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přípravný ročník a 1. ročník
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a MATEŘSKÉ ŠKOLY
PŮJDEME DO ŠKOLY

110 Kč

0-01

Pracovní učebnice pro děti před vstupem do 1. třídy vytvořená v souladu s RVP PV.
Obsahuje úkoly
úkoly,, motivační říkanky, hádanky a hry spolu s návody, jak s nimi pracovat.
Mohou s ní tedy pracovat nejen učitelé, ale i rodiče dětí.
Zahrnuje témata, která rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti v mnoha oblastech: motorika a grafomotorika, zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, vnímání
prostoru a času, základní matematické představy, řeč a myšlení. Jednotlivé oblasti jsou
rozvíjeny postupně od jednodušších činností po složitější v souladu s psychomotorickým
vývojem dítěte v období před nástupem do školního vzdělávání. Obsah je přizpůsoben
průběhu školního roku, lze jej tedy snadno začlenit do týdenních plánů. Děti provází
skřítek Školáček, který se stejně jako ony připravuje na vstup do 1. třídy.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO 1. ROČNÍK
BALÍČEK PRO PRVŇÁČKA (v pevné krabici)
– kompletní sada pro výuku v 1. ročníku
TITULY obsažené v sadě:
1) ŽIVÁ ABECEDA S KOCOUREM SAMEM
2) SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM
3) PRVNÍ PSANÍ S KOCOUREM SAMEM
4) PÍSANKY 1–4
5) PRVOUKA 1 (PRACOVNÍ UČEBNICE)
6) MATEMATIKA 1 (učebnice), 1. DÍL A 2. DÍL
7) ŽIVÉ POČÍTÁNÍ 1 (prac. sešit), 1. DÍL A 2. DÍL
8) SKLÁDACÍ ABECEDA KE SLABIKÁŘI
9) SOUBOR ZNAČEK A ČÍSLIC

K sadám
ŠKOLNÍ POTŘEBY obsažené v sadě:
p
r
o třídu I
1) ROLLER TORNÁDO
Uč
zdarma
2) TUŽKA Č. 1 A 2 TROJBOKÁ
3) OŘEZÁVÁTKO
4) GUMA
5) SADA PASTELEK EUROPEN (nelámavé) – 12 KS
6) LEPIDLO HERKULES
7) SADA TROJHRANNÝCH VOSKOVEK – 12 KS
8) VODOVÉ BARVY KIN (12 barev) A KULATÝ ŠTĚTEC
9) REFLEXNÍ NÁRAMEK
10) PAMĚTNÍ LIST PRO PRVŇÁKA
BALÍČEK PRO PRVŇÁČKA 11-20
akční cena za uvedený komplet: 899 Kč

jméno a přijmení

datum

www.novaskoladuha.cz

1

KRABICE S KOCOUREM SAMEM
K
při
p samostatném prodeji: 149 Kč

11-64

B
BALÍČEK ŠKOLNÍCH POTŘEB
p samostatném prodeji: 229 Kč
při

11-63

1. ročník

Český jazyk
1. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)
vyt

zapracovány prvky metody
Čtení s porozuměním

Soubor pro výuku čtení a psaní se Samem – psací písmo
D
11-91
65
5 Kč
Zahrnuje přípravnou fázi čtení a připravuje žáky na další rozvoj čtenářských dovedností.
Nabízí analyticko-syntetickou metodu výuky. Průvodní postavou je kocour Sam. Ten
také odměňuje děti sluníčky. V úvodu učebnice se děti seznámí i s Alenkou a Michalem,
kteří stejně jako oni nastupují do první třídy. Zařazeny jsou zpočátku úkoly k rozvoji
komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích,
k procvičování pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny, důraz na
nácvik spojování hlásek do slabik.

ŽIVÁ ABECEDA S KOCOUREM SAMEM

K učebn
icím
pro třídu
IUč
zdarma

D
57 Kč
Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky. Důraz je kladen na
čtení s porozuměním. Velká pozornost je věnována rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek,
vět a jejich obměnám (každá desátá strana přináší hádanky a tvořivé úkoly). Slabikářem
prolíná hra Cesta do království čtenářů, která žáky motivuje k zájmu o čtení. Zohledněny
jsou i metody čtení pro dyslektiky. Obsahuje Čtenářský diplom – ocenění dítěte.
a) vazba brožovaná, listy všité
99 Kč
11-90
b) pevná mechová vazba
123 Kč
11-97

SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM

PRVNÍ PSANÍ S KOCOUREM SAMEM

D
33 Kč
11-55
Přináší počáteční cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je
doplněn obrázky a říkadlem k rytmizaci při jeho psaní. Rozšířeno o nácvik psaní číslic.

PÍSANKY 1–4

11-92 11-93 11-94 11-95
D
á 19 Kč
Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K usnadnění psaní slouží pomocné
linky. Vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen
cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz je kladen na obtížné spoje
písmen ve slovech. 3. a 4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé
doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

METODIKA KE SLABIKÁŘI A ŽIVÉ ABECEDĚ

11-96
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11-98

0$

149 Kč
39 Kč

Sešit obsahuje čtyři druhy písmen s obrázky k vybarvení a básničkami k vyznačení písmen.

IUč ŽIVÁ ABECEDA – časově neomezená licence

11-91-1

4.500 Kč

Přináší celou Živou abecedu převedenou pro potřeby interaktivní tabule. Obsahuje 20 interaktivních cvičení. Správnost úkolů vyhodnocuje animovaný kocour Sam. Při bezchybném
splnění úkolu odměňuje děti hvězdičkami.

IUč ŽIVÁ ABECEDA – roční licence

11-91-3

990 Kč

IUč SLABIKÁŘ – časově neomezená licence

11-90-1

5.500 Kč

Přináší celý Slabikář převedený pro potřeby interaktivní tabule. Obsahuje 60 interaktivních
cvičení. Děti hodnotí a sluníčky odměňuje animovaný kocour Sam.

IUč SLABIKÁŘ – roční licence

11-90-3

990 Kč

Akce: IUč Živá abeceda + Slabikář s kocourem Samem (roční licence) JAKO
BONUS ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE sady (Živá abeceda, Slabikář, První
psaní, Písanky 1–4 s kocourem Samem) pro třídu.
2
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1. ročník

Český jazyk
UKÁZKA INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
Slabikář s kocourem Samem

Interaktivní písanka
(Odkaz na odpovídající
stránku v písance.)

Zvukový
doprovod

Posun stránek
prstem

Interaktivní
cvičení

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Posun stránek
tlačítky

Východ z aplikace

Možnost zvětšení
ení
cvičení

Ukázka
interaktivního cvičení

Animovaný průvodce
cvičeními
(Slovně potvrzuje
správnost odpovědí.)

Doprovodná videa

3

1. ročník

Český jazyk – nevázané písmo
1. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
VARIANTA S NEVÁZANÝM PÍSMEM NOVA SCRIPT

Na základě poptávky některých škol jsme ve spolupráci s odborníky na písmo připravili nové nevázané
písmo Nova Script. Toto písmo je na rozdíl od dosavadních nevázaných písem maximálně jednoduché.
(Prohlédnout si ho můžete na vedlejší straně.)
Schválilo MŠMT čj. MSMT-11910/2015 dne 2. července 2015.
Tímto se zároveň distancujeme od Slabikáře vydaného konkurenční ﬁrmou, který je neúčelně celý převeden
do nevázaného písma.

Soubor pro výuku čtení a psaní se Samem – nevázané písmo
ŽIVÁ ABECEDA S KOCOUREM SAMEM

D

67 Kč

Zahrnuje přípravnou fázi čtení a připravuje žáky na další rozvoj čtenářských dovedností.
Je obsahově i graﬁcky stejná jako Živá abeceda s kocourem Samem ze souboru
pro výuku psaní psacím písmem. Pouze při vyvozování prvních písmen jsou zde tvary
11-91N
psacího písma nahrazeny novým nevázaným písmem.

SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM

D

105 Kč
Je, podobně jako Živá abeceda, obsahově stejný jako Slabikář s kocourem Samem určený pro výuku psaní psacím písmem. Pouze písmena, slabiky, slova a věty původně
psané psacím písmem jsou zde vytištěny novým nevázaným písmem.
11-90N
vazba brožovaná, listy všité
D
45Kč
Příprava na nevázané písmo. Představuje přípravné období pro psaní novým nevázaným
písmem. Obsahuje počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení
a nácvik psaní částí některých písmen nového nevázaného písma. Každý cvik je doplněn
říkadlem k rytmizaci a obrázkem.
11-55N

PRVNÍ PSANÍ S KOCOUREM SAMEM

PÍSANKY 1–3 – nácvik nevázaného písma

D

á 25 Kč

Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem Nova Script. Vedle nácviku
psaní přinášejí i hravé a tvořivé úkoly. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První
dvě písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Třetí písanka přináší
11-92N 11-93N 11-94N
hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma.
11-96
METODIKA KE SLABIKÁŘI A ŽIVÉ ABECEDĚ D
149 Kč
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva.
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující básničky,
tajenky, hry, soutěže, mezipředmětové a projektové úkoly. Zahrnuta je metodika pro
nácvik nevázaného písma Nova Script.

IUč ŽIVÁ ABECEDA – časově neomezená licence
IUč ŽIVÁ ABECEDA – roční licence
IUč SLABIKÁŘ – časově neomezená licence
IUč SLABIKÁŘ – roční licence

11-91-1 N
11-91-3 N
11-90-1 N
11-90-1

4.500 Kč
990 Kč
5.500 IUč
990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ Živá abeceda + Slabikář s kocourem Samem
(verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE sady
(Živá abeceda, Slabikář, První psaní, Písanky 1–4) pro třídu.
4
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1. ročník

Český jazyk – IUč

UKÁZKA – SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM – NÁCVIK NEVÁZANÉHO PÍSMA

Bledule
EOHGXOH
-HVRERWD-HGHPHQDYêOHW
VRERWD
3ĤMGHPHNRXVHNNROHP%HURXQN\
%HURXQND
0iPHEDWRK\DMGHPH-HGXEHQ
EDWRK\
9OHVHLNROHPYRG\URVWHWUiYD
GXEHQ
%iUDYROiÄ7DPNROHPROãtMHEtOR³
EtOR
$QRWRNYHWRXEOHGXOH
EOiWR
-GHPHWDP-HWXEOiWR
0\DOHPiPHGREUpERW\GRQHSRKRG\ GREUp
%OHGXOHMVRXNUiVQp7UKDWVHQHVPt QHSRKRGD
NUiVQp
%HUHPHDMH
WUKDW
Je
Jetototak?
tak?
JeJepátek,
jedeme
na výlet.
1H
$QR Ne
pátek,
jedeme
na výlet. Ano
Půjdeme
Berounky.
1H
$QR Ne
3Mdemekolem
kolem
Berounky. Ano
Máme
do nepohody.
Mámeboty
boty
do nepohody. Ano
1H
$QR Ne
Je duben.
Ano
Je duben.
1H
$QR Ne
V lese kvetou tulipány.
Ano
V lese kvetou tulipány.
1H
$QR Ne
Pištevýsledek.
výsledek.
spojte
s obrázkem.
Pište
TenTen
spojte
s obrázkem.

+ ALÍK
= _____________
BB+ ALÍK
= ___________
+ OTA
= _____________
BB+ OTA
= ___________
ýWČWHVORYDYHVORXSFL
D ýWČWHþOiQHNE 9\SUiYČMWHRMDUX
3RGOHY\SUiYČQtUR]KRGQČWH]GDMVRXYČW\SUDYGLYp=DNURXåNXMWHANO,QHERNE.
3UDFXMWHSRGOH]DGiQt
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Písmena našeho nevázaného písma jsou velmi podobná tiskacímu písmu. Vycházejí z několika základních tahů a tvarů, které před vlastním psaním procvičujeme v písance První psaní
s kocourem Samem. Pro svoji jednoduchost je vhodné i pro děti s dyslexií a dysgraﬁí. Písmo
je nevázané, podle vlastního rukopisu je však možné vytvořit návaznost písmen. (Na to je zaměřen
nácvik v písankách pro 2. a 3. ročník.)
5

1. ročník

Matematika – nová řada
1. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
ním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)
vytvoř

K učebn
icím
pro třídu
IUč
zdarma

včetně IUč
(bonus pro třídu zdarma)

učebnice (k opakovanému použití):

D
1-05
65 Kč
Učebnice vytvářející předpoklady k tomu, aby žáci začali matematiku vnímat jako předmět
snadný a zajímavý. Podnětné ilustrace inspirují žáky k vymýšlení matematických příběhů. Systematicky jsou vedeni k vidění počtu věcí do 10 a ke sčítání a odčítání do 6. Při práci s učebnicí
a činnostech s pomůckami se vytvářejí dobré matematické představy o číslech. Formát A4.

MATEMATIKA 1, 1. DÍL (září–prosinec)

ŽIVÉ POČÍTÁNÍ, 1. DÍL

49 Kč

1-07

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje přípravná početní cvičení a hravá cvičení podporující vytváření číselných představ. Důraz na rozvoj komunikace při počítání. Formát A4.
učebnice (k opakovanému použití):

MATEMATIKA 1, 2. DÍL (leden–červen)

1-06
D
73 Kč
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20. Úlohy jsou uspořádány tak, že se učivo nejprve na několika úlohách motivuje a připraví. Potom se na úlohách
řešených žáky procvičí. Vychází se z úlohových situací, které popisují děj, jehož jsou děti
přímými účastníky. Při činnostech s počítanými předměty nebo jejich obrazy mohou žáci
lehce dospívat k novým poznatkům sami. Formát A4.

ŽIVÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL

49 Kč

1-08

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Obsahuje dostatečné množství obrazového materiálu, cvičení a schémat k procvičení počítání do 20 bez přechodu přes desítku. Cvičení jsou dobrým
základem pro návaznost počítání s přechodem přes desítku. Žáci jsou motivováni k hovoru
o počítání. Formát A4.

METODIKA K MATEMATICE A K ŽIVÉMU POČÍTÁNÍ

1-09

140 Kč

Přináší pokyny k práci s jednotlivými stranami obou učebnic. Předkládá dále množství
vhodných didaktických her, motivační básničky i praktické rady a náměty, jak vyučovat
matematiku, aby ji většina žáků přijímala jako předmět snadný a zajímavý.

IUč MATEMATIKA 1 – časově neomezená licence

1-056-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl). Obsahuje 65 interaktivních cvičení k probranému
učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč MATEMATIKA 1 – roční licence

1-056-3

990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA 1 (verze na 1 rok)
JAKO BONUS ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE učebnic a pracovních
sešitů (1., 2. díl) Matematika 1 pro třídu.

1. ROČNÍK Zápisník prvňáka
ZÁPISNÍK PRVŇÁKA

1-00

19 Kč

Zápisník je členěn po měsících. Obsahuje kolonky pro hodnocení, pochvalná razítka
i podpisy rodičů. Na každý měsíc jsou zvoleny 2 obrázky, které dětem přibližují činnost
charakteristickou pro dané období.
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1. ročník

Matematika – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MATEMATIKA 1 se sovou Ádou (NOVÁ ŘADA)

Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Nápověda kee
každé stráncee

Posun stránek
tlačítky

Snadná navigace
navig

Možnost zvětš
zvětšení
cvičení

Východ z aplikace

Animovaný průvodce cvičeními (Slovně
potvrzuje správnost
odpovědí.)

Kolik králíků se přesunulo do ohrady?
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1. ročník

Český jazyk – starší řada
1. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

D
65 Kč
1-91
Použita analyticko-syntetická metoda. V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace,
orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování
pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny, množství mřížek na určování
pozice hlásky ve slově. Důraz na nácvik spojování hlásek do slabik.

ŽIVÁ ABECEDA

1-90
99 Kč
D
Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky. Velká pozornost je
věnována rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměnám. Obsahuje množství
básniček a ukázky z děl klasiků dětské literatury. Slabikářem prolíná „kytičková hra“, která
žáky motivuje k zájmu o čtení. Zohledněny jsou i metody čtení pro dyslektiky.

SLABIKÁŘ

vazba brožovaná, listy všité

MOJE PRVNÍ PSANÍ

D
33 Kč
1-55
Přináší počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je
doplněn obrázky a říkadlem k rytmizaci při jeho psaní. Rozšířeno o nácvik psaní číslic.

PÍSANKY 1–4

1-92

1-93

1-94

1-95

á 19 Kč

K usnadnění psaní slouží pomocné linky. Vhodné i pro
leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní
daného písmene. Důraz je kladen na obtížné spoje písmen.
3. a 4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také
tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

METODIKA KE SLABIKÁŘI A ŽIVÉ ABECEDĚ

1-96

149 Kč

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva.

1. ROČNÍK: Český jazyk – pomůcky
SKLÁDACÍ ABECEDA KE SLABIKÁŘI

1-59

24 Kč

Obsahuje všechna malá i velká písmena abecedy a otevřené slabiky. Je vytištěna na tvrdém
kartonu a určena k rozstříhání a následně k manipulačním činnostem. Práce s ní podporuje
nácvik a porozumění při analýze a syntéze slabik a slov. Vlastní manipulace také pomáhá
rozvoji jemné motoriky žáků.

DEMONSTRAČNÍ KOSTKY S PÍSMENY

1-68

199 Kč

Sada obsahuje tři větší pevné kostky. Jsou na nich: 1) krátké samohlásky, 2) dlouhé samohlásky,
3) základní souhlásky (m, l, p, s, t, j). Pomůcka slouží k vyvozování písmen a k nácviku slabik.

e

oaóá s
m
é

Uþíme se abecedu
Pracovní sešit pro 1. roþník

aA

UČÍME SE ABECEDU

1-52

bB

32 Kč

Obsahuje karty se všemi písmeny v tiskací a psací podobě doplněnými obrázkem k vymalování.

ILUSTROVANÉ SLABIKY

1-53

32 Kč

1-52 Uìíme se abecedu - obálka 01 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková ìerná

nakladatelství

Nová škola

7.9.2010 10:16:15

Přináší 32 karet se základními slabikami a pomocnými obrázky k vymalování.

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

1-54

32 Kč

1-53 Ilustrované slabiky - obálk1 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková ìerná

Obsahuje jednoduché pohádky pro první čtení s obrázky. Doplněno loutkami k vystřižení.
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1. ročník

Matematika – původní řada
1. ROČNÍK: Matematika – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

DOPRODEJ

MATEMATIKA 1

1-10

40 Kč

Učebnice zahrnuje přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Doplněno novými obrázky. Do učebnice žáci nepíší. K dopisování a doplňování slouží tři pracovní sešity.

METODICKÝ PRŮVODCE UČEBNICÍ M 1

DOPRODEJ

1-40

40 Kč

– se zásadami a praktickými metodami činnostního učení.
tematické pracovní sešity:

D
1-11
32 Kč
Zábavnou formou zpracovaný úvod do numerického počítání se základy nácviku slovních úloh.

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ

POČÍTÁME DO 20 BEZ PŘECHODU PŘES DESÍTKU D

1-12

32 Kč

Kromě běžného počítání obsahuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě
(vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel. Vložena karta s penězi.

PŘÍPRAVNÁ POČETNÍ CVIČENÍ D

1-13

30 Kč

Obsahuje hry a zábavné úkoly, které žáky motivují k zájmu o počítání, cvičí důvtip a pozornost.

HRY V POČTECH

1-41

30 Kč

Hry s hrací kostkou, matematické rébusy, zábavné úkoly k procvičení probíraných početních
úkonů.

1. ROČNÍK: Matematika – pomůcky
SADA KARTIČEK K PROCVIČOVÁNÍ POČETNÍCH ÚKONŮ
Soubor obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití
karet při hře. Pro 1. ročník jsou určeny 3 sady:
1-15
– M1 – Sčítání do 10
á 22 Kč
1-16
– M2 – Odčítání do 10
1-17
– M3 – Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

PAPÍROVÉ MINCE A BANKOVKY – sada

1-18

28 Kč

S pohádkovou tematikou. Možno objednat i samostatně:
– mince
– bankovky

1-61
1-62

14 Kč
14 Kč

SADA SKLÁDACÍ ABECEDA, ZNAČKY A ČÍSLICE

1-60

45 Kč

Obsahuje dva komplety:
– Skládací abeceda;
– Soubor značek a číslic.
Možno objednat i samostatně.

1-59
1-19

24 Kč
20 Kč

SKLÁDACÍ KOSTKA S KOLEČKY

2-19

27 Kč

Kostka slouží k názornému učení matematiky v 1.–3. roč., k vytváření představ čísel,
k rozšiřování čísel oboru, k počítání s přechodem přes desítku aj.
Možno koupit i samostatně:
2-20
– skládací kostka bez koleček
15 Kč
2-21
– kolečka ke skládací kostce (po 30 ks)
12 Kč
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1. ročník

Prvouka, Hudební výchova
1. ROČNÍK: Prvouka – řada Čtení s porozuměním
m
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)
vytvořen

včetně IUč
(bonus pro třídu zdarma)

K uče
cím pro bnitřídu I
zdarma Uč

pracovní učebnice (k jednorázovému použití):

PRVOUKA 1 (pracovní učebnice)

D
92 Kč
11-35
Spojuje učebnici a pracovní sešit v jednom. Žáci si ji po použití ponechají. Obsah je členěn
do 8 celků: Škola, Podzim, Zima, Čas, Domov, Jaro, Lidské tělo, Léto. Inovativním prvkem
jsou básničky, říkadla, hádanky. Na spodním okraji strany najdete metodické pokyny.
učebnice (k opakovanému použití):

PRVOUKA 1 (učebnice)

11-30 69 Kč
D
Vychází z nejbližšího okolí žáků. Obsah je členěn do 8 celků: Škola, Podzim, Zima, Čas,
Domov, Jaro, Lidské tělo, Léto. Inovativním prvkem jsou básničky, říkadla, hádanky. Důležitým prvkem jsou metodické pokyny na spodním okraji strany.
barevný pracovní sešit k učebnici:
11-31 55 Kč
D
PRVOUKA 1 (barevný pracovní sešit)
Barevný pracovní sešit s množstvím obrázků a fotograﬁí. Pro snadnou orientaci je zpracován tak, že každé straně v učebnici odpovídá stejná strana (se stejným číslem) v pracovním
sešitě. Také zde najdete na spodním okraji strany metodické pokyny ke cvičením.

METODIKA K PRVOUCE 1 (pracovní učebnice; učebnice + PS)

11-32

149 Kč

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva.
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché pokusy a náměty na pozorování v přírodě, hry, soutěže, mezipředmětové a projektové úkoly.

IUč PRVOUKA 1, pracovní učebnice – časově neomezená licence

11-35-1

5.500 Kč

Obsahuje 36 interaktivních cvičení a 18 videí. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PRVOUKA 1, pracovní učebnice – roční licence
IUč PRVOUKA 1, učebnice – časově neomezená licence

11-35-3
11-30-1

990 Kč
5.500 Kč

Obsahuje 36 interaktivních cvičení a 18 videí. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PRVOUKA 1, učebnice – roční licence

990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ PRVOUKA 1 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice a pracovního sešitu, nebo prac. učebnice

1. ROČNÍK: Hudební výchova
D
1-56

METODIKA HUDEBNÍ VÝCHOVY

79 Kč

Řazeno po měsících a hodinách. V každé hodině naleznete noty a text vhodné písně, rytmické
a pohybové hry, náměty k poslechu s otázkami, základy nauky.
D
1-57
39 Kč
Pracovní listy. Jsou určeny pro děti. Zahrnují obrázky s jednoduchými pokyny k nácviku
písní a základních hudebních pojmů (11 listů A4).

ZAČÍNÁME S HUDEBNÍ VÝCHOVOU

CD K METODICE HV 1

1-58

Obsahuje instrumentální doprovod k písním z metodiky.
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199 Kč

1. ročník

Prvouka – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PRVOUKA 1 se sovou Ádou

Posun stránek
prstem

Interaktivní
cvičení

Zvukový
doprovod
Nápověda ke
každé stránce

Posun stránek
tlačítky

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
ení
cvičení

Animovaný průvodce cvičeními (Slovně potvrzuje
správnost odpovědí.)

Východ z aplikace

Mezipředmětové
vztahy

Rozlišuje správné a špatné
odpovědi.

Videa s komentářem a úkoly
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2. ročník

Český jazyk – nová řada
2. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
ním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)
vytvoř

včetně IUč
(bonus pro třídu zdarma)

ČESKÝ JAZYK 2

K učebn
ic
pro třídu ím
IU
zdarma č
89
9 Kč

D
22-50
Učebnice zpracovaná v souladu podle RVP. Inovativním prvkem jsou prozaické články, básničky a hádanky na začátku každé kapitoly. Uvádějí gramatické učivo a jsou navíc doplněny
otázkami na podporu čtenářské gramotnosti. Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické
poučky, slohové úkoly, netradiční cvičení, soutěže, hry. Vložena je karta s tiskací a psací
abecedou. Průvodní postavou je skřítek Kvítek. Formát B5. Pevná ﬂexo vazba.

ČESKÝ JAZYK 2 – 1., 2. DÍL
UČÍME SE HROU SE SKŘÍTKEM D

ČESKÝ JAZYK 2
Učíme se hrou se skřítkem

22-60

22-61

á 55 Kč

Zpracovány zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Obsahují ukázky z krásné
literatury, doplňovačky, hádanky, rébusy, hry, soutěže, cviky k protažení těla a náměty na skupinovou práci. Vzadu vystřihovací příloha – kartičky pro manipulační činnosti a návod, jak s nimi
pracovat. Cvičení, která jsou pro tuto činnost vhodná, jsou označena symbolem ruky. Pracovními
sešity provází skřítek Kvítek. Po každém opakování odměňuje žáky samolepkou. Samolepky
jsou vloženy uvnitř sešitů. V závěru se nachází opakování a klíč ke cvičením. Formát A4.

METODIKA K ČESKÉMU JAZYKU 2

22-53

pracovní sešit pro 2. ročník základní školy, 1. díl

ČESKÝ JAZYK 2
Učíme se hrou se skřítkem
pracovní sešit pro 2. ročník základní školy, 2. díl
zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

Ćt

s porozumɀn
ím
ení

VERZE RVP
PLATNÁ OD
1. 9. 2013

179 Kč

Obsahuje: vymezení předmětu český jazyk, vymezení pojmu čtenářská gramotnost a popis
čtenářských dovedností; popis materiálů pro výuky předmětu ve 2. ročníku; orientační návrh
ročního plánu (rozpracován na týdny); metodicko-didaktická doporučení pro výuku, očekávané výstupy, praktické rady a další náměty; klíč s řešením všech úkolů z učebnice i PS.

IUč Český jazyk 2, učebnice – časově neomezená licence

22-50-1

5.500 Kč

Multimediální interaktivní zpracování učebnice. Obsahuje 30 interaktivních cvičení, audia
s řešením náročnějších úkolů a mezipředmětové vztahy. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč Český jazyk 2, učebnice – roční licence

22-50-3

990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ ČESKÝ JAZYK 2 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice a pracovních sešitů (1., 2. díl)
D
22-65
ČÍTANKA 2
129 Kč
Obsahuje pohádky, básničky, hádanky, příběhy ze života dětí a zvířat doplněné hravými i vědomostními úkoly. Je uspořádána podle ročních období, tematicky prolíná s učivem prvouky.
Každá ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti.
Pevná vazba. Formát B5.
pracovní sešit pro čtenářskou gramotnost:

ČTENÍ NÁS BAVÍ

ý7(1Ë1È6%$9Ë

vyjde v srpnu 2020

22-70

80 Kč

Barevný pracovní sešit. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetence
k řešení problémů. PS doplňuje naši Čítanku 2, ale mmimořádně nadané. Jedna strana dvojstránky obsahuje jednodušší úkoly ke známým ukázkám a sousední stana je rozvíjející se
složitějšími úkoly. Zde najdete literární ukázky z dalších knih pro děti a cvičení k nim. Nejdůležitější jsou cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, dále cvičení na rozvoj
vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Cílem PS je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.
D
2-72
PÍSANKA 2, 1. pololetí
20 Kč
Přináší opakování psacího písma provázené motivačními říkadly. Postupně přechází k psaní
odpovědí na otázky, hádanky a rébusy, přepisování textů z oblasti prvouky apod.
D
PÍSANKA 2, 2. pololetí
20 Kč
2-73
Pokračuje zábavné procvičování psaní. Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky
z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod.
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2. ročník

Český jazyk - IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK 2 se skřítkem Kvítkem
Zvukový
doprovod

Posun stránek
prstem
Interaktivní
cvičení

Fotografie

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
cvičení

Východ z aplikace

Doplňte písmena před a za písmeno
v rámečku podle pořadí v abecedě. Animovaný průvodce cvi-čeními (Slovně potvrzuje
správnost odpovědí.)

Mezipředmětové
vztahy

Videa s komentářem a úkoly
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2. ročník

Matematika – nová řada
2. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
2
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

K učeb
cím pro nitřídu IU
2-05
D
č
MATEMATIKA 2, 1. DÍL (září – prosinec)
65 Kč
zdarma
Učebnice v novém moderním zpracování. Názorně opakuje učivo 1. ročníku, plynule přechází
ází
k počítání do 20 s přechodem přes desítku. Tematické obrázky vybízejí děti ke komunikaci
a navozují podnětnou atmosféru, která usnadňuje pochopení početních výkonů. Formát A4.
2-07
D
49 Kč
Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje obrázkový materiál, cvičení a schémata. Důraz
je kladen na motivaci a rozvoj komunikace při počítání. Pracovním sešitem žáky provázejí
kamarádi Jasněnka, její dráček a vrabčák Frnk. Formát A4.

VESELÉ POČÍTÁNÍ, 1. DÍL

MATEMATIKA 2, 2. DÍL (leden – červen)

2-06
D
75 Kč
Početní obor je rozšířen do 100. Žáci se učí sčítat a odčítat, řešit slovní úlohy. Důraz je kladen
na správné určování jednotek a desítek v číslech z oboru do 100. Ve slovních úlohách se procvičuje rozlišování úsudků – o několik více, o několik méně. Zahrnuje i násobilku 1–5, 10, její
odvození, dělení a procvičování s názorem. Formát A4.

D
2-08
49 Kč
Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Obsahuje dostatečné množství obrazového materiálu, cvičení, schémat a náměty k obchodování. Procvičuje se počítání v oboru do 100, násobilka 1–5,
10 a následně dělení. V oboru počítání do 100 se dobře navazuje na počítání s přechodem
přes desítku. Formát A4.

VESELÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL

Matematika 2 (1. a 2. díl)
uþebnice

interaktivní uþebnice
vytvoĜená v souladu s RVP ZV
pro 2. roþník základní školy

IUč MATEMATIKA 2, učebnice – časově neomezená licence

2-056-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl). Obsahuje 65 interaktivních cvičení. VERZE NA
NEOMEZENOU DOBU.

IUč MATEMATIKA 2, učebnice – roční licence

2-056-3

990 Kč

tematické pracovní sešity:
2-11
D
32 Kč
Příklady provází děti pohádková postavička Jasníček. Přináší výklad a procvičení příkladů
s přechodem přes desítku, malované slovní úlohy, počítání s penězi, rozklady čísel.

UŽ POČÍTÁM DO DVACETI

2-12
D
32 Kč
Postupně uvádí děti do složitějšího počítání a náročnějších slovních úloh. Příklady s většími
čísly jsou často spojeny s názornými nákresy.

UŽ POČÍTÁM DO STA

D
2-13
32 Kč
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky pomocí obrázků i náročnější souhrnné příklady.
Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“).

JAK JE LEHKÁ NÁSOBILKA

D
2-14
32 Kč
Obsahuje základní geometrické názvosloví, náčrty od ruky, první rýsování. Děti provází
skřítek složený z geometrických tvarů. Děti si jej mohou vystřihnout z přiložené karty.

POZNÁVÁM GEOMETRII (doplněno kartou)

SADA KARTIČEK K PROCVIČOVÁNÍ POČETNÍCH VÝKONŮ
Sada obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky. Pro 2. ročník:
– M4 – Sčítání do 20 s přechodem přes 10
– M5 – Odčítání do 20 s přechodem přes 10
– M6 – Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10
– M7 – Násobilka 1–5, 10

DESÍTKY KOLEČEK (SADA PO 10 KS)

2-15
2-16
2-17
2-18
2-22

22 Kč
22 Kč
22 Kč
22 Kč
30 Kč

Pomůcka pro rozšíření číselného oboru do 100.
Při činnostech se též využívají kolečka z kostky (pomůcka kostka s kolečky viz str. 9).
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MATEMATIKA
PRO 2. ROýNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 1. DÍL
L
uþebnice vytvoĜená v souladu s RVP ZV

MATEMATIKA
PRO 2. ROýNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 2. DÍL
uþebnice vytvoĜená v souladu s RVP ZV

Nakladatelství Nová škola Brno

nakladatelství

Nová škola

2. ročník

Matematika – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MATEMATIKA 2 se sovou Ádou (NOVÁ ŘADA)

Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
cvičení

Nakupujeme. Vylosujte na větrníku, za kolik Kč můžete
nakupovat. Celou částku utraťte.

Východ z aplikace

Animovaný průvodce cvičeními (Slovně
potvrzuje správnost
odpovědí.)

Pokyn pro všechny IUč:
Při odběru učebnice pro třídu
poskytujeme patřičnou IUč
ZDARMA (plná verze na 1 rok).
Pro obnovení prošlé roční licence IUč stačí objednat příslušné
pracovní sešity pro třídu.
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2. ročník

Prvouka, Hudební výchova
2. ročník: Prvouka – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

včetně IUč
(bonus pro třídu zdarma)

učebnice:
e:

D

PRVOUKA 2

22-30

K učebn
icí
pro třídu m
IUč
zdarma
95
5 Kč

Moderní učebnice v souladu s RVP ZV. Učebnicí prolínají motivační básničky, hádanky
danky
a úryvky z dětské literatury doplněné o otázky a úkoly podporující čtenářskou gramotnost.
Důraz je kladen na reálný svět dětí, který zprostředkovávají průvodní postavy Jany a Lukáše.
Jejich rozhovory přibližují dětem jejich okolí, přírodu v průběhu ročních období a další
poznatky o lidském těle. Učební text doplňuje množství barevných ilustrací a fotograﬁí.
Důležitým prvkem jsou metodické pokyny na spodním okraji stran.V učebnici najdete i
úkoly zaměřené na etickou výchovu, otázky a úkoly k mezipředmětovým vztahům a pokusy.
barevný pracovní sešit k učebnici:

D

PRVOUKA 2

22-31

80 Kč

Barevný pracovní sešit k procvičení učiva. Zpracován s využitím metod činnostního učení.
Přináší ukázky z krásné literatury, doplňovačky, čtyřsměrky, hádanky, rébusy, hry, soutěže,
úkoly na domalování a náměty na skupinovou práci. Obsahuje vystřihovací přílohu s obrázky
k dolepení. Pro snadnou orientaci odpovídá každé straně učebnice shodné číslo strany v PS.

METODIKA K PRVOUCE 2

22-32

140 Kč

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva.
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché poNOVINKA
kusy a náměty na pozorování v přírodě, hry, soutěže,
mezipředmětové a projektové úkoly.
Zaměření úkolů je odlišeno ikonami a jsou provázané s učebnicí nebo s IUč Prvouka 2.

IUč PRVOUKA 2, učebnice – časově neomezená licence

22-30-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití. Obsahuje 23 interaktivních cvičení
a 16 videí k probranému učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PRVOUKA 2, učebnice – roční licence

22-30-3

990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ PRVOUKA 2 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice nebo prac. sešitu Prvouka 2 pro třídu.

2. ROČNÍK: Hudební výchova – NOVÁ ŘADA
HUDEBNÍ VÝCHOVA 2

D

89 Kč

22-56

Učebnice z nové řady Hudební výchova s úsměvem. Je zpracována v souladu s RVP ZV.
Žáci si zde hravou formou osvojují znalosti adekvátní 2. ročníku z oblasti hudební teorie,
které následně dále procvičují, a noty písní jak lidových, tak umělých. Průvodcem učebnice je kocour Mour. Inovativním prvkem jsou dechová a rytmická cvičení. Najdete zde
i kapitoly týkající se obecného kulturního povědomí o našich zvycích, tradicích a folkloru.
Hlavní oddíly učebnice jsou koncipovány po jednotlivých měsících. Obsahuje mnoho barevných obrázků.

METODICKÝ PRŮVODCE UČEBNICÍ

vyjde v září 2020

22-57

69 Kč

Obsahuje detailní popis náplně jednotlivých hodin, hlasová cvičení, rytmická cvičení, pohybové úkoly, teorii k hudebnímu poslechu.

INSTRUMENTÁLNÍ DOPROVOD

22-59

129 Kč

Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní z učebnice. Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz
Při objednávce učebnice pro třídu ke stažení zdarma.
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2. ročník

Prvouka – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PRVOUKA 2 s Janou a Lukášem

Video

Posun stránek
prstem

Zvukový
doprovod

Interaktivní
cvičení

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Posun stránek
tlačítky
Možnost zvětše
zvětšení
cvičení

Mezipředmětové
vztahy

Východ z aplikace

Přiřaďte k obrázkům
správné názvy.

Videa s komentářem a úkoly

Animovaní průvodci
cvičeními (Slovně potvrzují správnost odpovědí.)
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2. ročník

Český jazyk – původní řada
2. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

učebnice:

D

ČESKÝ JAZYK 2

2-50

85 Kč

Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové
úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Je koncipována k opakovanému užití.
pracovní sešity k učebnici:

ČESKÝ JAZYK 2 – 1., 2. DÍL

D

22-60 22-61

á 55 Kč

Slouží k procvičování a upevňování učiva z učebnice. Jsou zpracovány zábavnou formou
s využitím metod činnostního učení. Najdete zde ukázky z krásné literatury, doplňovačky,
hádanky, rébusy, hry, soutěže, vtipy, cviky k protažení těla a náměty na skupinovou práci.
Obsahují vystřihovací přílohu – kartičky pro manipulační činnosti a návod, jak s nimi pracovat.
Pracovními sešity provází skřítek Kvítek. Po každém opakování odměňuje žáky samolepkou.
V závěru se nachází opakování a klíč ke cvičením. Formát A4.
D

ČÍTANKA 2

2-71

129 Kč

Obsahuje pohádky, básničky, hádanky, přísloví, příběhy ze života dětí a zvířat doplněné hravými i vědomostními úkoly a otázkami spolu se sloupci obtížnějších slov k nácviku čtení. Je
uspořádána podle ročních období, tematicky prolíná s učivem prvouky.
D

PÍSANKA 2, 1. pololetí

2-72

20 Kč

Přináší opakování psacího písma provázené motivačními říkadly. Postupně přechází k psaní
odpovědí na otázky, hádanky a rébusy, přepisování textů z oblasti prvouky apod.
D

PÍSANKA 2, 2. pololetí

2-73

20 Kč

Pokračuje zábavné procvičování psaní. Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky
z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod.

TVRDÉ A MĚKKÉ SLABIKY

2-52

30 Kč

Seznamuje s problematikou psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní skupin dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě i znělých a neznělých souhlásek. Obsahuje klíč s řešením.

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

2-51

30 Kč

Formou zábavných cvičení jsou procvičovány pojmy věta, slovo, slabika apod. Motivačním
prvkem jsou vystřihovací sluníčka.

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI

3-61

30 Kč

72 hádanek s obrázky. Při řešení hádanek žáci rozhodují, který obrázek vyjadřuje řešení.

Písanky pro 2. ročník – NEVÁZANÉ PÍSMO NOVA SCRIPT
D
PÍSANKA 2, 1. pololetí
22-72N

25 Kč

Opakování nevázaného písma provází motivační říkadla. Postupně se přechází k psaní slov,
sousloví, přepisování kratších vět apod.
D
PÍSANKA 2, 2. pololetí
25 Kč
22-73N
Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod.

2. ROČNÍK: Zápisník druháka
ZÁPISNÍK DRUHÁKA

1-02

19 Kč

Zápisník je členěn po měsících. Obsahuje kolonky pro hodnocení, pochvalná razítka i podpisy
rodičů. Každý měsíc dětem přibližují vždy dva obrázky s tématem činnosti charakteristické pro
dané období.
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ČESKÝ JAZYK 2
Učíme se hrou se skřítkem
pracovní sešit pro 2. ročník základní školy, 1. díl

ČESKÝ JAZYK 2
Učíme se hrou se skřítkem
pracovní sešit pro 2. ročník základní školy, 2. díl
zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

Ćt

s porozumɀn
ím
ení

VERZE RVP
PLATNÁ OD
1. 9. 2013

3. ročník

Český jazyk – nová řada
3. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

K učebn
icí
pro třídu m
IUč
zdarma

D
33-50
89 Kč
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Průvodní postavou je víla Hvězdička. Za
každou kapitolou jsou opakovací úkoly s bodováním. Na konci učebnice je závěrečné opakování
a řešení vybraných cvičení. Vložena je karta k soutěži „Hvězdičky od víly“. Pokud žáci cvičení
se symbolem hvězdy vypracují bez chyby, vybarví si za odměnu hvězdičku na kartě. Součástí
učebnice jsou i slohová cvičení, jejichž motivační články vycházejí z reálného života dětí. Najdete
zde i otázky k upevnění čtenářské gramotnosti a náměty na skupinovou práci. Pevná vazba.
pracovní sešit k učebnici:
33-60
ČESKÝ JAZYK 3 (UČÍME SE S VÍLOU HVĚZDIČKOU) D
70 Kč
procvičuje učivo z učebnice, a to s využitím metod činnostního učení. Najdete zde ukázky
z krásné literatury s otázkami k rozvoji čtenářské gramotnosti, doplňovačky, hádanky, rébusy,
hry, soutěže. Motivačním prvkem jsou samolepky, kterými víla děti odměňuje po každém
opakování; jsou vloženy jako příloha. Na konci sešitu je klíč k většině cvičení.

ČESKÝ JAZYK 3

METODIKA K ČESKÉMU JAZYKU 3

33-555

179 Kč

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva; popis, jak pracovat s učebnicí
a doplňující náměty. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i prac. sešitu.

IUč ČESKÝ JAZYK 3, učebnice – časově neomezená licence

33-50-1

5.500 Kč

Obsahuje 30 interaktivních cvičení, audia s řešením a mezipředmětové vztahy. PLNÁVERZE
NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč ČESKÝ JAZYK 3, učebnice – roční licence

33-50-3

ý(6.é-$=<.
XþHEQLFH

LQWHUDNWLYQtXþHEQLFH
Y\WYRĜHQiYVRXODGXV593=9
pro URþQtN]iNODGQtãNRO\

990 Kč

Akce: INTERAKTIVNÍ Český jazyk 3 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice a pracovního sešitu Český jazyk 3 pro třídu.
3-72
D
PÍSANKA 3, 1. pololetí
20 Kč
Aktivní formou (hádanky, doplňování veršů, oprava chybného textu, úkoly propojené s učivem
prvouky) upevňuje znalost psaní.
3-73
D
PÍSANKA 3, 2. pololetí
20 Kč
Zpracováno obdobně jako 1. díl.
33-65
D
129 Kč
Zařazeny jsou krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k rozvoji
čtenářské gramotnosti. Texty zahrnují všechny literární žánry přiměřené dané věkové skupině
a aby zároveň korespondovaly s učivem probíraným v hodinách prvouky. Pevná vazba.

ČÍTANKA 3

VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ

3-54

45 Kč

učivo je procvičováno v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů přináší upevnění učiva.

Písanky pro 3. ročník – NEVÁZANÉ PÍSMO NOVA SCRIPT
PÍSANKA 3, 1. pololetí
33-72N

25 Kč

V úvodu se opakují všechna písmena a správné psaní slabikových skupin. Jsou zařazovány
stránky navazující na učivo prvouky a mluvnice. Žáci píší odpovědi na zábavné hádanky, otázky
z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod. Jsou zde připomenuty i možnosti vázání, které byly
nabídnuty ve 2. ročníku. Při zachování čitelnosti písma mohou žáci zkoušet i vlastní napojování.

PÍSANKA 3, 2. pololetí

33-73N

Píšeme
nevázaným
písmem

PÍSANKA 2

pro 3.UR|QvN]tNODGQvNRO\
Píšeme
nevázaným
písmem

25 Kč

Je věnovaná procvičování a upevňování učiva zajímavou a zábavnou formou s důrazem na rozvoj
čtenářské gramotnosti.
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PÍSANKA 1

pro 3.UR|QvN]tNODGQvNRO\

Jméno:

3. ročník

Český jazyk – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK 3 s vílou Hvězdičkou

Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Zvukový
doprovod

Fotografie

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
cvičení

Východ z aplikace

Mezipředmětové
vztahy

Do vět doplňte vhodná slova.

Animovaná průvodkyně
cvičeními (Slovně potvrzuje správnost odpovědí.)

Videa s komentářem a úkoly

Pokyn pro všechny IUč:
Při odběru učebnice pro třídu poskytujeme patřičnou IUč ZDARMA (plná verze na 1 rok). Pro
obnovení prošlé roční licence IUč stačí objednat
příslušné pracovní sešity pro třídu.
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3. ročník

Český jazyk
3. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

učebnice:

ČESKÝ JAZYK 3

D

85 Kč

3-50

Tvoří celek s prac. sešity Český jazyk 3 nově, Vyjmenovaná slova hrou a Slovní druhy. Teoretické poučky jsou doplněny klasickými i netradičními cvičeními a motivačními prvky v podobě
pohádkové tematiky a zábavných úkolů.
pracovní sešit k učebnici:

ČESKÝ JAZYK 3

D

45 Kč

3-60

Přináší cvičení k procvičení učiva z učebnice. Jsou připravena tak, aby žáci mohli věty s pravopisnými jevy obměňovat a sami vymýšlet i další podobné. Cvičení jsou často tematicky
zaměřena na učivo probírané v ostatních předmětech, a děti jsou tak vedeny nejen k procvičení
gramatických dovedností, ale i k upevnění dalších poznatků za pomoci uvědomění si mezipředmětových vztahů. Nechybí poutavé ilustrace k vymalování a klíč s řešením.
3-71

D

ČÍTANKA 3

129 Kč

Čítanka je členěna tematicky s ohledem na roční období. Zařazeny jsou krátké a humorné
příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu. Čítankou prolíná didaktická hra,
která je připravena na podporu motivace a individuální i skupinové práce žáků.
obl êítanka 3.indd 1

METODICKÝ PRŮVODCE ČÍTANKAMI 2, 3

2-74

65 Kč

3-72

20 Kč

Přináší metodické pokyny pro práci s čítankami.

PÍSANKA 3, 1. pololetí

D

Aktivní formou (hádanky, doplňování veršů, oprava chybného textu, úkoly propojené s učivem
prvouky) upevňuje znalost psaní.

PÍSANKA 3, 2. pololetí

D

3-73

20 Kč

D

3-53

45 Kč

Zpracováno obdobně jako 1. díl.
tematické pracovní sešity:

VYJMENOVANÁ SLOVA HROU

Cvičení vycházejí z moderních trendů našeho školství – náročné učivo je procvičováno v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod.
Zapojení různých myšlenkových postupů přináší upevnění jednotlivých řad.

VYJMENOVANÁ SLOVA

D

3-51

32 Kč

Obsahuje doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov
na kartě. Důraz je kladen na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování je zaměřeno na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách,
které spolu významově souvisejí.

SLOVNÍ DRUHY

D

3-52

32 Kč

Základní charakteristika každého slovního druhu je zpracována zajímavou formou (jednotlivé
druhy slov jsou zařazovány do tabulek – domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky zaměřená.
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+ÍTANKA
PRO

3. R O +N ÍK

bajka
báseň

pohádka

O oslu, kočce
a myši

Česká
krajina

Pacičkův
kůň

nakladatelství

Nová škola

Matematika – nová řada

3. ročník

3. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

MATEMATIKA 3, 1. DÍL

D

65 Kč

3-05

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný,
zajímavý i zábavný. Matematika je pro žáky snadná, když k matematickým poznatkům dospívají vlastní praktickou činností. To jim učebnice umožňuje. Je zajímavá, když se zobrazené
úlohy týkají dětské životní zkušenosti. Žáci jsou systematicky a názorně vedeni k nácviku
násobilky a jejímu upevňování. Slovní úlohy jsou doprovázeny ilustracemi a připraveny
tak, aby je mohli žáci snadno obměňovat. Z násobilky se s pomocí úsudku začíná vyvozovat
dělení. Zařazeno je i učivo z geometrie a základní jednotka délky – 1 metr.
pracovní sešit k učebnici:

BYSTRÉ POČÍTÁNÍ, 1. DÍL

K učebn
icí
pro třídu m
IUč
zdarma
MATEMATIKA
PRO 352ý1Ë.=È./$'1Ëâ.2/<'Ë/
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Nakladatelství Nová škola Brno

%<675e32ýË7È1Ë
35252ý1Ë.=È./$'1Ëâ.2/<
SUDFRYQtVHãLWGtO

D

49 Kč

3-07

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje slovní úlohy k upevnění násobilky a dělení,
procvičení učiva geometrie i zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích.

1.1=1

3 . 4 = 12

9:3=3

2 . 5 = 10

12 : 2 = 6

8:2=4

nakladatelství

1RYiãNROD

učebnice:

MATEMATIKA 3, 2. DÍL

D

75 Kč

3-06

MATEMATIKA
PRO 352ý1Ë.=È./$'1Ëâ.2/<'Ë/
XþHEQLFHY\WYRĜHQiYVRXODGXV593=9

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 1 000. Obsahuje početní výkony: přičítání a dopočítání jednociferných čísel, násobení 10 a 100, násobení celých
desítek, přičítání a odčítání desítek, dělení 10, násobení dvojciferného čísla jednociferným,
písemné sčítání a odčítání s přechodem, dělení čísel zakončených nulou, geometrické učivo.
Zařazeny jsou i základní jednotky kilogram, hodina a jejich převody.
pracovní sešity k učebnici:

BYSTRÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL
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Nakladatelství Nová škola Brno

%<675e32ýË7È1Ë
Pracovní sešit pro 3URþQtNGtO

D

45 Kč

3-08

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Je v něm připraven přehled probraných početních výkonů.
Násobilka a dělení jsou procvičovány zajímavým způsobem spojeným se samokontrolou
a sebehodnocením. Žáci si při bezchybnosti vybarvují hvězdičky. Zároveň mají možnost
nacházet své chyby a opravovat je. Obsahuje hravé procvičení učiva z učebnice. Přináší
např. obrázky k procvičení početních výkonů a vybarvení podle výsledků.

ZKUS RÝSOVAT S KRYŠPÍNKEM

D

240
3 . 80 = 2
300
5 . 60 = 3
4 . 40 = 160
210
21
1
30
0 = 2
. 3
2

535

Pracovní sešit pro 3URþQtN

32 Kč

3-14

5.500 Kč

3-056-1

990 Kč

3-056-3

Akce:
INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA 3 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Matematika 3 pro třídu.

Pro obnovení prošlé roční licence IUč stačí objednat příslušné pracovní sešity pro třídu
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320
20

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl). Obsahuje 45 interaktivních cvičení k probranému
učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč MATEMATIKA 3, učebnice – roční licence

7

1DNODGDWHOVWYt1RYiãNROD%UQR

Pracovní sešit ke snadnému zvládnutí začátků geometrie. Žáci se v něm seznamují se správným způsobem vyjadřování v geometrii. Upravené vydání, větší formát (B5).

IUč MATEMATIKA 3, učebnice – časově neomezená licence

6

Nakladatelství Nová škola Brno

Matematika 3 (1. a 2. díl)
uþebnice

interaktivní uþebnice
vytvoĜená v souladu s RVP ZV
pro 3. roþník základní školy

Matematika – IUč

3. ročník

UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MATEMATIKA 3 se sovou Ádou (NOVÁ ŘADA)

Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
cvičení

Hádanky želvy Rózy. Čtěte zadání, řekněte
výsledek a přiložte ho. Jaký příklad k úloze patří?

Východ z aplikace

Animovaný průvodce cvičeními (Slovně
potvrzuje správnost
odpovědí.)

Pokyn pro všechny IUč:
Při odběru učebnice pro třídu
poskytujeme patřičnou IUč
ZDARMA (plná verze na 1 rok).
Pro obnovení prošlé roční licence IUč stačí objednat příslušné
pracovní sešity pro třídu.
23

3. ročník

Prvouka
3. ročník: Prvouka řada Čtení s porozuměním
m
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)
vytvořen

včetně IUč
(bonus pro třídu zdarma)

učebnice:

K učebn
i
pro třídu cím
IU
zdarma č

D
33-30
95 Kč
Navazuje na znalosti z 1. a 2. ročníku a dále je prohlubuje. Děti se blíže seznamují se svým
okolím, živou i neživou přírodou a získávají další poznatky o lidském těle. Kapitoly uvádějí
básničky, hádanky a úryvky z dětské prózy doplněné otázkami a úkoly na podporu čtenářské
gramotnosti. Důraz se klade na etickou výchovu. Průvodními postavami jsou Jana a Lukáš,
jejich rozhovory přibližují dětem reálný svět. Na spodním okraji stran jsou metodické pokyny.

PRVOUKA 3

barevný pracovní sešit k učebnici:

D
33-31
80 Kč
Děti se prostřednictvím praktických úkolů seznamují se svým okolím, neživou a živou přírodou
a získávají další poznatky o lidském těle. Kapitoly uvádějí ukázky z krásné literatury a otázky i úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Následují doplňovačky, osmisměrky, úkoly na
domalování nebo dolepení obrázků z přílohy, hádanky, hry, soutěže a náměty na skupinové
práce. Nechybí ani pokusy a pozorování nebo náměty na výpravy a aktivity v přírodě. Pro
lepší orientaci jsou v sešitě odkazy na odpovídající strany v učebnici.

PRVOUKA 3

METODIKA K PRVOUCE 3

140 Kč

33-32

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva; popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + jednoduché pokusy a náměty na pozorování v přírodě, hry,
soutěže, mezipředmětové úkoly. Obsahuje i klíč s řešením všech úkolů z učebnice.

IUč PRVOUKA 3, učebnice – časově neomezená licence

5.500 Kč

33-30-1

Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití. Obsahuje 25 interaktivních cvičení,
10 videí a 5 demonstračních pokusů ve formě videa. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PRVOUKA 3, učebnice – roční licence

33-30-3

990 Kč

Akce: IUč Prvouka 3 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE
učebnice Prvouka 3 pro třídu.

UKÁZKA – UČEBNICE PRVOUKA 3

24

3. ročník

Prvouka – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PRVOUKA 3 s Janou a Lukášem

Posun stránek
prstem

Video
Zvukový
doprovod

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)
Nápověda
ověda ke
každé
dé stránce

Interaktivní
cvičení
Posun stránek
tlačítky
Možnost zvětš
zvětšení
cvičení

Mezipředmětové
vztahy

Východ z aplikace

Přetáhněte obrázky na
správná místa.

Videa s komentářem a úkoly

Animovaní průvodci
cvičeními (Slovně potvrzují správnost odpovědí.)

Videa s demonstračními pokusy

255

3. ročník

Matematika – původní řada, Hudební výchova
3. ROČNÍK: Matematika – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

učebnice:

POČÍTEJ A ZAMÝŠLEJ SE

3-10

DOPRODEJ

40 Kč

Další pokračování řady učebnic matematiky pro 1.–9. ročník. Hravější formou seznamuje
s učivem předepsaným osnovami. Oceňovány jsou slovní úlohy z oboru řemesel. Doplňuje
ji karta s přehledem početních úkonů.
pracovní sešity:

TAK JE LEHKÉ DĚLENÍ

D

32 Kč

3-11

Důraz je kladen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení pomáhají názorné nákresy,
které provázejí rozmanité příklady i slovní úlohy.

JAK JSEM DOBRÝ POČTÁŘ

D

32 Kč

3-12

120 slovních úloh uspořádaných podle stupně obtížnosti, vypočítané vzorové úlohy. Výsledky slovních úloh žáci kontrolují podle výsledků vyřešených numerických příkladů. Je
proloženo zábavnými úkoly.

JÁ POČÍTÁM DO TISÍCE

32 Kč

3-13

Obsahuje numerické příklady se soutěžemi. Zahrnuta jsou i pravidla pro složitější početní
výkony, příprava na písemné sčítání a odčítání. Procvičuje násobení a dělení zpaměti, slovní
úlohy, počítání s měrnými jednotkami.
3-02

METODICKÝ PRŮVODCE ČINNOSTNÍHO UČENÍ 3. R.
Obsahuje zásady a praktické metody činnostního učení matematiky.

40 Kč

3. ROČNÍK: Matematika – pomůcky
SADA KARTIČEK K PROCVIČENÍ POČETNÍCH VÝKONŮ
Sada obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky. Pro 3. ročník jsou určeny tři sady:
2-18
22 Kč
– M7 – Násobilka 1–5, 10
– M8 – Násobilka 6–9
22 Kč
3-15
– M9 – Dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
22 Kč
3-16
3-17
– M10 – Sčítání a odčítání v oboru 1 000
22 Kč

3. ROČNÍK: Hudební výchova – NOVÁ ŘADA
HUDEBNÍ VÝCHOVA 3

vyjde v červnu 2020

89 Kč

33-56

Hlavní oddíly učebnice jsou koncipovány po jednotlivých měsících. Cílem učebnice je, aby si
žáci hravou formou osvojili nové znalosti z oblasti hudební teorie, které mají možnost nadále
procvičovat (opakovací cvičení, dechová cvičení, hra na ozvěnu, rytmická a pohybová cvičení atd.), a zopakovali si znalosti nabyté v druhém ročníku. Důraz je kladen na rozvoj zájmu
o hudbu (lidovou, klasickou i populární), ale také na zvýšení povědomí o našich zvycích,
obyčejích, folkloru a kultuře. Průvodcem učebnice je slavík Otík.

METODICKÝ PRŮVODCE UČEBNICÍ vyjde v prosinci 2020

33-57

69 Kč

Obsahuje detailní popis náplně jednotlivých hodin, hlasová cvičení, rytmická cvičení, pohybové úkoly, teorii
k hudebnímu poslechu.

INSTRUMENTÁLNÍ DOPROVOD

33-59

129 Kč

Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní z učebnice. Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz
Při objednávce učebnice pro třídu ke stažení zdarma.
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4. ročník

Český jazyk – nová řada
4. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

ČESKÝ JAZYK 4

D

99 Kč

44-50

K učebn
pro tříduicím
IU
zdarma č

Průvodní postavou je čaroděj Magik a jeho kamarádka Lucie. Prozaické články, básničky
čk
a hádanky na začátku každé kapitoly doplňují otázky k upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu. Zahrnuje
i slohová cvičení, která rozvíjejí fantazii dětí. Za každou velkou kapitolou následuje shrnutí
učiva. Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. Vložena je karta
k soutěži „Drahokamy od Magika“. Pokud žáci cvičení se symbolem drahokamu vypracují
bez chyby, vybarví si za odměnu drahokam na kartě. Najdete zde i náměty na skupinovou
práci, mezipředmětové vztahy a odkazy na odpovídající strany v pracovním sešitě.
pracovní sešit k učebnici:

ČESKÝ JAZYK 4

ČESKÝ JAZYK 4

D

Učíme se hrou s Magikem

70 Kč

44-60

pracovní sešit pro 4. ročník základní školy

Ćt

Slouží k procvičení probraného učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod
činnostního učení. Najdete zde ukázky z krásné literatury doplněné o otázky na porozumění
přečtenému textu. Dále doplňovačky, hádanky, rébusy, soutěže a náměty na skupinovou
práci. Motivačním prvkem jsou samolepky, které si žáci nalepí podle počtu získaných bodů
na opakovacích stránkách. Samolepky jsou vloženy v sešitě. Na konci pracovního sešitu je
závěrečné opakování, návrhy čtvrtletních prací a z opačné strany klíč k vybraným cvičením.

s porozumɀn
ím
ení

Obálka êeský jazyk 4 pracov sesit.indd 1

METODIKA K ČESKÉMU JAZYKU 4

22.5.2013 12:30:01

189 Kč

44-58

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat
s učebnicí + doplňující jednoduché náměty k práci. Důležitou součástí je klíč s řešením
všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu.

IUč ČESKÝ JAZYK 4, učebnice – časově neomezená licence

44-50-1

5.500 Kč

ý(6.é-$=<.
XþHEQLFH

Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití. Obsahuje 30 interaktivních cvičení,
audia s řešením a mezipředmětové vztahy. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč ČESKÝ JAZYK 4, učebnice – roční licence

44-50-3

990 Kč

LQWHUDNWLYQtXþHEQLFH
Y\WYRĜHQiYVRXODGXV593=9
pro URþQtN]iNODGQtãNRO\
N

ČESKÝ JAZYK 4
Učíme se hrou s Magikem
pracovní sešit pro 4. ročník základní školy

Ćt

Obálka êeský jazyk 4 pracov sesit.indd 1

s porozumɀn
ím
ení

ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

22.5.2013 12:30:01

Akce:
INTERAKTIVNÍ Český jazyk 4 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA PŘI
OBJEDNÁVCE učebnice Český jazyk 4 pro třídu.
D
44-65
139 Kč
Zařazeny jsou krátké a často humorné příběhy, povídky, pohádky, pověsti a básničky doplněné otázkami k rozvoji čtenářské gramotnosti. Texty jsou voleny tak, aby zahrnovaly
všechny literární žánry přiměřené dané věkové skupině a aby zároveň korespondovaly
s učivem probíraným ve vlastivědě a přírodovědě. Čítanka přináší i základy literární teorie.

ČÍTANKA 4

PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN HRAVĚ

32 Kč

4-55

Pravopis podstatných jmen je probrán postupně podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením.

PRAVOPIS NÁS BAVÍ – PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN

44-54

45 Kč

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí moderní řady. Čeština nás
NOVINKA
baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů.
V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem, kde je učivo
vysvětleno – např.: Jak určím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří. Poté následují
cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších ke složitějším. V závěru PS
jsou zařazena souhrnná opakovací cvičení, kde se procvičují všechny rody a pravopisné
jevy společně. Součástí sešitu jsou souhrnné diktáty a klíč s řešením všech cvičení. Sešit
doplňuje motivační prvek – samolepky.
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ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

Pravopis nás baví
Pravopis podstatných jmen
Pracovní sešit p
pro 4. ročník

4. ročník

Český jazyk – IUč
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK 4 s Magikem

Posun stránek
prstem

Zvukový
doprovod

Interaktivní
cvičení

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)
Nápověda
ápověda ke
každé
ždé stránce

Posun stránek
tlačítky

Východ z aplikace

Možnost zvětšení
cvičení
cvič

Mezipředmětové
vztahy

a) U každé trojice rozhodněte, které ze slov je neutrální, hanlivé a lichotné.
t.
b) Ústně uvádějte příklady, v jaké situaci můžete jednotlivá slova použít.

úv
animodní
film ovaný
s úko
ly

Animovaný průvodce
cvičeními (Slovně potvrzují správnost odpovědí.)
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4. ročník

Český jazyk – původní řada
4. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

učebnice:

D

ČESKÝ JAZYK 4

85 Kč

4-50

Tvoří celek s prac. sešity Český jazyk 3 nově, Vyjmenovaná slova hrou a Slovní druhy.
Teoretické poučky jsou doplněny klasickými i netradičními cvičeními a motivačními prvky
v podobě pohádkové tematiky a zábavných úkolů.
pracovní sešit k učebnici:

D

ČESKÝ JAZYK 4

70 Kč

44-60

Pracovní sešit slouží k procvičení probraného učiva z učebnice, a to zábavnou, dětem přiměřenou formou s využitím metod činnostního učení.
Najdete zde ukázky z krásné literatury doplněné o otázky na porozumění přečtenému textu.
Dále doplňovačky, hádanky, rébusy, hry, soutěže a náměty na skupinovou práci. Průvodní
postavou je malý čaroděj Magik. Motivačním prvkem jsou samolepky, které si žáci nalepí
podle počtu získaných bodů na opakovacích stránkách. Samolepky jsou jako volná příloha
vloženy v sešitě. Na konci pracovního sešitu je závěrečné opakování, návrhy čtvrtletních
prací a z opačné strany klíč k vybraným cvičením.

ČESKÝ JAZYK 4
Učíme se hrou s Magikem
pracovní sešit pro 4. ročník základní školy

Ćt

s porozumɀn
ím
ení

Obálka êeský jazyk 4 pracov sesit.indd 1

D

ČÍTANKA 4

4-71

139 Kč

Zařazeny jsou krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu.
Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi
dějinami). Doplněno soutěží nazvanou Cesta na ostrov čtenářů (vložená karta).

22.5.2013 12:30:01

ýÍTANKA
4. ROýNÍK

PRO

rým

verš

pověst
místní
román

Robinson
Crusoe

Drak na
brneánské
radnici

báseň

pově st á
historick

O bezhlavém
rytíár i

nakladatelství

Nová škola

tematické pracovní sešity:

PRAVOPIS PODST. JMEN R. STŘED. A ŽENSKÉHO

4-51

32 Kč

Slouží k procvičení základního učiva mluvnice ve 4. ročníku. Na spoustě nových příkladů
se řádně prozkouší tato nesnadná kapitola českého pravopisu. Pro lepší kontrolu obsahuje
klíč s řešením.

PRAVOPIS PODST. JMEN RODU MUŽSKÉHO

4-52

32Kč

Stejně jako předchozí pracovní sešit přináší množství vhodných úkolů s klíčem k procvičení
tohoto tématu. Obě publikace obsahují kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů.

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

4-53

32Kč

Na mnoha příkladech je vysvětlena a procvičena jedna z nejsložitějších kapitol českého
jazyka. Přináší cvičení k podmětům jednotlivých rodů, pro podmět několikanásobný,
nevyjádřený i všeobecný. K ověření slouží klíč.

3.–5. ROČNÍK: Český jazyk – opakování
OPAKUJEME ČEŠTINU VE 3.–5. ROČNÍKU

5-54

45 Kč

Mluvnická cvičení k zopakování pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do
3 kapitol – učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací,
diktáty, tajenky, čtyřsměrky.
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ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

Matematika – nová řada

4. ročník

4. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

MATEMATIKA 4, 1. DÍL

D

4-05

59 Kč

K učebn
icí
pro třídu m
IUč
zdarma

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci začali matematiku vnímat jako předmět snadnad
ný a zajímavý. Matematika je pro žáky snadná, když k matematickým poznatkům docházejí
vlastní praktickou činností. To jim učebnice skvěle umožňuje. Součástí učebnice jsou otázky
skřítka Knihomila, kde se procvičují zlomky podle testů TIMSS. Za správné řešení rozdává
žákům skřítek Kouzlo-Matik žetony. Žáci jsou systematicky vedeni k nácviku násobilky
a jejímu procvičení ve slovních úlohách.V závěru se nachází hodnocení.
pracovní sešity k učebnici:

ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ, 1. DÍL

4-07

49 Kč

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. K procvičování numerace v rozšířeném číselném oboru
a číselných představ je zařazena číselná osa. Zlomky jsou procvičovány na základě nákresů. Úlohy jsou rozhodovací (A, B, C, D) stejně jako v mezinárodních testech. Za správné
řešení úloh se zlomky získávají žáci Zvědavínovy otazníky.
učebnice:

MATEMATIKA 4, 2. DÍL

D

4-06

59 Kč

Učebnice obsahuje úlohy k procvičování numerace. Zaměřuje se na činnosti k tvoření čísel
z oboru do 1 000 000, které vedou k dobrému zvládnutí psaní i čtení velkých čísel. Důraz
se klade na uplatnění matematiky v praktických úlohách ze života. Učebnicí prolínají úlohy
s tematikou o lese, zařazeny jsou i úlohy z dalších oborů lidské činnosti. Na stránkách
s označením Dokážeš to? mají žáci možnost si ověřit, jak se orientují v základním učivu.
pracovní sešity k učebnici:

ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL

4-08

49 Kč

Pracovní sešit zaměřený na procvičení jednotek času, číselné osy umožňující další činnosti
a na zlomky. K procvičování počtářských dovedností jsou zařazeny úlohy, kde žáci mohou
sami hodnotit své znalosti. Rady k sebehodnocení jsou uvedeny na obálce zároveň s věcmi,
které si žáci v této hře za získané body vybírají.

POČTÁŘSKÉ CHVILKY 4

4-15

32 Kč

Sešit procvičuje v krátkých cvičeních násobení, dělení, jednoduché úsudky, slovní úlohy
i zlomky. Obsahuje různé formy samokontroly.

JÁ CHCI TAKÉ RÝSOVAT

D

4-13

32 Kč

Žáci se seznámí s vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje
pojmy kolmost, rovnoběžnost. Žáci v něm procvičují základní převody délkových jednotek.
Učí se rýsovat čtverce, obdélníky, trojúhelníky. Upravené vydání, větší formát (B5).

IUč MATEMATIKA 4, učebnice – časově neomezená licence

4-056-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice. Obsahuje 52 interaktivních cvičení, která se při každém
dalším spuštění obměňují. Provází animovaná postava – žába Áda, která odměňuje děti
hvězdičkami. Možnost zvětšení jednotlivých cvičení. Snadná navigace a intuitivní přístup.
0DWHPDWLND DGtO

IUč MATEMATIKA 4, učebnice – roční licence

4-056-3

990 Kč

Akce:
INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA 4 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Matematika 4 pro třídu.
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4. ročník

Matematika
4. ROČNÍK: Matematika – tematické pracovní sešity
vytvořeno v souladu s RVP ZV

tematické pracovní sešity:

CHCI ZÁVODIT S KALKULAČKOU

D

4-11

DĚLÁNÍ SMUTKY ZAHÁNÍ

D

4-12

32 Kč
Nácvik písemného násobení a dělení. Velké množství příkladů, slovních úloh a her provede
žáky jak jednoduchými, tak zejména složitějšími možnostmi obou početních operací.

32 Kč

Pracovní sešit rozšiřuje podstatnou měrou učebnici Počítám a uvažuji v oblasti slovních úloh.
Naleznete zde přes 100 slovních úloh. Žák je důsledně veden k cvičení vlastního úsudku.
D

POČÍTÁNÍ S VELKÝMI ČÍSLY

4-14

32 Kč

Obsahuje zábavné procvičení početních úkonů v oboru do deseti tisíc. Počítání spojuje s učivem
prvouky o lese a motivační hrou. Zařazeny jsou převody základních jednotek délky, hmotnosti
a objemu kapalin.
METODICKÝ PRŮVODCE ČINNOSTNÍHO UČENÍ 4. ročník
Obsahuje zásady a praktické metody činnostního učení matematiky.

4-03

40 Kč

4. ROČNÍK: Matematika – pomůcky
HRA PRO TVOŘENÍ A ČTENÍ ČÍSEL

4-02

19 Kč

Didaktická hra pro pochopení rozšíření číselného oboru do milionu i přes milion. Sada
pro 10 žáků. Vhodné i pro 5. ročník.

SADA KARTIČEK K PROCVIČOVÁNÍ POČETNÍCH VÝKONŮ
Soubor obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití
karet při hře. Pro 4. ročník jsou určeny 2 sady:
– M10 – Sčítání a odčítání v oboru 1 000

3-17

22 Kč

– M11 – Násobení dvojciferného čísla jednociferným

3-18

22 Kč

– M12 – Jednoduché úsudkové slovní úlohy

3-19

24 Kč

UKÁZKA – UČEBNICE
MATEMATIKA 4, 1. DÍL

31

4. ročník

Přírodověda
4. ROČNÍK: Přírodověda – řada Čtení s porozuměním
ním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

D

PŘÍRODOVĚDA 4

44-30

K učebn
i
pro třídu cím
IU
zdarma č
99 Kč

Učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Je plná reálných a názorných fotograﬁí živých i neeživých organizmů. Součástí učebnice je i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací.
Cílem učebnice je rozšířit poznatky o světě naší přírody v průběhu celého roku. Inovativním
prvkem jsou úryvky z krásné literatury, které souvisí s probíraným učivem. Najdete zde také
praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekologická témata, otázky k mezipředmětovým
vztahům a náměty na skupinovou práci. Probrané učivo se průběžně opakuje na stránkách
cyklického opakování, které jsou zpracovány zábavnou formou v podobě ﬁgurkové hry.
barevný pracovní sešit k učebnici:

D

PŘÍRODOVĚDA 4

55 Kč

44-31

Pracovní sešit s barevnými fotograﬁemi a obrázky slouží k procvičování a upevňování
učiva z učebnice prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými
ilustracemi. Najdete zde doplňovačky, osmisměrky, ukázky z krásné literatury, ekologická
témata a náměty na výpravy a aktivity v přírodě v daném ročním období. K rozpoznání
a určení rostlinných a živočišných zástupců jednotlivých ekosystémů slouží celostránkové
ilustrace. Obsahuje cyklická opakování, během kterých žáci sbírají body v podobě symbolů.
Závěrečné opakování má podobu hry.

METODIKA K PŘÍRODOVĚDĚ 4

44-32

140 Kč

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat
s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty. Důležitou součástí je
klíč s řešením všech úkolů učebnice i pracovního sešitu.

IUč PŘÍRODOVĚDA 4, učebnice – časově neomezená licence

44-30-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití. Obsahuje 26 interaktivních cvičení
a 16 videí k probranému učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PŘÍRODOVĚDA 4, učebnice – roční licence

44-30-3

990 Kč

Akce: IUč Přírodověda 4 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Přírodověda 4 pro třídu.

UKÁZKA – UČEBNICE PŘÍRODOVĚDA 4
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4. ročník

Přírodověda
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
PŘÍRODOVĚDA 4 s veverkou Berkou

Video
Zvukový
doprovod

Posun stránek
prstem

Interaktivní
cvičení

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Doplňte tabulku a přiřaďte
správné fotografie.

Posun stránek
tlačítky
Možnost zvětšení
zvětš
ič í
cvičení

Mezipředmětové
vztahy

Východ z aplikace

Animovaná průvodkyně
cvičeními (Slovně potvrzuje správnost odpovědí.)

žijí ve vodě

tělo pokryté šupinami
nebo krunýřem
dýchají žábrami (pulci)
a plícemi (dospělci)

Videa s komentářem a úkoly

savci
dýchají
žábrami

tělo pokryté peřím
dýchají plícemi

obojživelníci

kůže bez
šupin
žijí většinou
na souši
dýchají
plícemi

ptáci

srst

dýchají
plícemi

pohybují se
většinou ve
vzduchu

tělo pokryté šupinami
žijí ve vodě, na souši
i ve vzduchu
žijí ve vodě
a na souši
ryby
plazi

Zvukové nahrávky hlasů živočichů
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4. ročník
roční

Vlastivěda
4. ROČNÍK: Vlastivěda – řada Čtení s porozuměním
ním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

K učebn
ic
pro třídu ím
IUč
z
d
a
r
m
a
95 Kč

učebnice – zeměpisná část:

D 44-40
Cílem učebnice je seznámit žáky s Českou republikou. Je zpestřena dialogy Jany a Lukáše,
še,
kteří uvádějí učivo do souvislosti s každodenním životem. Učebnice zahrnuje i témata
z rozšířeného RVP ZV, např. živelné pohromy a ekologické katastrofy, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Zařazeny jsou ukázky z krásné literatury
s otázkami na podporu čtenářské gramotnosti. Najdete zde i skupinové úkoly a průřezová
témata. Každá kapitola je ukončena opakováním. Vložena je Příruční vlastivědná mapa ČR.

VLASTIVĚDA 4 – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

NÁHRADNÍ MAPA k učebnici

44-42

20 Kč
VLASTIVċDA 4

barevný pracovní sešit k učebnici:

POZNÁVÁME NAŠI VLAST
pracovní sešit pro 4. ročník základní školy

IUč VLASTIVĚDA 4, učebnice – časově neomezená licence

44-40-1

s porozumɀn
ím
ení

ak

ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

ladatelst

ví

D
60 Kč
Barevný pracovní sešit k procvičení učiva zábavnou formou. Obsahuje doplňovačky,
čtyřsměrky, přesmyčky, úkoly k vystřižení z přílohy apod. Zařazeny jsou úryvky z krásné
literatury. V rámci cyklických opakování sbírají žáci body v podobě určitých symbolů. Závěrečné opakování má podobu hry. V závěru najdete Klíč k vybraným cvičením.

Ćt

n

VLASTIVĚDA 4 – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

44-41

Nová škola Brno

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění části Poznáváme naši vlast. Obsahuje 23 interaktivních cvičení
a 10 videí k probranému učivu.

IUč VLASTIVĚDA 4, učebnice – roční licence

44-40-3

990 Kč

učebnice – dějepisná část:

VLASTIVĚDA 4 – ČESKÉ DĚJINY OD PRAVĚKU

D 44-45
DO ZAČÁTKU NOVOVĚKU
95 Kč
Obsahuje stručný a srozumitelný výklad českých dějin od pravěku po nástup Habsburků
na český trůn. Přináší i ukázky z krásné literatury s otázkami na podporu čtenářské gramotnosti. Kapitoly jsou spojeny do celků, na konci každého najdete shrnutí učiva s opakovacími
otázkami a časovou osou. V závěru učebnice je zařazena přehledná časová tabulka.
barevný pracovní sešit k učebnici:

VLASTIVĚDA 4 – ČESKÉ DĚJINY OD PRAVĚKU
D
DO ZAČÁTKU NOVOVĚKU

44-46

55 Kč

Barevný pracovní sešit přináší stručné shrnutí každé z kapitol probraných v učebnici, dále
rozšiřuje učebnici o doplňovací a dokreslovací úkoly, tajenky, rébusy apod.

IUč VLASTIVĚDA 4, učebnice – časově neomezená licence

44-45-1

VLASTIVċDA 4
ýESKÉ DċJINY OD PRAVċKU DO ZAýÁTKU NOVOVċKU

pracovní sešit pro 4. roþník základní školy

s porozumɀn
ím
ení
Ćt

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění České dějiny od pravěku do začátku novověku. Obsahuje 15
interaktivních cvičení a 10 videí k probranému učivu.

ním
8221247

ċKU DO

METODIKA K VLASTIVĚDĚ 4

44-45-3

990 Kč

44-43

140 Kč

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva k oběma učebnicím vlastivědy. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché
náměty. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z obou učebnic i pracovních sešitů.
Akce: IUč Vlastivěda 4 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Vlastivěda 4 pro třídu.
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ċDA 4

ZAýÁTKU

4. roþník základní

07 seš. 45,-

9,-

IUč VLASTIVĚDA 4, učebnice – roční licence

ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

ení s porozumɀ

ní
m

NOVOVċKU

školy
ZPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

4. ročník

Vlastivěda
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
VLASTIVĚDA 4 (zeměpis) s Vlastou a Vlastíkem

Video
Posun stránek
prstem
Zvukový
doprovod

Interaktivní
cvičení
Posun stránek
tlačítky
Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Možnost zvětšení
zvětš
cvičení

Mezipředmětové
vztahy

Východ z aplikace

K výrobkům přiřaďte
průmyslové odvětví:
Animovaní průvodci
cvičeními (Slovně potvrzují správnost odpovědí.)
textilní
strojírenský
sklářský

chemický

hutnický
p
potravinářský

keramický průmysl
dřevozpracující

Videa s komentářem a úkoly
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5. ročník

Český jazyk
5. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

ČESKÝ JAZYK 5

D

109 Kčč

55-50

K učebn
icí
pro třídu m
IUč
zdarma

Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Průvodní postavou je mimozemšťan Fipík
a jeho kamarád Jáchym. Prozaické články, básničky a hádanky na počátku každé kapitoly
doplňují otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly
rozvíjející komunikativnost. Součástí učebnice jsou i slohová cvičení, která přiměřenou formou
rozvíjí fantazii dětí. Za každou velkou kapitolou následuje shrnutí učiva. Na konci učebnice je
závěrečný test a řešení vybraných cvičení. Vložena je karta k soutěži „Body od Fipíka“. Pokud
žák cvičení se symbolem létajícího talíře vypracuje bez chyby, vybarví si patřičný obrázek na
kartě. Najdete zde i průřezová témata, náměty na skupinovou práci a mezipředmětové vztahy.
pracovní sešit k učebnici:

ČESKÝ JAZYK 5

D

70 Kč

55-60

Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde ukázky z krásné literatury doplněné otázkami na porozumění
přečtenému textu. Dále doplňovačky, hádanky, rébusy, hry a náměty na skupinovou práci.
Průvodní postavou je mimozemšťan Fipík. Motivačním prvkem jsou vložené samolepky,
které si žáci nalepí podle počtu získaných bodů na opakovacích stranách. Na konci sešitu je
závěrečné opakování, návrhy čtvrtletních prací a z opačné strany klíč k vybraným cvičením.

IUč ČESKÝ JAZYK 5, učebnice – časově neomezená licence

55-50-1

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému využití. Průvodcem je mimozemšťan
Fipík, který žákům představí netradiční interaktivní cvičení, při nichž jsou kreativní
formou procvičovány nejproblematičtější jevy českého jazyka (pravopisné i gramatické).
Učebnice využívá bohatě mezioborové vztahy (Vlastivěda 5 – ČR jako součást Evropy,
Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost, Přírodověda 5 a Čítanka 5).

IUč ČESKÝ JAZYK 5, učebnice – roční licence
ČÍTANKA 5

D

55-50-3

990 Kč
139 Kč

55-65

Pokračuje v koncepci čítanek z nové řady Čtení s porozuměním. Vybrané ukázky často
tematicky prolínají s učivem vlastivědy a přírodovědy. Doplněny jsou řadou otázek na
podporu čtenářské gramotnosti.

DOKÁŽEŠ PSÁT BEZ CHYB?

D

32 Kč

5-52

Přehled učiva 5. ročník v tabulkách se základními cvičeními a klíčem s řešením.

PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN

D

32 Kč

5-51

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen, Závěrečná
cvičení. Doplněno klíčem.

PRAVOPIS NÁS BAVÍ – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

44-70

45 Kč

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí moderní řady Čeština nás baví.
NOVINKA
Obsahuje cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších
ke složitějším. V závěru PS jsou zařazena souhrnná opakovací cvičení, kde se procvičují
všechny rody a pravopisné jevy společně. Součástí sešitu jsou souhrnné diktáty a klíč
s řešením všech cvičení. Sešit doplňuje motivační prvek – samolepky.
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PRAVOPIS NÁS BAVÍ
6KRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHP
SUDFRYQtVHãLWSURDURþQtN

5. ročník
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK 5 s Fipíkem
Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Posun stránek
tlačítky
Východ z aplikace

Nápověda
pověda ke
každé
dé stránce

Vypěstujte si šest různých rostlin z Fipíkovy planety. Do květináče zasadíte semínko (předpona), nasypete
ete
hlínu (kořen slova) a zalejete vše vodou (příponová část).
Nezapomeňte využít také semínko a kapku vody se znakem 0 (nula), tzn. slovo nemá předponu/příponu..

Animovaný průvodce
cvičeními (Slovně potvrzují
správnost odpovědí.)
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5. ročník

Český jazyk
5. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
vytvořeno v souladu s RVP ZV

učebnice:

D

ČESKÝ JAZYK 5

89 Kč

5-50

Vyváženě je začleněna část pravopisná i slohové úkoly s důrazem na rozvoj bohatého stylistického vyjadřování. Přehledně a srozumitelně seznamuje děti s pojmy mateřský jazyk, slovo
a jeho stavba, předpony s-, z-, vz-, skupiny bě / bje, vě / vje, mě / mně, pě, slovní druhy, určování
základních větných členů.
D

ČÍTANKA 5

139 Kč

5-71

Pokračuje v koncepci čítanek. Vybrané ukázky často tematicky prolínají s učivem vlastivědy
a přírodovědy. Doplněny jsou řadou otázek k textu i k všeobecným znalostem žáka. K další
četbě žáky motivuje hra „Cesta na planetu čtenářů“.
pracovní sešity k učebnici:

ČESKÝ JAZYK 5, 1. DÍL

D

44 Kč

5-60

Je zaměřen na důkladné procvičení jednotlivých kapitol z učebnice, doplňuje je řadou zábavných i klasických pravopisných cvičení a diktátů. Je koncipován pro 1. pololetí. Doplněno
klíčem s řešením.

ČESKÝ JAZYK 5, 2. DÍL

D

5-61

44 Kč

5-52

32 Kč

Řada zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí.
tematické pracovní sešity:

DOKÁŽEŠ PSÁT BEZ CHYB?

Přehled učiva 5. roč. v tabulkách se základními cvičeními a klíčem s řešením.

PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN

32 Kč

5-51

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná
jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro
6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.

PSANÍ PŘEDPON A PŘEDLOŽEK

32 Kč

5-53

Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní
testy a klíč ke všem cvičením.

3.–5. ROČNÍK: Český jazyk – Opakování
OPAKUJEME ČEŠTINU VE 3.–5. ROČNÍKU

5-54

45 Kč

Mluvnická cvičení k zopakování pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do
3 kapitol – učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací,
diktáty, tajenky, čtyřsměrky.
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5. ročník

Matematika
5. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
m
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

MATEMATIKA 5, 1. DÍL

5-05
D
59 Kč
Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP ZV. Najdete v ní jak učivo zlomků,
tak prvky ﬁnanční gramotnosti. Zpřehledňuje počítání v oboru přirozených čísel a rozšiřuje
ho do milionu i přes milion. Žákům dává učebnice možnost samokontroly i sebehodnocení,
využívány jsou mezipředmětové vztahy. Slovní úlohy čerpající náměty ze života jsou
s řešením úsudkovým, pomocí nákresů i grafů. Součástí učebnice je i učivo geometrie.

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ, 1. DÍL

49 Kč
D
V pracovním sešitě je věnována pozornost pamětnému počítání, písemné počítání s velkými
čísly je motivované vesmírem. Učebnice obsahuje mnoho úloh k procvičení úsudků. Témata
úloh se týkají životních situací, které jsou žákům blízké. Sešit je zaměřen na motivaci žáků
k zájmu o matematiku. Z geometrie je procvičováno rýsování podle popisu a popis narýsovaných obrázků. Pomocí čtvercové sítě je procvičován obvod a obsah čtverce a obdélníka.
5-07

IUč MATEMATIKA 5, učebnice – časově neomezená licence

5-056-1

K učebn
ic
pro třídu ím
IUč
zdarma
MATEMATIKA
SURURþQtN]iNODGQtãNRO\GtO
XþHEQLFHY\WYRĜHQiYVRXODGXVRVP ZV
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7$75$
C
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%
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8ä,7(ý1e32ýË7È1Ë
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000000

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice. Obsahuje 51 interaktivních cvičení, která se při každém
dalším spuštění obměňují. Provází animovaná postava robota Emila, která odměňuje děti
hvězdičkami. Možnost zvětšení jednotlivých cvičení. Snadná navigace a intuitivní přístup.

IUč MATEMATIKA 5, učebnice – roční licence
D

JAK JE LEHKÁ GEOMETRIE



1DNODGDWHOVWYt1RYiãNROD%UQR

5-056-3

990 Kč

5-13

32 Kč

1DNODGDWHOVWYt1RYiãNROD%UQR

V pracovním sešitě procvičíte rýsování kolmic a rovnoběžek (libovolných i daných bodem),
náčrty a rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků (ze 3 stran), obvod obdélníka, čtverce,
přehled základního učiva geometrie.

MATEMATIKA 5, 2. DÍL

5-06
59 Kč
D
Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Přirozená čísla se i nadále procvičují.
V učebnici najdete učivo zlomků, desetinných čísel i úlohy zaměřené na ﬁnanční gramotnost.
K snadnému zvládnutí nového učiva pomáhá bohatý obrázkový materiál včetně číselných os,
pomocí kterých žáci snadno desetinná čísla porovnávají i zaokrouhlují. Učebnicí prolínají
cvičení pro samokontrolu a sebehodnocení žáků. Průběžně je zařazeno učivo geometrie.

D

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ, 2. DÍL

5-08

49 Kč

V pracovním sešitě je věnována pozornost pamětnému i písemnému počítání s desetinnými
čísly motivované obchodováním. V jednoduchých životních situacích se žáci učí úsudkům
s desetinnými čísly. Žáci jsou vedeni k jednoduchým úvahám nad ﬁnancemi, se kterými se
setkávají v běžném životě. Průběžně jsou zařazeny testy, kde nechybí zlomky ani desetinná
čísla. V geometrii se procvičuje probrané učivo, počítají se obvody a obsahy čtverců a obdélníků, rýsují se i trojúhelníky.

OD ZLOMKU K DESETINNÉMU ČÍSLU

D

5-15

32 Kč

V pracovním sešitě procvičíte zobrazování desetinných čísel na číselné ose, jejich porovnávání, písemné sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel deseti,
stem a jednociferným desetinným číslem.

0DWHPDWLND DGtO
XþHEQLFH

LQWHUDNWLYQtXþHEQLFH
Y\WYRĜHQiYVRXODGXV593=9
pro URþQtN základní školy

MATEMATIKA
SURURþQtN]iNODGQtãNRO\GtO
XþHEQLFHY\WYRĜHQiYVRXODGXVRVP ZV
V

$XWDþHVNpYêURE\
]VWROHWt

Pokyn pro všechny IUč:
Při odběru učebnice pro třídu poskytujeme patřičnou IUč ZDARMA (plná verze na 1 rok).
Pro obnovení prošlé roční licence IUč stačí objednat příslušné pracovní sešity pro třídu.
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5. ročník

Matematika, Hudební výchova
5. ROČNÍK: Matematika – tematické pracovní sešity
vytvořeno v souladu s RVP ZV

tematické pracovní sešity:

POČTÁŘSKÉ CHVILKY 5

D

5-11

32 Kč

Obsahuje 74 početních pětiminutovek zaměřených na procvičení pamětného počítání,
písemných algoritmů i úsudkových příkladů.

OD PŘÍKLADŮ KE HVĚZDÁM

D

5-12

32 Kč

Zahrnuje počítání v oboru do milionu i přes milion, velká čísla z vesmíru, výsledky příkladů
pomocí šifry odhalují tvary souhvězdí.

JAK JE LEHKÁ GEOMETRIE

D

5-13

32 Kč

Procvičování rýsování kolmic a rovnoběžek (libovolných i daných bodem), náčrty a rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků (ze 3 stran), obvod obdélníka, čtverce, přehled
základ. učiva geometrie.

CESTUJEME PO REPUBLICE

D

5-14

32 Kč

Jsou zde slovní úlohy s tematikou cestování a výroby, řešení slovních úloh na 1–2 početní
úkony.

OD ZLOMKU K DESETINNÉMU ČÍSLU

D

5-15

32 Kč

Procvičování zobrazování desetinných čísel na číselné ose, jejich porovnávání, písemné
sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a jednociferným desetinným číslem.
doplňkový materiál:

VYZKOUŠEJ SVŮJ DŮVTIP 5

5-16

30 Kč

Sbírka úloh ze soutěží, časopisů a miniolympiád.

5. ROČNÍK: Matematika – pomůcky
SADA KARTIČEK K PROCVIČOVÁNÍ POČET. ÚKONŮ
Soubor obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití
karet při hře. Pro 5. ročník jsou určeny 4 sady:
22 Kč
– M11 – Násobení dvojciferného čísla jednociferným
3-18
– M12 – Jednoduché úsudkové slovní úlohy
24 Kč
3-19
– M13 – Sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti
22 Kč
3-20
– M14 – Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti
22 Kč
3-21

UKÁZKA
– UČEBNICE MATEMATIKA 5, 1. DÍL

40

.$57<63ěË./$'<
didaktická hra

6þtWiQtDRGþtWiQt
GHVHWLQQêFKþtVHO]SDPČWL

M13
.$57<63ěË./$'<
didaktická hra
Nakladatelství
attelství N
Nová
ová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno

1iVREHQtDGČOHQt
GHVHWLQQêFKþtVHO]SDPČWL

M14
Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno

5. ročník

Vlastivěda
m
5. ROČNÍK: Vlastivěda – řada Čtení s porozuměním
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice – zeměpisná část:

VLASTIVĚDA 5 – ČR JAKO SOUČÁST EVROPY D

55-40

95 Kčč

Úvodní kapitola shrnuje poznatky o České republice ze 4. ročníku. Další kapitola přináší
přehledné údaje o všech krajích ČR. Žáci se zaměří na kraj, kde žijí, a na Kraj Hlavní město Praha. Následuje základní seznámení s jednotlivými světadíly. Část věnovaná Evropě
přináší základní informace o tomto světadílu a údaje o našich sousedních státech. Přílohou
učebnice je mapa České republiky a Evropy ve formátu vhodném pro práci v lavici.

NÁHRADNÍ MAPA k učebnici

55-42
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20 Kč

pracovní sešit k učebnici:

VLASTIVĚDA 5
ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY
učebnice pro 5. ročník základní školy

VLASTIVĚDA 5 – ČR JAKO SOUČÁST EVROPY D

55-41

60 Kč
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Přináší řadu zábavných úkolů i přílohu k vystříhání a práci s mapou. Při luštění slepých
map si žáci procvičí základní orientaci na území naší vlasti a v Evropě. V závěru naleznete
shrnutí učiva 1.–5. ročníku v praktických úkolech vycházejících z vlastních zkušeností
žáků.
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VLASTIVċDA 5
uþebnice
ýeská republika jako souþást Evropy

IUč VLASTIVĚDA 5, učebnice – časově neomezená licence

55-40-1

interaktivní uþebnice

5.500 Kč

vytvoĜená v souladu s RVP ZV
pro 5. roþník základní školy

Interaktivní ztvárnění části ČR jako součást Evropy. Obsahuje 23 interaktivních cvičení
a 5 videí k probranému učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč VLASTIVĚDA 5, učebnice – roční licence

55-40-3

990 Kč

učebnice – dějepisná část:

VLASTIVĚDA 5 – OD ZAČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST D

55-45

95 Kč

V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy
a bydlení. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny otázkami a úkoly, jimiž se
prověří získané znalosti. Kapitoly jsou spojeny do celků, na konci každého najdete shrnutí
učiva s opakovacími otázkami.

VLASTIVĚDA 5
OD ZAČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST

pracovní sešit pro 5. ročník základní školy

pracovní sešit k učebnici:

zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

VLASTIVĚDA 5 – OD ZAČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST D

55-46

s porozuměn
ím
ení
Čt

55 Kč

Při putování časem žáci řeší doplňovací a dokreslovací úkoly, tajenky, rébusy apod. Celým
pracovním sešitem prolínají úkoly zaměřené na regionální dějepis.
VLASTIVċDA 5

METODIKA K VLASTIVĚDĚ 5

55-43

140 Kč

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva k oběma učebnicím vlastivědy.
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty.
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z obou učebnic i pracovních sešitů.

IUč VLASTIVĚDA 5, učebnice – časově neomezená licence

55-45-1

5. 500 Kč

Interaktivní ztvárnění části Od začátku novověku po současnost. Obsahuje 20 interaktivních cvičení a 5 videí k probranému učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč VLASTIVĚDA 5, učebnice – roční licence

55-45-3

Akce: IUč Vlastivěda 5 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Vlastivěda 5 pro třídu.
41

990 Kč

uþebnice
Od zaþátku novovČku po souþasnost

interaktivní uþebnice
vytvoĜená v souladu s RVP ZV
pro 5. roþník základní školy

VERZE RVP
PLATNÁ OD
1. 9. 2013

5. ročník

Vlastivěda
UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
VLASTIVĚDA 5 (zeměpis) s Vlastíkem

Interaktivní
cvičení

Posun stránek
prstem

Zvukový
doprovod

Fotografie

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Podle mapy v učebnici
doplňte do slepé mapy
Slovenska počáteční písmena
pohoří, řek a měst.

Možnost zvětšení
cvičení

Východ z aplikace

Animovaný průvodce cvičeními (Slovně potvrzuje
správnost odpovědí.)

Mezipředmětové
vztahy

Videa s komentářem a úkoly

42

5. ročník

Přírodověda
5. ROČNÍK: Přírodověda – řada Čtení s porozuměním
ím
vytvořeno v souladu s upraveným RVP ZV (platným od 1. 9. 2013)

učebnice:

D
55-30
PŘÍRODOVĚDA 5
99 Kč
Učebnice přibližuje svět neživé přírody, základy z vesmíru a nové poznatky o lidském těle.
Žáci zkoumají rozmanitosti přírody a zabývají se i tříděním živých organizmů. Učebnice
také zahrnuje témata rozšířeného RVP, jako jsou Finanční gramotnost, Nebezpečné
druhy závislosti, Mimořádné přírodní události nebo Pravidla bezpečného pohybu
v dopravě. Najdete zde také praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekologická témata
a náměty na skupinovou práci. Celou učebnici provází množství reálných a názorných
fotograﬁí. Součástí jsou také cyklická a závěrečná opakování a klíč k vybraným cvičením.
barevný pracovní sešit k učebnici:

K učebn
ic
pro třídu ím
IUč
zdarma

PŘÍRODOVĚDA 5
pracovní sešit pro 5. ročník základní školy

D

PŘÍRODOVĚDA 5
55 Kč
Slouží k procvičování a upevňování učiva. Najdete zde doplňovačky, osmisměrky, úkoly na
vyvozování logických závěrů, eko témata s praktickými návody na jejich zavedení do každodenního života žáků, praktické pokusy. Součástí PS jsou cyklická a závěrečná opakování.
55-31

METODIKA K PŘÍRODOVĚDĚ 5

55-32

140 Kč

55-30-1

s porozuměn
ím
ení

VERZE RVP
PLATNÁ OD
1. 9. 2013

0(72',&.é35ģ92'&(

Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty.
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i z pracovnícho sešitu.

IUč PŘÍRODOVĚDA 5, učebnice – časově neomezená licence

Čt

zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV
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3ěË52'29ċ'$5
Ćt
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ení

zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

5.500 Kč

Interaktivní ztvárnění učebnice. Obsahuje 20 interaktivních cvičení a 5 videí k probranému
učivu. VERZE NA NEOMEZENOU DOBU.

IUč PŘÍRODOVĚDA 5, učebnice – časově neomezená licence

55-30-3

990 Kč

PŘÍRODOVĚDA
5
pracovní sešit
pro 5. ročník
základní školy

zPRACOVÁNO

V SOULADU
S RVP ZV

Čt

s porozum
ení
ěn
ím

VERZE RVP
PLATNÁ OD
1. 9. 2013

Akce: IUč Přírodověda 5 (verze na 1 rok) JAKO BONUS ZDARMA
PŘI OBJEDNÁVCE učebnice Přírodověda 5 pro třídu.

UKÁZKA
– UČEBNICE PŘÍRODOVĚDA 5
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3.–5. ROČNÍK: Žákovská knížka
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

1-01

19 Kč

Je variabilně použitelná pro 3.–5. ročník. Kolonky k zápisu hodnocení jsou bez nadepsání jednotlivých předmětů.
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UKÁZKA – INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PŘÍRODOVĚDA 5

Zvukový
doprovod

Posun stránek
prstem

Interaktivní
cvičení

Fotografie

Nápověda ke
každé stránce

Nástroj Tužka
(možnost kreslení
nebo psaní po celé
ploše stránky)

Video
Možnost zvětšení
cvičení

Mezipředmětové
vztahy

Vyhledejte ve čtyřsměrce názvy obratlovců
a dopište je na linku k fotograﬁím jejich zástupců.

Videa s komentářem a úkoly
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