596 A5 328 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-213-X
EAN 9788072352135

● české země v 1. pol. 20. stol. 
● světová literatura ● vybrané 
národní literatury ● drama a di-
vadlo ● česká literatura ● česká 
literatura (autorské profily)

o. č. 5553 A5 352 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-212-1
EAN 9788072352128

● světová literatura (obecný 
přehled) ● významné národní 
literatury: francouzská, anglická, 
americká, německy psaná, ruská 
● drama a divadlo ● česká litera-
tura (obecný přehled a autorské 
profily)

o. č. 5597 A5 312 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-223-7
EAN 9788072352234

● české země v 2. pol. 20. stol. 
● světová literatura ● vybrané 
národní literatury ● drama a di-
vadlo ● česká literatura ● česká 
literatura (autorské profily)

o. č. 5541 A5 296 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-271-7
EAN 9788072352715

● světová literatura ● význam-
né národní literatury: anglická, 
americká, německy psaná, ruská  
● drama a divadlo ● česká litera-
tura – od roku 1945 do součas-
nosti ● česká literatura (autorské 
profily)
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ČESKÝ JAZYK pro SŠ

Řada učebnic přehledu dějin literatury pro SŠ – vychází ze čtyřdílné řady učebnic pro SŠ (J. Soukal), avšak zachycuje v přehledu pouze hlavní 
směry a tendence ve vývoji české a světové literatury. Učebnice jsou vhodné pro všechny typy středních škol a pro opakování k maturitě. 

Přehled dějin literatury 
pro SŠ 1 J. Soukal

Čeština 
pro učební obory SOU
N. Kvítková, I. Helclová

Hrátky s češtinou
M. Čechová a kol.

Přehled dějin literatury 
pro SŠ 2 J. Soukal

Čítanka 
pro učební obory SOU
J. Soukal

Přehled dějin literatury 
pro SŠ 3 J. Soukal

Český jazyk 
pro SŠ I.– IV. ročník
Z. Hlavsa a kol.

Tajemství slov
V. Styblík

Přehled dějin literatury 
pro SŠ 4 J. Soukal

Jak psát správně čárky
Vladimír Staněk 

175 Kč

195 Kč

175 Kč

175 Kč

219 Kč

175 Kč

178 Kč

178 Kč

175 Kč

84 Kč

o. č. 5743 B5 120 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-316-0 / EAN 9788072353163

o. č. 5134 A5 168 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-570-9 / EAN 9788072355709

● souhrnná učebnice jazyka 
a slohu pro všechny ročníky SOU

● cvičení na různé jazykové jevy 
a cvičení stylizační a slohové, 
včetně správného řešení ● urče-
na žákům 2. stupně ZŠ a studen-
tům škol středních

o. č. 5797 A5 224 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-340-3

EAN 9788072353408

o. č. 5744 B5 112 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-333-0 / EAN 9788072353330

o. č. 5135 A5 288 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-572-3 / EAN 9788072355723

● ukázky z literatury od nejstar-
ších dob po současnost

o. č. 5766 B5 136 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-335-7 / EAN 9788072353354

o. č. 5008 A5 280 s. 3. vyd.
ISBN 80-85937-86-7 / EAN 9788085937862

● souborná učebnice zachycuje 
jazykové učivo celé střední školy 

o. č. 5767 B5 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-356-9 / EAN 9788072353569

o. č. 792 A5 80 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-473-2 / EAN 9788071684732

● příručka seznamuje zájemce 
s pravidly, jimiž se psaní čárek řídí

● výjimečná publikace určená 
všem milovníkům českého ja-
zyka ● zdroj poučení, osvěžení 
a ozvláštnění výuky

o. č. 5246 B5 176 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-336-5
EAN 9788072353361
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ČESKÝ JAZYK pro SŠ

Základní mluvnice 
českého jazyka
V. Styblík a kol.

Slovník cizích slov
L. Klimeš

Nástin dějin evropského 
umění 1
J. Tušl a kol.

Nástin dějin evropského 
umění 2
J. Tušl a kol.

Stručná mluvnice česká
B. Havránek, A. Jedlička

Stručná mluvnice česká 
mluvnická a slohová cvičení
V. Styblík, M. Čechová

Čeština – řeč a jazyk
M. Čechová a kol.

199 Kč

470 Kč 399 Kč 459 Kč

189 Kč 150 Kč 499 Kč

o. č. 5239 A5 248 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-018-8 
EAN 9788072350186

● učivo není děleno podle roč-
níků, ale podáno jako jeden 
ucelený systém ● využitelné 
nejen pro žáky základních škol, 
ale i pro studenty středních škol 
a nejširší veřejnost

o. č. 5263 A5 864 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-446-7 

EAN 9788072354467

● využitelný ve všech typech 
škol i pro nejširší veřejnost 
● odráží posun ve slovní zásobě 
ve 21. stol.

o. č. 1278 A4 144 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-996-6

EAN 9788071689966

● nabízí stručný přehled vývoje 
výtvarného umění, literatury, 
divadla a hudby na evropském 
kontinentu od starověku přes 
raný středověk až do středověku 
vrcholného a pozdního ● každá 
bohatě ilustrovaná kapitola je 
uvedena geopolitickým přehle-
dem uspořádání tehdejší Evropy 

o. č. 1404 A4 216 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-086-4

EAN 9788071680864

● věnuje se vývoji výtvarné-
ho umění, literatury, divadla 
a hudby na evropském konti-
nentu v období od pol. 14. stol. 
do roku 1750 ● text je členěn 
do kapitol zachycujících chro-
nologicky etapy zrodu, vrcholu 
a postupného ústupu renesan-
ce a baroka

o. č. 0537 A5 248 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-555-0
EAN 9788071685555

● univerzální a osvědčená jazy-
ková příručka pro žáky a učitele 
všech stupňů a druhů škol ● po-
máhá dotvářet jazykový systém 
a rychle se orientovat při řešení 
jazykových problémů

o. č. 0428 A5 216 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7168-956-0

EAN 9788071689560

● vhodné pro studenty a učitele 
všech typů SŠ ● první část se vě-
nuje mluvnici, druhá slohu a tře-
tí terminologickým změnám 
v české mluvnici

o. č. 5761 B5 448 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-413-9

EAN 9788072354139

● úspěšná mluvnice určená pro 
češtináře, vysokoškolské stu-
denty češtiny a příbuzných obo-
rů i pro další vyspělejší zájemce 
o český jazyk
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MATEMATIKA pro SŠ

Hudební výchova 
pro gymnázia 1
A. Charalambidis a kol.

Hudební výchova 
pro gymnázia 2
A. Charalambidis a kol.

Přehled učiva 
k maturitní zkoušce 
z matematiky
A. Halouzka 

Přijímací zkoušky z matematiky 
na vysoké školy 
s řešenými příklady
M. Kaňka, J. Coufal 

Přijímací zkoušky z matematiky 
na vysoké školy 
testové úlohy včetně výsledků
M. Kaňka 

179 Kč 179 Kč 350 Kč350 Kč

190 Kč 150 Kč 126 Kč

● od zrodu hudby k nadvládě jednohla-
su ● když jeden hlas nestačí ● jak je mož-
né zachytit hudbu od barokního maje-
státu k rokokové hravosti ● pan Nonart 
přichází ● pan Nonart míří do Evropy

● když zní krásný hlas, dobře se to po-
slouchá ● od klasiky k romantické za-
sněnosti – a snad ještě dál ● hra a její 
pravidla ● globální pan Nonart ● pan Art 
a pan Nonart ● hrajem dál… aneb muzi-
círujeme a improvizujeme

o. č. 1067 A5 240 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-808-8
EAN 9788071688082

● shrnuje středoškolské učivo matematiky 
● je určena k přípravě na maturitní zkouš-
ku a na přijímací zkoušky na vysokou školu 
● v příkladech je kladen důraz na příklady 
z technické praxe a denního života

o. č. 1062 A5 168 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-610-7
EAN 9788071686101

● příručka vhodná pro uchazeče o studium 
na VŠE a na další vysoké školy s ekonomic-
kým zaměřením ● obsahuje úlohy na lineár-
ní a kvadratické rovnice a nerovnosti, na go-
niometrické a logaritmické rovnice, na řešení 
rovnic na množině komplexních čísel, úlohy 
na aritmetické a geometrické posloupnosti 
a na analytickou geometrii v rovině

o. č. 1289 A5 88 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-911-4
EAN 9788071689119

● obsahuje kompletní soubor testových 
úloh ve všech variantách řešení a zadání, 
jak byly připraveny k přijímacím zkouškám 
z matematiky na VŠE v Praze ● díky univer-
zálnosti zadání lze jednotlivé příklady chá-
pat jako úlohy vzorové, které budou zada-
vateli v příštích letech pouze obměňovány 
● u všech příkladů jsou uvedeny výsledky

HUDEBNÍ VÝCHOVA pro SŠ

o. č. 5388 o. č. 5389

o. č. 5378 A5 168 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-211-3
EAN 9788072352111

o. č. 5379 A5 192 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-219-9
EAN 9788072352197

Hudební výchova 
pro gymnázia 2 (2 CD)

Hudební výchova 
pro gymnázia 1 (2 CD)
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CIZÍ JAZYKY pro SŠ

Angličtina 
pro jazykové školy I.
S. Nangonová, J. Peprník, 
Ch. Hopkinson 

Angličtina 
pro jazykové školy II.
S. Nangonová, J. Peprník, 
Ch. Hopkinson 

Angličtina 
pro jazykové školy III.
S. Nangonová, J. Peprník, 
Ch. Hopkinson 

Angličtina 
pro jazykové školy 
jenom do ucha – 3 CD
S. Nangonová 

399 Kč

189 Kč

270 Kč 270 Kč 270 Kč

399 Kč

185 Kč

490 Kč

169 Kč

304 Kč

179 Kč

o. č. 1292 A5 360 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-006-2

EAN 9788073730062

o. č. 1367 A5 392 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-029-1

EAN 9788073730291

o. č. 1380 A5 394 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-082-6

EAN 9788073730826

o. č. 1406 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-084-0

EAN 9788073730840

● doplňující materiál přede-
vším k učebnici angličtiny pro 
jazykové školy I. ● vhodná pro 
všechny, kteří jsou na mírně po-
kročilé úrovni ● má pomoci stu-
dentům zautomatizovat slovní 
zásobu a mluvnické vazby ob-
sažené a vysvětlené v základní 
učebnici

Angličtina pro jazykové školy – trojdílná řada učebnic je určena pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, ale svou koncepcí je vhod-
ná i pro samouky. Autoři kladou velký důraz na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových dovedností, slovní zásobu a gramatiku, ale také na 
efektivní opakování probrané látky. Jednotlivé lekce obsahují texty využitelné v praktickém životě a reálné dialogy s odpovídající slovní 
zásobou. Součástí učebnice je přehled probrané gramatiky a kontrolní testy s klíčem. Každou učebnici doplňuje CD se zvukovou nahrávkou 
dialogů a ukázek americké angličtiny v kontrastu s angličtinou britskou.

o. č. 1372 o. č. 1373 o. č. 1382

Angličtina pro jazykové 
školy I. – 2 CD

Angličtina pro jazykové 
školy II. – 2 CD

Angličtina pro jazykové 
školy III. – 2 CD

Angličtina pro jazykové školy – původní čtyřdílná řada na doprodej.

Angličtina 
pro jazykové školy I.

Angličtina 
pro jazykové školy II.

Angličtina 
pro jazykové školy III.

Angličtina 
pro jazykové školy IV.

o. č. 533 A5 304 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-732-4 / EAN 9788071687320

o. č. 534 A5 312 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-739-2 / EAN 9788071687390

o. č. 697 A5 368 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-794-4 / EAN 9788071687948

o. č. 698 A5 360 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-816-9 / EAN 9788071688167
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CIZÍ JAZYKY pro SŠ

Latina pro SŠ (1. část)
V. Seinerová 

Latina pro SŠ (2. část)
V. Seinerová 

Cvičebnice z latiny pro SŠ
V. Seinerová 

Latina pro SZŠ
V. Seinerová 

Němčina pro samouky
V. Bendová, D. Kettnerová

Němčina pro samouky 
(2CD)

Francouzská konverzace 
(CD)

Francouzská konverzace
M. Pravda, M. Pravdová

235 Kč 215 Kč

140 Kč 205 Kč

375 Kč

380 Kč 350 Kč

490 Kč

o. č. 0028 A4 104 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7373-043-7

EAN 9788073730437

o. č. 0029 A4 128 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-786-3
EAN 9788071687863

o. č. 0929 A5 136 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-605-0
EAN 9788071686057

o. č. 1329 A4 104 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-999-7

EAN 9788071689997

o. č. 0421 B5 560 s. 4. vyd.
ISBN 80-7168-962-9
EAN 9788071689621

o. č. 1216 o. č. 1351

o. č. 1088 B5 360 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-021-5

EAN 9788073730215

Řada učebnic latiny – je určena zejména pro gymnázia. Obsahu-
je dvě učebnice a jednu cvičebnici. První díl seznamuje studenty 
s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. 

Angličtina 
přehledná mluvnice 
D. Bednářová 

Základy obchodní 
angličtiny
L. Dušková 

Základy finanční 
angličtiny
L. Dušková 

Anglický jazyk – čtení 
a poslech s porozuměním  
J. Pernicová

435 Kč 199 Kč

219 Kč 137 Kč

o. č. 1297 B5 384 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-959-1 / EAN 9788071689591

o. č. 1287 B5 128 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-955-3 / EAN 9788071689553

o. č. 1288 A5 192 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-038-3 / EAN 9788073730383

o. č. 1211 B5 96 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-881-9 / EAN 9788071688815
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DĚJEPIS pro SŠ

Řada učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učeb-
nicích graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou 
přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od nejstarších dob 
po současnost. Učebnice obsahují bohatý obrazový materiál, početné dějepisné mapy a náležitý didaktický aparát.

Dějepis pro gymnázia a SŠ 1 
pravěk a starověk
P. Čornej a kol.

Dějepis pro střední 
odborné školy
P. Čornej a kol.

Dějepis pro gymnázia a SŠ 2 
středověk a raný novověk
P. Čornej a kol.

Dějepis pro gymnázia a SŠ 3 
novověk
P. Čornej a kol.

Dějepis pro gymnázia a SŠ 4 
nejnovější dějiny
P. Čornej a kol.

237 Kč

275 Kč

255 Kč 255 Kč

155 Kč 140 Kč

265 Kč

o. č. 5558 A4 144 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-582-2

EAN 9788072355822

● pravěk ● starověk ● starověký 
Přední východ ● Egypt ● sta-
rověké Řecko ● starověký Řím 
● Indie ● Čína

o. č. 5662 A4 240 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-580-8

EAN 9788072355808

o. č. 5559 A4 160 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-430-6

EAN 9788072354306

● raný středověk ● vrcholný stře-
dověk ● pozdní středověk ● po-
čátky novověku ● od počátku 
reformace do skončení třicetile-
té války ● období utváření novo-
dobé společnosti

o. č. 5560 A4 176 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-596-9

EAN 9788072355969

● osvícenský absolutismus 
● Velká francouzská revoluce, 
vzestup a pád Napoleona I. ● po-
napoleonská Evropa ● revoluce 
1848/1849 ● porevoluční Evropa 
● imperiální doba ● kapitalistic-
ká společnost, věda, technika 
a kultura ● před první světovou 
válkou ● první světová válka

o. č. 1178 A5 152 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-933-5 
EAN  9788071689331

o. č. 1058 A5 160 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-884-3
EAN 9788071688846

o. č. 5561 A4 216 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-175-3
EAN 9788072351756

● mezi dvěma světovými válkami, 
první Československá republika – 
pokus o demokracii ve střední 
Evropě ● druhá světová válka – 
léta nesvobody ● Evropa a svět 
● po roce 1945, porážka demo-
kracie v Československu ● roz-
dělený svět, od totality k obnově 
demokracie v Československu

● souborná učebnice je určena 
středním odborným školám, 
které mají v učebním plánu za-
řazen dějepis ● soustřeďuje se 
na základní mezníky v dějinách 
lidstva, na historické souvislos-
ti, na dějiny kultury běžného 
života lidí – jakousi historickou 
každodennost ● české i světové 
dějiny jsou probírány paralelně

Přehled učiva 
k maturitě – dějepis
Z. Veselý

Přijímací zkoušky 
z dějepisu na VŠ
Z. Veselý
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GEOGRAFIE pro SŠ

Řada učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku. Učivo je graficky 
rozlišeno na základní a rozšiřující (podobně jako v učebnicích zeměpisu pro ZŠ). Formou výkladového textu, obrázků a statistického materi-
álu (tabulek a grafů) poskytuje studentům možnost nejen si rozšířit fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, ale i upevnit schopnost 
klást si otázky, umět hodnotit informace, objevovat problémy a navrhovat jejich řešení. V závěru každé učebnice je zařazen rejstřík pojmů.

Ekologie a životní 
prostředí
P. Červinka a kol.

Malý geografický 
a ekologický slovník 
T. Matějček a kol. 

Geografie pro SŠ 1 
fyzickogeografická část
J. Demek a kol.

Geografie pro SŠ 2 
socioekonomická část
A. Matušková a kol.

Hospodářský 
zeměpis 1
L. Skokan a kol.

Hospodářský 
zeměpis 2
L. Skokan a kol.

Geografie pro SŠ 3 
regionální geografie světa
V. Voženílek a kol.

Geografie pro SŠ 4 
Česká republika
J. Kastner a kol.

199 Kč 147 Kč

219 Kč 219 Kč 219 Kč 219 Kč

o. č. 7070 B5 120 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-87476-05-5

EAN 9788087476055

● vhodná pro učební obory 
SOŠ a SOU ● učivo, rozčleněné 
na základní a rozšiřující, provází 
množství příkladů z domova i ze 
světa

o. č. 7072 B5 136 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-86034-68-3

EAN 9788086034683

● pomůcka pro učitele zeměpi-
su a přírodopisu ● u všech hesel 
jsou uvedeny jejich ekvivalenty 
v anglickém jazyce

o. č. 5065 A4 112 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-519-8

EAN 9788072355198

● čím se zabývá geografie ● po-
znatky o Zemi ● mapa – základní 
geografické dílo ● atmosféra, 
hydrosféra, kryosféra, litosféra, 
georeliéf, pedosféra, biosféra

o. č. 5161 A4 104 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-545-7

EAN 9788072355457

● socioekonomická geografie 
● světové hospodářství ● globa-
lizovaný svět ● krajina životního 
prostředí ● geografie pro praxi 
● cvičení a terénní vyučování

o. č. 5066 A4 160 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-648-5

EAN 9788072356485

● oblasti světa ● základy poli-
tické geografie ● Evropa ● Asie 
● Afrika ● Amerika ● Austrálie 
a Oceánie ● polární kraje ● geo-
grafie oceánů

o. č. 5067 A4 88 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7235-571-6

EAN 9788072355716

● ČR – stát střední Evropy a na 
mapách ● fyzickogeografické 
podmínky ● obyvatelstvo a sídla 
● hospodářství ● kraje ● životní 
prostředí ● místo, kde žijeme

175 Kč175 Kč

o. č. 0443 A5 152 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-7373-115-1

EAN 9788073731151

o. č. 0444 A5 160 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-7373-116-8

EAN 9788073731168

● bloky učiva (regionální a globální geografické aspekty světové eko-
nomiky) nejsou zpracovány samostatně, ale jejich obsah je integro-
ván v rámci všech tematických celků ● politická a hospodářská mapa 
světa, globální problémy lidstva a ekologické problémy, dále ekono-
mické aspekty světového hospodářství a jeho přestavba
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GEOGRAFIE pro SŠ

Řada učebnic zeměpisu pro střední školy – je určena především pro gymnázia, ale běžně se používá i na jiných středních školách. 

Konfliktní regiony světa 
Evropa 
L. Jelen

Příroda a lidé Země
I. Bičík, B. Janský a kol. 

Zeměpis České republiky
M. Holeček a kol.

Hospodářský zeměpis 
globální geografické 
aspekty světového 
hospodářství
I. Bičík a kol. 

Hospodářský zeměpis 
regionální aspekty 
světového hospodářství
V. Baar

Zeměpis cestovního 
ruchu
M. Holeček, P. Mariot, 
M. Střída

Makroregiony světa
I. Bičík a kol.

Zeměpis pro střední 
odborné školy a střední 
odborná učiliště
M. Holeček a kol.

200 Kč175 Kč 165 Kč

175 Kč185 Kč 185 Kč

220 Kč

175 Kč

o. č. 7088 B5 128 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-87476-06-2

EAN 9788087476062

● „horké lokality“ v Severním Ir-
sku, Skotsku, Španělsku, bývalé 
Jugoslávii a Rusku

o. č. 7059 B5 136 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-86034-92-8

EAN 9788086034928

● obsahuje tematiku obecného 
fyzického a sociálního zeměpisu

o. č. 7062 B5 96 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-86034-93-5

EAN 9788086034935

● obsahuje tematiku obecného 
fyzického a sociálního zeměpisu

o. č. 7061 B5 120 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-87476-00-0

EAN 9788087476000

● především pro obchodní aka-
demie ● obsahuje moderně 
koncipovaný obecný hospo-
dářský zeměpis, tj. ekonomické, 
sociální, kulturně-geografické, 
geopolitické a environmentální 
aspekty světové ekonomiky

o. č. 7058 B5 160 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-86034-99-7

EAN 9788086034997

● učebnice zeměpisu pro OA 
a jiné SOŠ ● přináší moderní 
regionální pohled na světovou 
ekonomiku uspořádaný podle 
hlavních ekonomických center 
a jejich sfér vlivu

o. č. 7057 B5 136 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-87476-08-6

EAN 9788087476086

● pomůcka pro přípravu i pra-
xi průvodců cestovního ruchu 
● kromě obecných problémů 
cestovního ruchu se zabývá ze-
jména regionálním zeměpisem 
cestovního ruchu Česka, Evropy 
a všech světadílů

o. č. 7080 A4 168 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-87476-02-4

EAN 9788087476024

● zahrnuje regionální geografii 
všech světadílů mimo regionální 
geografii České republiky 

o. č. 7068 B5 120 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-86034-96-6

EAN 9788086034966

● zahrnuje tematické oddíly: 
Hlavní změny na mapě světa, 
Globální problémy lidstva, Kra-
jina a životní prostředí, Zeměpis 
cestovního ruchu, Význam ze-
měpisu v praxi a Zeměpis místní 
oblasti
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BIOLOGIE pro SŠ

Řada učebnic biologie pro gymnázia – sedmidílná řada vhodná pro výuku biologie na gymnáziích. Lze ji využít i na jiných typech střed-
ních škol. 

Obecná biologie
V. Kubišta 

Biologie rostlin
L. Kincl a kol. 

Biologie člověka
I. Novotný a kol. 

Biologie živočichů
J. Smrž

Ekologický slovník 
terminologický 
a výkladový
J. Jakrlová, J. Pelikán

Genetika 
pro gymnázia
J. Šmarda

Geologie 
pro gymnázia
M. Chvátal

Ekologie 
pro gymnázia
J. Šlégl

149 Kč 259 Kč 259 Kč 259 Kč

189 Kč210 Kč 210 Kč 230 Kč

o. č. 0137 A5 104 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-714-6
EAN 9788071687146

● život a jeho poznávání ● pro-
karyotní organismy ● eukaryot-
ní buňka

o. č. 0277 A5 304 s. 4. vyd.
ISBN 80-7168-947-5
EAN 9788071689478

● stavba rostlinné buňky ● stav-
ba a funkce rostlinných orgánů 
● systém a evoluce rostlin ● sys-
tém a evoluce hub

o. č. 0504 A5 248 s. 6. vyd.
ISBN 978-80-7373-169-4

EAN 9788073731694

● představuje lidský organismus 
jako funkční a fungující celek

o. č. 1204 A5 208 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-909-2
EAN 9788071689096

● přehled biologie živočichů 
a heterotrofních prvoků, vychá-
zí z jejich srovnávací a funkční 
anatomie, fyziologie, biologie, 
ekologie a etologie

o. č. 1078 A5 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-644-1
EAN 9788071686446

● obsahuje reprezentativní sou-
bor ekologických termínů včet-
ně těch, které se díky rozvoji 
vědy nově objevily v posledních 
letech

o. č. 1203 A5 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-851-7
EAN 9788071688518

● genetika – moderní fenomén 
současnosti představen formou 
srozumitelného textu a řadou 
obrázků a schémat

o. č. 1454 A5 104 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-124-3

EAN 9788071681243

● moderně pojatá učebnice zá-
kladů geologie ● snaží se o ma-
ximální srozumitelnost, pod-
pořenou vhodným obrazovým 
materiálem

o. č. 1196 A5 160 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-828-2
EAN 9788071688280

● učebnice je rozdělena do dvou 
částí, v první se autoři zaměřili 
na vysvětlení klasických i no-
vých ekologických termínů, dru-
há část se zabývá vlivem člověka 
na životní prostředí
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Fyzika Chemie Biologie

Doprava zdarma!Vše pro přírodní vědy

Máte radši tradiční papírový 
katalog? Objednejte si ho na 
www.conatex.cz/catalog_order
Rádi Vám jej zdarma zašleme.

Dobré učebnice jsou jen 
polovinou úspěchu. 
Nejdůležitější je dobrý učitel. 
A nejlepším pomocníkem 
učitele jsou názorné a kvalitní 
učební pomůcky.

Vám nabízí 
veškeré pomůcky, které 
budete pro výuku přírodních 
věd potřebovat.

Vaše nové pomůcky si 
můžete objednat v našem 
internetovém obchodě 
www.conatex.cz
Navíc získáte 3% slevu.

pro nákup v našem
internetovém obchodě!

5% sleva*
na všechny položky na 
www.conatex.cz

  bc2303fun
* Slevový kód prosím napište 
do příslušného textového pole 
při zadání Vaší objednávky. 
Kód je platný do 30. 6. 2023

SLEVOVÝ KUPON
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CHEMIE a FYZIKA pro SŠ

Řada učebnic chemie pro gymnázia – první díl se zabývá obec-
nou a anorganickou chemií, druhý díl organickou chemií a bio-
chemií.

Chemie pro gymnázia 1 
(obecná a anorganická)
V. Flemr, B. Dušek

3D tisk ve výuce fyziky
Vladimír Vochozka

Přehled středoškolské 
chemie
J. Vacík a kol.

Přehled chemického 
názvosloví
J. Blažek a kol.

Chemie pro gymnázia 2 
(organická a biochemie)
K. Kolář a kol.

Chemie pro SŠ
J. Banýr, P. Beneš a kol.

Chemie pro SOŠ a SOU 
nechemického zaměření
J. Blažek, J. Fabini

 215 Kč

 300 Kč

 290 Kč  200 Kč

215 Kč

195 Kč  239 Kč

o. č. 5463 A4 120 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7235-369-9

EAN 9788072353699

● úvod do studia chemie ● slo-
žení a struktura látek ● klasifi -
kace látek ● atomová a mole-
kulová struktura látek ● složení 
a struktura atomu ● periodický 
zákon a periodická soustava 
prvků ● chemická vazba ● che-
mické reakce ● základy anorga-
nické chemie ● analytická che-
mie včera a dnes ● laboratorní 
cvičení

o. č. 6008 A4 200 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7235-665-2

EAN 9788072356652

o. č. 5021 B5 368 s. 2. vyd.
ISBN 80-7235-108-7
EAN 9788072351084

● univerzální, osvědčená příruč-
ka pro všechny typy škol neche-
mického zaměření

o. č. 5754 A5 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-260-1
EAN 9788072352609

● pojmy pro výklad chemických 
názvů ● názvosloví anorganic-
kých a organických sloučenin

o. č. 5090 A4 120 s. 2. vyd.
ISBN 80-7235-283-0
EAN 9788072352838

● sloučeniny uhlíku ● organické 
sloučeniny ● uhlovodíky a jejich 
deriváty ● organické sloučeniny 
fosforu a křemíku ● organoko-
vové a heterocyklické slouče-
niny ● o nebezpečných látkách 
● biochemie ● aminokyseliny, 
peptidy a bílkoviny ● sacharidy, 
lipidy a biologické membrány 
● nukleové kyseliny ● enzymo-
logie

o. č. 0639 A4 128 s. 2. vyd.
ISBN 80-85937-46-8
EAN 9788085937466

● učebnice určena pro všechny 
typy středních škol ● v závěru 
jsou uvedeny přehledy, tabulky 
a náměty na laboratorní práce

o. č. 5520 A5 336 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-104-4
EAN 9788072351046

● učebnice určená středním ško-
lám, které vyžadují obecné zna-
losti základů chemie

Periodická soustava 
prvků pro SŠ
nástěnná tabule

 700 Kč

62 Kč

o. č. 5789 140 x 100 cm

o. č. 5796

nástěnná tabule

závěsné lišty

● obsahuje 13 tematických 
kapitol ● provádí procesem 
3D tisku ● doplněna o více než 
40 videonávodů na www.spn.
cz ● vlastní tvorba pomůcek 
na 3D tiskárně ● provádění 
pokusů všemi žáky součas-
ně ● rozvíjí mezipředměto-
vé vztahy ● využití ve fyzice, 
informatice a technických 
předmětech ● v informatice 
se žáci učí vytvářet 3D modely 
● v technických předmětech 
žáci provádějí tisk a úpravu 
výrobků ● ve fyzice výrobky 
využijí k praktickým pokusům
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SPOLEČENSKÉ VĚDY pro SŠ 

Řada učebnic základů společenských věd pro střední školy – třídílný komplet učebnic pro gymná-
zia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro 
jejich osobní orientaci ve společnosti a pro přípravu na pomaturitní studium. 

Další učebnice společen-
ských věd pro střední školy

Občanská nauka pro SOŠ
V. Dudák a kol. 

Občanská nauka pro SOU
V. Dudák a kol. 

Logika pro SŠ
O. Selucký 

Sociologie pro SŠ
J. Buriánek

Základy společenských 
věd I. (psychologie, 
sociologie)
I. Gillernová, J. Buriánek

Základy společenských 
věd II. (státoprávní teorie, 
ekonomie a ekonomika, 
neformální logika)
R. Ryska, B. Eichler, V. Svoboda

Základy společenských 
věd III. (filosofie, etika)
L. Adamová, V. Dudák, 
V. Ventura

Přehled učiva k maturitě 
společenské vědy
F. Parkan a kol.

265 Kč 265 Kč 110 Kč 149 Kč

175 Kč 175 Kč 175 Kč 197 Kč

o. č. 5707 B5 328 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-233-4
EAN 9788072352333

● od člověka k lidem ● stát a ob-
čan ● právo a společnost ● člo-
věk ve světě ekonomie ● jeden 
svět pro všechny, všichni za jed-
noho ● jak přemýšlejí filozofové

o. č. 5708 B5 280 s. 1. vyd.
ISBN 80-7235-237-7
EAN 9788072352371

● od člověka k lidem ● stát a ob-
čan ● právo a společnost ● člo-
věk ve světě ekonomie ● Česká 
republika, Evropa a svět

o. č. 0510 A5 240 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-201-2
EAN 9788071682011

obsahuje základní pojmy a me-
tody klasické (aristotelské) logi-
ky i moderní (matematické) lo-
giky ● důraz klade na praktické 
logické myšlení

o. č. 0511 A5 144 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7373-028-4

EAN 9788073730284

● pomáhá vybavit studenta po-
znatky potřebnými pro působe-
ní při řízení lidí, obchodování 
apod. ● metody sociologického 
zkoumání

o. č. 0635 A5 160 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-749-9
EAN 9788071687498

o. č. 0636 A5 160 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-7373-004-8

EAN 9788073730048

o. č. 0637 A5 152 s. 4. vyd.
ISBN 80-7168-905-X
EAN 9788071689058

o. č. 1276 A5 216 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-970-X
EAN 9788071689706
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY pro SŠ

Řada učebnic ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy – pětidílný soubor učebnic seznamuje studenty hotelových škol s ekono-
mickou problematikou. První díl se zabývá základy ekonomiky, druhý problematikou podnikání, třetí fi nanční analýzou, čtvrtý marketin-
gem a managementem a pátý díl problematikou makroekonomie a hospodářskou politikou státu. 

Základy ekonomiky
J. Kočí, L. Königová

Makroekonomie a hospo
dářská politika státu
I. Králová

Cestovní ruch
pro SŠ a veřejnost
D. Drobná, E. Morávková

Cestovní ruch
pro VOŠ a VŠ
H. Hesková a kol.

Účetnictví
pro SŠ a VOŠ v hotelnictví 
a cestovním ruchu
I. Králová

Podnikání v hotelnictví 
a gastronomii
F. Smetana, E. Krátká

Finanční analýza
I. Králová

Marketing a management
J. Kynclová, E. Karásková

164 Kč 184 Kč

199 Kč 216 Kč 189 Kč

184 Kč 166 Kč

179 Kč

o. č. 1400 A5 144 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-127-4

EAN 9788073731274

o. č. 1403 A5 176 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-062-8

EAN 9788073730628

o. č. 1247 A5 160 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7373-151-9

EAN 9788073731519

● poskytuje základní orientaci 
v oblasti cestovního ruchu ● pro 
žáky SŠ, ale i pro zájemce, kteří by 
chtěli v této sféře podnikat ● za-
bývá se charakteristikou, ekono-
mikou, statistikou a marketingem 
cestovního ruchu, ale i problema-
tikou dopravních, pojišťovacích, 
peněžních a dalších služeb

o. č. 1308 A5 200 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-107-6

EAN 9788073731076

● nabízí souhrn informací z ob-
lasti cestovního ruchu ● důraz je 
kladen na pochopení cestovní-
ho ruchu v širších souvislostech, 
národních i mezinárodních

o. č. 1343 A4 192 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-126-7

EAN 9788073731267

● učebnice seznamuje žáky 
s významem účetnictví pro ří-
zení fi rmy v oblasti hotelnictví 
a cestovního ruchu ● obsahuje 
procvičovací příklady s řešením, 
kontrolní otázky, shrnutí v závě-
ru kapitol, přílohy (např. ukáz-
ky různých formulářů, směrná 
účtová osnova) 

o. č. 1356 A5 160 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-054-3

EAN 9788073730543

o. č. 1401 A5 128 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-060-4

EAN 9788073730604

o. č. 1402 A5 152 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-061-1

EAN 9788073730611
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY pro SŠ

Písemná a elektronická 
komunikace 1 
J. Kroužek, O. Kuldová

Písemná a elektronická 
komunikace 2 
E. Fleischmannová a kol.

Písemná a elektronická 
komunikace 3
J. Kroužek, O. Kuldová

Písemnosti v našem životě
Jiří Kraus, Jana Hoffmannová

Přehled učiva k maturitě 
ekonomika
K. Biňovec

Marketing pro SŠ a VOŠ
J. Vysekalová a kol.

Management pro SŠ a VOŠ
R. Maxa

Těsnopis pro SŠ
O. Ptáček, L. Nováková

239 Kč 239 Kč 149 Kč 166 Kč

279 Kč 219 Kč 219 Kč 113 Kč

o. č. 1238 A4 144 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-836-3
EAN 9788071688365

● obsahuje nácvik psaní písmen, 
značek, znamének a číslic dese-
tiprstovou metodou na kláves-
nici počítačů

o. č. 1256 A4 152 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-924-6
EAN 9788071689249

● základem učebnice je obchod-
ní korespondence ● učí zpra-
covávat na počítači obchodní 
písemnosti, personální písem-
nosti, písemnosti související 
s řízením podniku i písemnosti 
občanů ● vysvětluje využití elek-
tronické pošty, internetbankin-
gu, phonebangingu

o. č. 1330 A4 80 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-969-0

EAN 9788071689690

● obsahuje texty určené pro 
zvyšování přesnosti a rychlosti 
psaní na klávesnici, texty opat-
řené korekturními znaménky 
pro nácvik korektury ● obsahuje 
cvičení zaměřená na ovládání 
funkčních kláves na klávesnici 
počítače hmatovou metodou

o. č. 0571 A5 160 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-920-3
EAN 9788071689201

● ukázky správně a kultivovaně 
napsaných dopisů a jiných pí-
semností napomáhajících řešit 
různé životní situace ● publi-
kace určená nejen studentům 
středních škol, ale i široké veřej-
nosti

o. č. 1147 A5 288 s. 3. vyd.
ISBN 978-80-7373-105-2

EAN 9788073731052

● obsahuje učivo středoškolské 
ekonomiky ● lze využít pře-
devším jako vhodný materiál 
na přípravu k maturitní zkoušce

o. č. 1302 A5 248 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-979-3
EAN 9788071689799

● shrnuje základní marketingo-
vou teorii a současně její aplika-
ce v praxi ● obsahuje příklady 
včetně řešení

o. č. 1395 A5 240 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-111-3

EAN 9788073731113

● poukazuje na všechny aspekty 
manažerské profese ● je vhod-
ným průvodcem, rádcem, inspi-
rací a zásobárnou informací pro 
studium managementu

o. č. 642 A5 160 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-308-6

EAN 8071683087

● obsahuje základní písmo, zá-
kladní druhy krácení a zkratkový 
fond zaměřený na podnikatel-
skou praxi ● učebnice vhodná 
i pro samouky
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY pro SŠ

Řada učebnic Technologie přípravy pokrmů pro SOU a hotelové školy – šestidílný komplet učebnic určený pro SOU obor kuchař-kuchařka 
i obor kuchař-číšník a pro hotelové školy. 

Technologie přípravy 
pokrmů 1
H. Sedláčková a kol.

Technologie přípravy 
pokrmů 5
H. Sedláčková a kol.

Technologie přípravy 
pokrmů 6
H. Sedláčková a kol.

Stolničení
G. Salač

Nauka o výživě pro střední 
hotelové školy a veřejnost
L. Kuderová

Technologie přípravy 
pokrmů 2
H. Sedláčková a kol.

Technologie přípravy 
pokrmů 3
H. Sedláčková a kol.

Technologie přípravy 
pokrmů 4
H. Sedláčková a kol.

190 Kč

200 Kč 200 Kč 460 Kč 199 Kč

190 Kč 190 Kč 190 Kč

o. č. 0881 A4 88 + 8 s. 3. vyd.
ISBN 80-7168-912-2
EAN 9788071689126

● uvádí hygienické požadavky 
na provoz a zařízení gastrono-
mické výroby, na uchování po-
travin a pokrmů, na bezpečnost 
práce ● popisuje zpracování po-
travin a přípravu polévek, omá-
ček a dresinků

o. č. 1153 A4 136 + 16 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-026-0

EAN 9788073730260

● popisuje studenou kuchyni, 
přípravu teplých předkrmů, zá-
sady dietního stravování, stravu 
jiných národů a gastronomická 
pravidla 

o. č. 1424 A4 124 + 16 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-114-4

EAN 9788073731144

● věnuje se výhradně rybám 
a mořským plodům ● hlavní cí-
lem je usnadnit orientaci při je-
jich nákupu a ukázat různé mož-
nosti jejich přípravy

o. č. 0433 A4 224 s. 2. vyd.
ISBN 80-7168-752-9
EAN 9788071687525

● publikace je určena pro hote-
lové školy a pro SOU obor ku-
chař-číšník, dále i pro ty, kteří 
v pohostinství už pracují a chtějí 
si rozšířit své odborné znalosti

o. č. 1255 A5 184 s. 1. vyd.
ISBN 80-7168-926-2
EAN 9788071689263

● podává základní informace 
o podstatě výživy, přeměn látek 
a energií a vyúsťuje do všeobec-
ných zásad správné výživy a to 
zdravých i nemocných

o. č. 1053 A4 88 + 16 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7168-952-1

EAN 9788071689521

● zabývá se přílohami a hlavní-
mi pokrmy, moučníky a nákypy

o. č. 1151 A4 96 + 16 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-032-1

EAN 9788073730321

● věnuje se přípravě pokrmů 
z hovězího, telecího, vepřové-
ho, skopového a králičího masa, 
dále přípravě pokrmů z vnitř-
ností a z masa mletého

o. č. 1152 A4 96 + 16 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-066-6

EAN 9788073730666

● popisuje přípravu pokrmů 
z drůbeže, ryb a zvěřiny
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Základy přírodovědného 
vzdělávání pro SOŠ a SOU
ekologie a životní prostředí
S. Janoušková, P. Červinka

Zbožíznalství 1
Karel Cvrček a kol.

Veřejné zdravotnictví 
a výchova ke zdraví
A. Strejčková a kol.

Zbožíznalství 2
Karel Cvrček a kol.

Základy přírodovědného 
vzdělávání pro SOŠ a SOU
chemie
V. Pumpr a kol. 

165 Kč 189 Kč

153 Kč

189 Kč165 Kč

o. č. 1394 B5 48 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7373-085-7

EAN 9788073730857

● učebnice má tištěnou a elektro-
nickou část ● v tištěné části je vý-
klad a zadání úloh pro elementár-
ní úroveň výuky ekologie a ochra-
ny životního prostředí ● přiložené 
CD obsahuje rozšiřující texty, 
otázky a úlohy (včetně odpovědí), 
obrazový materiál a přílohy

o. č. 0643 A5 200 s. 7. vyd.
ISBN 978-80-7373-147-2

EAN 9788073731472

● sedmé, přepracované vydá-
ní vyšlo v roce 2018 ● Ekologie 
● Hodnocení a ochrana zboží 
● Nerostné suroviny ● Hutní 
a strojírenské výrobky ● Elektro-
technické zboží ● Sklo atd.

o. č. 1344 A5 112 s. 1. vyd.
ISBN 978-80-7168-943-0

EAN 9788071689430

● seznamuje žáky se systémem 
zdravotní péče, s významnými 
zdravotnickými organizacemi, 
s právní úpravou zdravotní péče 
● zabývá se programy na podpo-
ru zdraví, metodami a prostřed-
ky výchovy ke zdraví

o. č. 0427 A5 200 s. 4. vyd.
ISBN 978-80-7373-014-7

EAN 9788073730147

● věnuje se výrobkům chemic-
kým, textilním, kožedělným, 
dřevařským, papírenským, ze-
mědělským a poživatinám ● po-
slední kapitola se zabývá prode-
jem zboží

o. č. 1392 B5 48 s. 2. vyd.
ISBN 978-80-7373-081-9

EAN 9788073730819

● učebnice má tištěnou a elek-
tronickou část ● v tištěné části je 
výklad a zadání úloh pro elemen-
tární úroveň výuky chemie ● při-
ložené CD obsahuje rozšiřující 
texty, úlohy (včetně odpovědí), 
pokusy, obrázky a videa, hry, slov-
níček pojmů, slovo pro učitele
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Expedice a sklad
Říčanská 108, 251 70 Čestlice
Tel.: 272 680 975
E-mail: expedice@spn.cz

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 603 495 229
E-mail: spn@spn.cz
www.spn.cz

www.naseucebnice.cz

Nakladatelství Fortuna
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 603 495 229
E-mail: obchod@fortuna.cz
www.fortuna.cz

Nakladatelství České geografické 
společnosti, s. r. o.
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 603 495 229
E-mail: ncgs@ncgs.cz
www.ncgs.cz

Kartografie Praha, a. s.
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 221 969 446
E-mail: info@kartografie.cz
www.kartografie.cz


