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Vážení vyučující,
přinášíme Vám nabídku nakladatelství Nová škola – Duha. Proč objednávat tituly z našeho nakladatelství?
1.  Učebnice jsou přehledné a pro žáky srozumitelné. Řada pro 2. stupeň je upravena podle nejnovějších 

požadavků RVP ZV 2021. Součástí těchto učebnic je už digitální kompetence. 
2. Všechny učebnice schválilo MŠMT ČR. 
3. Řešení úkolů ze všech učebnic a pracovních sešitů je volně ke stažení na: www.novaskoladuha.cz/klice- 

ke-cvicenim/
4. Při objednávce nad 1.500 Kč je poštovné ZDARMA; poskytujeme i množstevní slevy
5.  Při odběru učebnic pro třídu poskytujeme patřičnou IUč ZDARMA (plná verze na 1 rok). Pro obnovení 

prošlé roční licence IUč stačí další rok objednat příslušné pracovní sešity pro třídu.
6.  Pro rok 2023 jsme pro Vás připravili speciální AKCI: Při odběru každých 15 kusů učebnic nebo pracov-

ních sešitů obdržíte 1 kus téhož titulu (pro učitele) navíc ZDARMA. 
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Půjdeme do školy 0-01  120 kč
Pracovní učebnice pro děti před vstupem do 1. třídy vytvořená v souladu s RVP PV 
obsahuje 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 u dětí rozvíjejí rozumové schopnosti v mnoha oblastech: moto-
rika 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. 

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a MATEŘSKÉ ŠKOLY

MiMOŘáDNá NAbÍDKA PRO 1. ROČNÍK

bALÍČEK PRO PRVŇáČKA (v pevné krabici)
– kompletní sada pro výuku v 1. ročníku

přípravný ročník a 1. ročník

K sadám  pro třídu IUč 
zdarma

krabice s kocourem samem
při samostatném prodeji: 149 kč

balíček školních Potřeb
při samostatném prodeji: 276 kč

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 (pracovní sešit), 1. díl a 2. díl
8) skládací abeceda ke slabikáři
9) soubor značek a číslic

  školní potřeby obsažené v sadě:
  1) roller tornado
  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

jméno a přijmení

datum

www.novaskoladuha.cz

11-20

11-64

11-63

balíček Pro PrvŇáčka
celková cena všech položek:   1 225 Kč
akční cena za uvedený komplet:   999 kč
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Soubor pro výuku čtení a psaní se Samem – psací písmo
Živá abeceda s kocourem samem d  11-91  76 kč
Zahrnuje přípravnou fázi čtení, nabízí analyticko-syntetickou metodu výuky. Průvodní posta-
vou je kocour Sam. 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 se klade na nácvik spojování hlásek do slabik.

slabikář s kocourem samem d
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. Titulem 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 11-90  120 kč
b) pevná mechová vazba 11-97  147 kč

První Psaní s kocourem samem d  11-55  52 kč
Přináší počáteční cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je 
doplněn obráz ky a říkadlem k rytmizaci při jeho psaní. Je rozšířeno o nácvik psaní číslic.

Písanky 1–4 d  11-92 11-93 11-94 11-95  à 28 kč
Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. 
Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen cvi-
ky, které jsou základem pro psaní daného písmene. 3. a 4. písanka obsahují kromě nácviku 
písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

metodika ke slabikáři a Živé abecedě 11-96  197 kč
maŇásek kocour sam 11-66  319 kč
Zdarma při objednávce alespoň 25 ks sady Ža, slabikář, písanky + Prvouka 1.

Pracovní sešit ke slabikáři 11-99  80 kč
Pracovní sešit slouží k dalšímu procvičení a upevnění učiva Slabikáře. Strany pracovního 
sešitu svým obsahem odpovídají skladbě učiva Slabikáře. Obsahuje úkoly a činnosti zpraco-
vané hravou formou, řazené u každého jevu s gradací obtížnosti. Je tedy vhodný i pro žáky  
s SPU nebo žáky mimořádně nadané. Ve spodní části jsou bližší pokyny k jednotlivým úkolům.   

čtení nás baví 1 11-70  80 kč
Doplňuje ŽA a Slabikář, lze s ním pracovat i samostatně. Cílem je procvičení a upevnění učiva 
a rozvoj čtenářských dovedností. Je určen k procvičování učiva od prvních písmen a slabik. 
Řazení písmen je stejné jako v ŽA a Slabikáři. Je označen způsob čtení – Čti řádek/Čti sloupec.   

učíme se Písmena s kocourem samem 11-98  46 kč
Sešit obsahuje čtyři druhy písmen s obrázky k vybarvení a básničkami k vyznačení písmen.

iuč Živá abeceda – pětiletá licence 11-91-1  6 490 kč 
Přináší celou Živou abecedu převedenou pro potřeby interaktivní tabule. Obsahuje 20 inter-
aktivních cvičení. Správnost úkolů vyhodnocuje a děti odměňuje animovaný kocour Sam. 
iuč Živá abeceda – roční licence 11-91-3  1 419 kč 
iuč slabikář – pětiletá licence 11-90-1  6 490 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  1 419 kč

1. ročník český jazyk

1. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

Pro 1. ročník Základní školy

Pracovní sešit
ke slabikáři

Čte
ní s porozuměním

verze RVP 
platná od
1. 9. 2021

slabik ar
s kocourem samem

Pro 1. ročník Základní školy

Čt
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 s porozuměním
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Pa

verze RVP 

platná od

1. 9. 2021
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L

tení s porozum ním
VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  
V SOULADU  
S RVP ZV

na
kladatelství

Nová škola Brno

ŽIVÁ ABECEDA
S KOCOUREM SAMEM

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

s kocourem samem
Pro 1

tení s porozum ním
VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013
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SLABIKÁŘ
S KOCOUREM SAMEM

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy
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UKáZKA iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE  Slabikář s kocourem Samem

1. ročník český jazyk

ukázka
interaktivního cvičení

zvukový 
doprovod

interaktivní písanka 
(odkaz na odpovídající 

stránku v písance)

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

interaktivní 
cvičení

výstup z aplikace

doprovodná videa

animovaný průvodce 
cvičeními 

(Slovně potvrzuje 
správnost odpovědí.)

K sadě Slabikář + Prvouka pro třídu maňásek zdarma

Akce:  iUč Živá abeceda + Slabikář s kocourem Samem (roční licence) JAKO bONUS ZDARMA PŘi 
ObJEDNáNÍ sady (Živá abeceda, Slabikář, První psaní, Písanky 1–4 s kocourem Samem) pro třídu
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Soubor pro výuku čtení a psaní se Samem – nevázané písmo
Živá abeceda s kocourem samem d   76 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 psacího písma 
nahrazeny novým nevázaným písmem.

slabikář s kocourem samem d   127 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. 
vazba brožovaná, listy všité

První Psaní s kocourem samem d  11-55N  54 kč
Je přípravou 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  
 rytmizaci a obrázkem. 

Písanky 1–3 – nácvik nevázaného písma d  à 29 kč
Písanky obsahují nácvik 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 obsahuje hravá 
a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma. 11-93N 11-94N11-92N

metodika ke slabikáři a Živé abecedě d  11-96  197 kč
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší 
popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice, a doplňující básničky, tajenky, hry, 
soutěže, mezipředmětové a projektové úkoly. Zahrnuta je metodika pro nácvik nevázaného 
písma Nova Script.

iuč Živá abeceda – pětiletá licence 11-91-1N  6 490 kč
iuč Živá abeceda – roční licence 11-91-3N  1 419 kč 
iuč slabikář – pětiletá licence 11-90-1N  6 490 kč
iuč slabikář – roční licence 11-90-3N  1 419 kč

11-91N

Akce:  iNTERAKTiVNÍ Živá abeceda + Slabikář s kocourem 
Samem (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 
PŘi ObJEDNáNÍ sady (Živá abeceda, Slabikář, První psaní, 
Písanky 1–4) pro třídu

11-90N

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 č. j. msmt-17803/2021 dne 4. srpna 2021.

1. ročník český jazyk – nevázané písmo

K sadě Slabikář + Prvouka pro třídu maňásek zdarma

s kocourem samem
Pro 1

tení s porozum ním
VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  
V SOULADU  
S RVP ZV

le
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ma

le

me

ma

má

Pa

SLABIKÁŘ
S KOCOUREM SAMEM

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy
M

E

A

L

tení s porozum ním
VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  
V SOULADU  
S RVP ZV

na
kladatelství

Nová škola Brno

ŽIVÁ ABECEDA
S KOCOUREM SAMEM

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

1. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
VARiANTA S NEVáZANÝM PÍSMEM NOVA SCRiPT 
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1. ročník český jazyk – iuč

Pí smena našeho nevázaného písma jsou velmi podobná tiskací mu pí smu. vycházejí  z několika 
základní ch tahů a tvarů, které před vlastní m psaní m procvičujeme v pí sance První  psaní  
s kocourem samem. Pro svoji jednoduchost je vhodné i pro děti s dyslexií  a dysgrafií . Pí smo 
je nevázané, podle vlastní ho rukopisu je však možné vytvořit návaznost pí smen. (Na to je zaměřen 
nácvik v písankách pro 2. a 3. ročník.)

57
1. Čtěte slova ve sloupci. 
2. a) Čtěte článek. b) Vyprávějte o jaru.
3. Podle vyprávění rozhodněte, zda jsou věty pravdivé. Zakroužkujte ANO, nebo NE.
4. Pracujte podle zadání. 

B + ALÍK = _____________
B + OTA = _____________

Bledule
Je sobota. Jedeme na výlet.
Půjdeme kousek kolem Berounky.
Máme batohy a jdeme. Je duben. 
V lese i kolem vody roste tráva.
Bára volá: „Tam kolem olší je bílo!“ 
Ano, to kvetou bledule.
Jdeme tam. Je tu bláto.
My ale máme dobré boty do nepohody. 
Bledule jsou krásné. Trhat se nesmí.
Bereme          a           je.

Pište výsledek. Ten spojte s obrázkem.

Je to tak?

Je pátek, jedeme na výlet.
Pů jdeme kolem Berounky.
Máme boty do nepohody.
Je duben.
V lese kvetou tulipány.

Ano Ne
Ano Ne
Ano Ne
Ano Ne
Ano Ne

bledule
sobota

Berounka
batohy
duben
bílo
bláto
dobré

nepohoda
krásné
trhat

Pište výsledek. Ten spojte s obrázkem.

Je to tak?

Je pátek, jedeme na výlet.

Půjdeme kolem Berounky.

Máme boty do nepohody.

Je duben.

V lese kvetou tulipány.

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

B + ALÍK = ___________
B + OTA =  ___________

UKáZKA – SLAbiKáŘ S KOCOUREM SAMEM – NáCViK NEVáZANÉhO PÍSMA
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1. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

matematika 1, 1. díl (září–prosinec) d  1-05  75 kč
učebnice vytvářející předpoklady k tomu, aby žáci začali matematiku vnímat jako předmět 
snadný a zajímavý. Podnětné ilustrace inspirují žáky k vymýšlení matematických příběhů. Sys-
tematicky 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.  

Živé Počítání, 1. díl d  1-07  59 kč
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. 

matematika 1, 2. díl (leden–červen) d  1-06  84 kč
učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20. Úlohy jsou uspořá-
dány 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 d   1-08  59 kč
Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Obsahuje dostatečné množství obrazového materiálu, cvi-
čení 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 Živému Počítání 1-09  154 kč
Přináší pokyny k práci s jednotlivými stranami obou učebnic. Dále předkládá 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 – pětiletá licence 1-056-1  6 490 kč 
Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl) obsahuje 65 cvičení k probranému učivu.  
iuč matematika 1 – roční licence 1-056-3  1 419 kč
iPs matematika 1  – základní verze – 1 rok 1-0708-3   319 kč

iPs matematika 1 – základní verze – 5 let 1-0708-1  1 195 kč

Akce:  iNTERAKTiVNÍ MATEMATiKA 1 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 
PŘi ObJEDNáNÍ učebnic a pracovních sešitů (1., 2. díl) Matematika 1 pro třídu

Matematika 1 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

1. ročník matematika – nová řada

ZáPisník PrvŇáčka 1-00  23 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 charakteris-
tickou pro dané období.

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

1. ROČNÍK  Zápisník prvňáčka

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

včetně iuč  
(bonus pro třídu zdarma)
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1. ročník matematika – iuč

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

snadná navigace výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

Kolik králíků se přesunulo do ohrady? animovaný průvodce 
cvičeními (Slovně 

potvrzuje správnost 
odpovědí.)

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE 
MATEMATiKA 1 se sovou ádou (NOVá ŘADA)
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skládací abeceda ke slabikáři 1-59  30 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  241 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.

učíme se abecedu 1-52  39 kč
Obsahuje karty se všemi písmeny v tiskací a psací podobě doplněnými obrázkem k vymalování.

ilustrované slabiky 1-53  39 kč
Přináší 32 karet se základními slabikami a pomocnými obrázky k vymalování.

se Zvířátky do Pohádky 1-54  39 kč
Obsahuje jednoduché pohádky pro první čtení s obrázky. Doplněno loutkami k vystřižení.

e

o a é
ó á sm

český jazyk – starší řada 

Živá abeceda d  1-91  76 kč
Používá analyticko-syntetickou metodu. 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 se klade na nácvik spojování hlásek do slabik.

slabikář d  1-90  120 kč
Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky. Velká pozornost je věno-
vána rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměn. 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.

moje První Psaní d  1-55  44 kč
Přináší počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je 
doplněn obráz ky a říkadlem k rytmizaci při jeho psaní. Je rozšířeno o nácvik psaní číslic.

Písanky 1–4 1-94 1-951-931-92  à 28 kč
K usnadnění psaní slouží pomocné linky. 1. a 2. písanka přinášejí před ná-
cvikem samostatných písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní 
daného písmene. Důraz je kladen na obtížné spoje písmen. 3. a 4. písanka 
obsahují kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět 
a další hravé úkoly.
metodika ke slabikáři a Živé abecedě 1-96  169 kč
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. 

iuč slabikář – pětiletá licence 1-90-1  6 490 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 1-90-3  1 419 kč

1. ročník

Učíme se abecedu
Pracovní sešit pro 1. ročník

nakladatelství
Nová škola

a A b B

Autor: Martin Krobot
Obálku navrhla: Jitka Krejčiříková
Tisk: Tiskárna Nový Malín, 2010

Vydalo: nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.
Bratislavská 23d, 602 00 Brno
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e-mail: nns@nns.cz
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

SLABIKÁŘ
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

1. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA 
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

1. ROČNÍK: Český jazyk – pomůcky
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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:
– m1 – Sčítání do 10 1-15  à 26 kč
– m2 – Odčítání do 10 1-16

– m3 – Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10  1-17

PaPírové mince a bankovky – sada 1-18  46 kč
S pohádkovou tematikou. Možno objednat i samostatně:
– mince 1-61  23 kč
– bankovky 1-62  23 kč

sada: skládací abeceda, Značky a číslice 1-60  56 kč
Sada obsahuje dva komplety: 
– Skládací abeceda 1-59  30 kč
– Soubor značek a číslic 1-19  24 kč 
Možno objednat i samostatně.

skládací kostka s kolečky 2-19  39 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: 
– skládací kostka bez koleček 2-20   22 kč
– kolečka ke skládací kostce (po 30 ks) 2-21   17 kč

matematika 1 DOPRODEJ  1-10  40 kč
učebnice zahrnuje přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněna no-
vými obrázky. Do učebnice žáci nepíší. K dopisování a doplňování slouží tři pracovní sešity.

metodický Průvodce učebnicí m1 DOPRODEJ  1-40  40 kč 
– se zásadami a praktickými metodami činnostního učení.
tematické pracovní sešity:

moje První Počítání d  1-11  39kč
Zábavnou formou zpracovává úvod do numerického počítání se základy nácviku slovních úloh. 

Počítáme do 20 beZ Přechodu Přes 10 d  1-12  39 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  36 kč
Obsahuje hry a zábavné úkoly, které žáky motivují k zájmu o počítání, cvičí důvtip a pozornost.

hry v Počtech 1-41  35 kč
Přináší hry s hrací kostkou, matematické rébusy, zábavné úkoly k procvičení probíraných 
početních úkonů.

matematika – původní řada 1. ročník

1. ROČNÍK: Matematika – PŮVODNÍ ŘADA
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

1. ROČNÍK: Matematika – pomůcky
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1. ROČNÍK: Prvouka – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021 

pracovní učebnice (k jednorázovému použití):
Prvouka 1 (pracovní učebnice) d  11-35   109 kč
Spojuje učebnici a pracovní sešit. 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) d  11-30  87 kč
Vychází z nejbližšího okolí žáků. Obsah je stejně jako pracovní učebnice 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:
Prvouka 1 (barevný pracovní sešit) d  11-31  71 kč
Barevný pracovní sešit obsahuje množství obrázků a fotografií. Pro snadnou orientaci je zpra-
cován 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  171 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 přírody, hry, soutěže, mezipředmětové a projektové úkoly.
iuč Prvouka 1, pracovní učebnice – pětiletá licence 11-35-1  6 490 kč
Obsahuje 36 interaktivních cvičení a 18 videí. 
iuč Prvouka 1, pracovní učebnice – roční licence 11-35-3  1 419 kč

iuč Prvouka 1, učebnice – pětiletá licence 11-30-1  6 490 kč
Obsahuje 36 interaktivních cvičení a 18 videí. 
iuč Prvouka 1, učebnice – roční licence 1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ PRVOUKA 1 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice a PS nebo PU pro třídu
iPs Prvouka 1 – základní verze – 1 rok 11-31-3   319 kč
iPs Prvouka 1 – základní verze – 5 let 11-31-1  1 195 kč

včetně iuč  
(bonus pro třídu zdarma)

PRVOUKA 1
pracovní učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

PRVOUKA 1
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 1. ročník základní školy

1. ročník Prvouka, hudební výchova

metodika hudební výchovy 1-56  89 kč
Řazení je po měsících a hodinách. V každé hodině naleznete noty a text vhodné písně, ryt-
mické a pohybové hry, náměty k poslechu s otázkami, základy nauky. 

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy) d  1-57  47 kč
Pracovní listy jsou určeny pro žáky. Zahrnují obrázky s jednoduchými pokyny k nácviku 
písní a základních hudebních pojmů (11 listů A4).

cd k metodice hv 1 1-58  219 kč
Obsahuje instrumentální doprovod k písním z metodiky.

K učebni-cím pro třídu IUč zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

1. ROČNÍK: hudební výchova

11-30-3
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1. ročník Prvouka – iuč

Posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

posun stránek
tlačítky výstup z aplikace

Interaktivní 
cvičení

mezipředmětové
vztahy

videa s komentářem a úkoly

Rozlišuje správné a špatné 
odpovědi.

animovaný průvodce cvi-
čeními (Slovně potvrzuje 

správnost odpovědí.)

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

možnost zvětšení
cvičení

zvukový 
doprovod

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
PRVOUKA 1 se sovou ádou
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2. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

včetně iuč  
(bonus pro třídu zdarma)

2. ročník český jazyk – nová řada

ČESKÝ JAZYK 2
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 2. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

vstuP do 2. ročníku (PS pro 1. a 2. roč.) 22-62   43 kč
PS určený k opakování a upevnění učiva čtení a psaní v závěru 1. ročníku nebo k zopakování na 
začátku 2. ročníku, případně i později při práci s dětmi s SPU. Učivo je řazeno systematicky. PS 
je vhodný pro práci celé třídy i pro individuální výuku. Úkoly jsou zadány pomocí piktogramů, 
aby byly pro děti srozumitelné i bez pomoci dospělého. Podrobnější vysvětlení v úvodu PS.
český jaZyk 2 d  22-50  109 kč
učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV. Inovativním prvkem jsou články, básničky a há-
danky na začátku každé kapitoly. Uvádějí gramatické učivo a jsou doplněny otázkami k čtenářské 
gramotnosti. Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, slohové úkoly, soutěže, hry. 
Vložena je karta s tiskací a psací abecedou. Průvodní postavou je skřítek Kvítek. Pevná vazba.
pracovní sešity k učebnici: 

učíme se hrou se skřítkem  – 1., 2. díl d  22-60 22-61  à 63 kč
Pracovní sešity jsou zpracovány zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Obsahují 
ukázky z krásné literatury, doplňovačky, hádanky, rébusy, hry, cviky k protažení těla a náměty 
na skupinovou práci. Vzadu vystřihovací příloha – 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.
metodika k českému jaZyku 2 22-53  208 kč
Obsahuje popis materiálů pro výuku předmětu ve 2. ročníku, orientační návrh ročního plánu 
(rozpracován na týdny), metodicko-didaktická doporučení pro výuku, očekávané výstupy, 
praktické rady, další náměty a klíč s řešením všech úkolů z učebnice i Ps. 
iuč český jaZyk 2, učebnice – pětiletá licence 22-50-1  6 490 kč
Multimediální interaktivní zpracování učebnice obsahuje 30 interaktivních cvičení, audia 
s řešením náročnějších úkolů a mezipředmětové vztahy. 
iuč český jaZyk 2, učebnice – roční licence 22-50-3  1 419 kč
Akce: iNTERAKTiVNÍ ČESKÝ JAZYK 2 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnic a pracovních sešitů (1., 2. díl) pro třídu
iPs český jaZyk 2 – základní verze – 1 rok 22-6061-3   319 kč
iPs český jaZyk 2 – základní verze – 5 let 22-6061-1  1 195 kč
čítanka 2 d  22-65   153 kč
Obsahuje pohádky, básničky, hádanky, příběhy ze života dětí a zvířat doplněné hravými i vě-
domostními úkoly. Je uspořádána podle ročních období, tematicky prolíná s učivem prvouky. 
Každá ukázka je doplněna otázkami a úkoly k rozvoji čtenářské gramotnosti. Pevná vazba.
pracovní sešit k čítance:
čtení nás baví 2 22-70   99 kč
barevný pracovní sešit klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Doplňuje Čítanku 2, 
ale může být používán i samostatně bez čítanky. Jedna strana dvojstránky obsahuje jed-
nodušší úkoly ke známým ukázkám a vedlejší strana je rozvíjející se složitějšími úkoly. Zde 
najdete literární ukázky z dalších knih pro děti a cvičení k nim. 
Písanka 2, 1. pololetí d  2-72  26 kč
Přináší opakování psacího písma provázené motivačními říkadly. Postupně přechází k psaní 
odpovědí na otázky, hádanky a rébusy, přepisování textů z oblasti prvouky apod.
Písanka 2, 2. pololetí d  2-73  26 kč
Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod. 

K učebni-cím pro třídu IUč zdarma

NOViNKA
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2. ročník český jazyk – iuč

zvukový 
doprovod

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

interaktivní 
cvičení

Doplňte písmena před a za písmeno 
v rámečku podle pořadí v abecedě. animovaný průvodce cvi-

čeními (Slovně potvrzuje 
správnost odpovědí.)

videa s komentářem a úkoly

možnost zvětšení
cvičení

výstup z aplikace

fotografie

mezipředmětové
vztahy

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
ČESKÝ JAZYK 2 se skřítkem Kvítkem
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2. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

2. ročník matematika – nová řada

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz

© Nakladatelství Nová škola Brno, 2016

MATEMATIKA
PRO 2. RO NÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 1. DÍL

u ebnice vytvo ená v souladu s RVP ZV

Nakladatelství Nová škola Brno

L

MATEMATIKA
PRO 2. RO NÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 2. DÍL

u ebnice vytvo ená v souladu s RVP ZV

nakladatelství 
Nová škola
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Matematika 2 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 2. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

K učebnicím pro třídu IUč zdarmamatematika 2, 1. díl (září–prosinec) d  2-05  75 kč
Učebnice v novém moderním zpracování názorně opakuje učivo 1. ročníku, plynule přechází 
k počítání do 20 s přechodem přes desítku. Tematické obrázky vybízejí děti ke komunikaci 
a navozují podnětnou atmosféru, která usnadňuje pochopení početních úkonů. Formát A4.

veselé Počítání, 1. díl d  2-07  59 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. 

matematika 2, 2. díl (leden–červen)  d  2-06  84 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. Formát A4.

veselé Počítání, 2. díl d  2-08  59 kč
Pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje obrázkový materiál, cvičení a schémata. 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.

iuč matematika 2, učebnice – pětiletá licence 2-056-1  6 490 kč 
Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl) obsahuje 65 cvičení. 
iuč matematika 2, učebnice – roční licence  2-056-3  1 419 kč
iPs matematika 2 – základní verze – 1 rok 2-0708-3   319 kč
iPs matematika 2 – základní verze – 5 let 2-0708-1  1 195 kč
tematické pracovní sešity:
uŽ Počítám do dvaceti d  2-11  39 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 sta d  2-12  39 kč
Pracovní sešit postupně uvádí děti do složitějšího počítání a náročnějších slovních úloh. 

jak je lehká násobilka d  2-13  39 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“).

PoZnávám Geometrii (doplněno kartou) d  2-14  39 kč
Obsahuje základní geometrické názvosloví, náčrty od ruky, první rýsování. Žáky provází 
skřítek složený z geometrických tvarů, mohou si ho vystřihnout z přiložené karty.

sada kartiček k Procvičování Početních úkonů
Sada obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky. Pro 2. ročník:  
– m4 – Sčítání do 20 s přechodem přes 10 2-15  26 kč
– m5 – Odčítání do 20 s přechodem přes 10 2-16  26 kč
– m6 – Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 2-17  26 kč
– m7 – Násobilka 1–5, 10 2-18  26 kč

desítky koleček (sada Po 10 ks) 2-22  33 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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2. ročník

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

nakupujeme. vylosujte na větrníku, za kolik kč můžete 
nakupovat. celou částku utraťte.

možnost zvětšení
cvičení

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

animovaný průvodce 
cvičeními (Slovně 

potvrzuje správnost 
odpovědí.)

matematika – iuč

Pokyn pro všechny iUč: 
Při odběru učebnice pro třídu 
poskytujeme patřičnou iuč 
Zdarma (plná verze na 1 rok). 
Pro obnovení prošlé roční licen-
ce iuč stačí objednat příslušné 
pracovní sešity pro třídu.

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE 
MATEMATiKA 2 se sovou ádou (NOVá ŘADA)
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PRVOUKA 2
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 2. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

2. ROČNÍK: Prvouka – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:

Prvouka 2  d  22-30  109 kč
Moderní učebnice je v souladu s RVP ZV. Učebnicí prolínají motivační básničky, hádanky 
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. V učebnici najdete 
i úkoly zaměřené na etickou výchovu, otázky a úkoly k mezipředmětovým vztahům a pokusy. 
barevný pracovní sešit k učebnici: 

Prvouka 2 d  22-31  101kč
Barevný pracovní sešit k procvičení učiva je 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 lepší orientaci odpovídá každé straně učebnice shodné číslo strany v PS.

metodika k Prvouce 2 22-32  164 kč
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Při-
náší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice, a doplňující jednoduché pokusy 
a náměty na pozorování přírody, hry, soutěže, mezipředmětové a projektové úkoly. Zaměření 
úkolů je odlišeno ikonami, úkoly jsou provázány s učebnicí nebo s IUč Prvouka 2.

iuč Prvouka 2, učebnice – pětiletá licence  22-30-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití obsahuje 23 cvičení a 16 videí k pro-
branému učivu.
iuč Prvouka 2, učebnice – roční licence  22-30-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ PRVOUKA 2 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice nebo pracovního sešitu Prvouka 2 pro třídu
iPs Prvouka 2 – základní verze – 1 rok 22-31-3   319 kč
iPs Prvouka 2 – základní verze – 5 let 22-31-1  1 195 kč

včetně iuč  
(bonus pro třídu zdarma)

2. ročník Prvouka, hudební výchova

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

hudební výchova 2 d  22-56  109 kč
učebnice je 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 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. 
Kapitoly jsou koncipovány po jednotlivých měsících. Učebnice obsahuje mnoho barevných 
obrázků.

metodický Průvodce učebnicí 22-57  
Ke stažení zdarma na: www.novaskoladuha.cz

instrumentální doProvod 22-59  219 kč
Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní z učebnice. Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz

Při objednání učebnice pro třídu ke stažení zdarma.

2. ROČNÍK: hudební výchova – NOVá ŘADA
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2. ročník Prvouka – iuč

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

zvukový 
doprovod

video

mezipředmětové
vztahy

videa s komentářem a úkoly

Přiřaďte k obrázkům 
správné názvy.

animovaní průvodci  
cvičeními (Slovně potvr-
zují správnost odpovědí.)

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
PRVOUKA 2 s Janou a Lukášem



18

ZáPisník druháka 1-02  23 kč
Zápisník je členěn po měsících. Obsahuje kolonky pro hodnocení, pochvalná razítka i podpisy 
rodičů. Každý měsíc dětem přibližuje vždy dva obrázky s tématem činnosti charakteristické 
pro dané období.

2. ročník český jazyk – původní řada

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

2. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA 
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:

český jaZyk 2 d  2-50  99 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  à 63 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.

čítanka 2 d  2-71   153 kč
Obsahuje pohádky, básničky, hádanky, přísloví, příběhy ze života dětí a zvířat doplněné hra-
vými i vědomostními úkoly a otázkami spolu se sloupci obtížnějších slov k nácviku čtení. Je 
uspořádána podle ročních období, tematicky prolíná s učivem prvouky.

Písanka 2, 1. pololetí d  2-72  26 kč
Přináší opakování psacího písma provázené motivačními říkadly. Postupně přechází k psaní 
odpovědí na otázky, hádanky a rébusy, přepisování textů z oblasti prvouky apod.

Písanka 2, 2. pololetí d  2-73  26 kč
Pokračuje v zábavném procvičování psaní. Žáci píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky 
z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod. 

tvrdé a měkké slabiky  2-52  36 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  35 kč
Formou zábavných cvičení jsou procvičovány pojmy věta, slovo, slabika apod. Motivačním 
prvkem jsou vystřihovací sluníčka.

hádej, hádej, hadači   3-61  36 kč
Obsahuje 72 hádanek s obrázky. Při řešení hádanek žáci rozhodují, který obrázek vyjadřuje řešení.

Písanky pro 2. ročník – neváZané Písmo nova scriPt
Písanka 2, 1. pololetí d  22-72N  31 kč
Opakování nevázaného písma provází motivační říkadla. Postupně se přechází k psaní slov, 
sousloví, přepisování kratších vět apod.
Písanka 2, 2. pololetí d  22-73N  31 kč
Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod.

2. ROČNÍK: Zápisník druháka
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3. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

3. ročník český jazyk – nová řada

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

ČESKÝ JAZYK 3
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

učebnice:
český jaZyk 3 d  33-50  109 kč
Moderní učebnice je zpracována 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:
český jaZyk 3 (učíme se s vílou hvěZdičkou) d  33-60  88 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, ré-
busy, 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.

metodika k českému jaZyku 3  33-55  208 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 – pětiletá licence 33-50-1  6 490 kč
Obsahuje 30 interaktivních cvičení, audia s řešením a mezipředmětové vztahy. 
iuč český jaZyk 3, učebnice – roční licence  33-50-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ Český jazyk 3 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice nebo prac. sešitu Český jazyk 3 pro třídu
iPs český jaZyk 3 – základní verze – 1 rok  33-60-3   319 kč
iPs český jaZyk 3 – základní verze – 5 let 33-60-1  1 195 kč

vyjmenovaná slova nově  3-54  54 kč
Učivo je procvičováno formou zábavných úkolů, doplňovaček, osmisměrek, přesmyček, vy-
kreslovacích obrázků apod. Zapojení různých myšlenkových postupů přináší upevnění učiva.

čítanka 3 d  33-65  153 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 zároveň souvisejí s učivem probíraným v hodinách prvouky. Pevná vazba. 
pracovní sešit k čítance:
čtení nás baví 3  33-70  99 kč
Barevný pracovní sešit (nejen) k Čítance pro 3. ročník. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské 
gramotnosti, kompetence k učení a k řešení problémů. Ps doplňuje čítanku 3, ale může 
být používán i samostatně. je vhodný jak pro děti s sPu, tak i pro děti mimořádně nadané. 
PS tvoří dvojice stran, jedna strana obsahuje jednodušší úkoly ke známým ukázkám, druhá 
strana je rozvíjející se složitějšími úkoly k literárním ukázkám z dalších knih pro děti. Cílem 
je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Písanka 3, 1. pololetí d  3-72  26 kč
Aktivní formou (např. hádanky, doplňování veršů, oprava chybného textu) upevňuje znalost psaní.

Písanka 3, 2. pololetí d  3-73  26 kč
Písanka je zpracována obdobně jako 1. díl.

NOViNKA
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posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

interaktivní 
cvičení

Do vět doplňte vhodná slova. animovaná průvodkyně 
cvičeními (Slovně potvr-
zuje správnost odpovědí.)
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možnost zvětšení
cvičení

výstup z aplikace

mezipředmětové
vztahy

fotografie

zvukový 
doprovod

3. ročník český jazyk – iuč

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.

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
ČESKÝ JAZYK 3 s vílou hvězdičkou
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učebnice:

český jaZyk 3 d  3-50  99 kč
aktualizované vydání – učebnice byla upravena v souladu s rvP Zv platným od 1. 9. 2021. 
doplněny byly komunikativní a slohové úkoly i kapitola věnovaná práci s počítačem. 
V upravené podobě učebnici schválilo MŠMT. Obsahuje jednoduché poučky a srozumitelná 
poutavá cvičení. Učebnicí žáky nadále provázejí dvě zábavné postavy – Všeználek a Neználek.
pracovní sešit k učebnici:

český jaZyk 3  d  3-60  77 kč
Aktualizované vydání je upraveno v souladu s rvP Zv platným od 1. 9. 2021 a zvětšeno na 
formát a4. Přináší cvičení k učivu z učebnice. Jsou připravena tak, aby žáci mohli věty s pravopis-
nými jevy obměňovat a sami vymýšlet podobné. Cvičení jsou často zaměřena na učivo probírané 
v ostatních předmětech. Žáci jsou tak vedeni nejen k procvičení gramatických dovedností, ale 
i k upevnění poznatků za pomoci mezipředmětových vztahů. V závěru najdete klíč s řešením.

iuč český jaZyk 3, učebnice – pětiletá licence  3-50-1  6 490 kč
30 interaktivních cvičení, mezipředmětové vztahy. 
Akce:  iNTERAKTiVNÍ Český jazyk 3 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice nebo prac. sešitu Český jazyk 3 pro třídu
čítanka 3 d  3-71  153 kč
Čítanka je členěna tematicky s ohledem na roční období. Zařazeny jsou krátké a humorné pří-
běhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu. Čítankou prolíná didaktická hra, která 
je připravena na podporu motivace a individuální i skupinové práce žáků.

Písanka 3, 1. pololetí d  3-72  26 kč
Aktivní formou (hádanky, doplňování veršů, oprava chybného textu, úkoly propojené s učivem 
prvouky) upevňuje znalost psaní.

Písanka 3, 2. pololetí d  3-73  26 kč
Písanka je zpracována obdobně jako 1. díl. 

tematické pracovní sešity:

vyjmenovaná slova hrou d  3-53  54 kč
Učivo je procvičováno pomocí zábavných úkolů, doplňovaček, osmisměrek, přesmyček, vy-
kreslovacích obrázků apod. Zapojení různých myšlenkových postupů.
vyjmenovaná slova d  3-51  39 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.
slovní druhy d  3-52  39 kč
Základní charakteristika každého slovního druhu je zpracována zajímavou formou (jednotlivé 
druhy slov jsou zařazovány do tabulek  –  domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky zaměřená.
Písanky pro 3. ročník – neváZané Písmo nova scriPt
Písanka 3, 1. pololetí  33-72N  31 kč
V úvodu se opakují všechna písmena a správné psaní slabikových skupin. 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  31 kč
Procvičování a upevňování učiva zajímavou formou s důrazem na rozvoj čtenářské gramotnosti.

3. ročník český jazyk

 Jméno:

Píšeme 
nevázaným 

písmem

PÍSANKA 1
pro 3. ročník základní školy

PÍSANKA 1
pro 3. ročník základní školy

Píšeme 
nevázaným 

písmem

PÍSANKA 2
pro 3. ročník základní školy

PÍSANKA 2
pro 3. ročník základní školy

 Jméno:

ČESKÝ JAZYK 3
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

3. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA, NEVáZANÉ PÍSMO
upraveno v souladu s rvP Zv 2021
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3. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

BYSTRÉ POČÍTÁNÍ 
Pracovní sešit pro 3. ročník, 2. díl

Nakladatelství Nová škola Brno
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3. ročník matematika – nová řada

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

Matematika 3 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

učebnice:

matematika 3, 1. díl d  3-05  75 kč
Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, 
zajímavý i zábavný. Matematika je pro žáky snadná, když k matematickým poznatkům do-
spívají 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 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 d  3-07  59 kč
Pracovní sešit doplňuje 1. díl učebnice. Obsahuje slovní úlohy k upevnění násobilky a dělení, 
procvičení učiva geometrie i zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích.

učebnice:

matematika 3, 2. díl d  3-06  84 kč
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 1 000. Obsahuje početní 
úkony: 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 d  3-08  54 kč
Je zde připraven přehled probraných početních úkonů. 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 úkonů a vybarvení podle výsledků.

Zkus rýsovat s kryšPínkem d  3-14  39 kč
Pracovní sešit slouží ke snadnému zvládnutí začátků geo metrie. Žáci se v něm seznamují se 
správným způsobem vyjadřo vání v geo metrii. Upravené vydání, větší formát (B5).

iuč matematika 3, učebnice – pětiletá licence 3-056-1  6 490 kč 
Interaktivní ztvárnění učebnice (1. i 2. díl) obsahuje 45 interaktivních cvičení k probranému 
učivu. VERZE NA 5 LET. 

iuč matematika 3, učebnice – roční licence 3-056-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ MATEMATiKA 3 (verze na 1 rok) JAKO bONUS 

ZDARMA PŘi ObJEDNáNÍ učebnice Matematika 3 pro třídu
Pro obnovení roční licence iuč stačí objednat příslušné pracovní sešity pro třídu.

iPs matematika 3 – základní verze – 1 rok 3-0708-3   319 kč
iPs matematika 3 – základní verze – 5 let 3-0708-1  1 195 kč
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posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

hádanky želvy rózy. čtěte zadání, řekněte 
výsledek a přiložte ho. jaký příklad k úloze patří?

možnost zvětšení
cvičení

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

animovaný průvodce 
cvičeními (Slovně 

potvrzuje správnost 
odpovědí.)

3. ročník matematika – iuč

Pokyn pro všechny iUč: 
Při odběru učebnice pro třídu 
poskytujeme patřičnou iuč 
Zdarma (plná verze na 1 rok). 
Pro obnovení prošlé roční licen-
ce iuč stačí objednat příslušné 
pracovní sešity pro třídu.

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE 
MATEMATiKA 3 se sovou ádou (NOVá ŘADA)
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3. ROČNÍK: Prvouka – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

včetně iuč  
(bonus pro třídu zdarma)

učebnice:

Prvouka 3 d  33-30  109 kč
Navazuje na znalosti z 1. a 2. ročníku a dále je prohlubuje. Žáci 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.
barevný pracovní sešit k učebnici:

Prvouka 3 d  33-31  101 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 do-
malování 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. 

metodika k Prvouce 3 33-32  164 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva, popis, jak pracovat s jednot-
livými stranami učebnice a jednoduché pokusy a náměty na pozorování přírody, hry, soutěže, 
mezipředmětové úkoly. Obsahuje i klíč s řešením všech úkolů z učebnice.

iuč Prvouka 3, učebnice – pětiletá licence 33-30-1  6 490 kč
Učebnice je interaktivně ztvárněna k opakovanému užití. Obsahuje 25 interaktivních cvičení, 
10 videí a 5 demonstračních pokusů ve formě videa. 
iuč Prvouka 3, učebnice – roční licence 33-30-3  1 419 kč
Akce:  iUč Prvouka 3 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA PŘi ObJEDNáNÍ 

učebnice (později pracovního sešitu) Prvouka 3 pro třídu
iPs Prvouka 3 – základní verze – 1 rok 33-31-3   319 kč
iPs Prvouka 3 – základní verze – 5 let 33-31-1  1 195 kč

3. ročník Prvouka

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

PRVOUKA 3
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

UKáZKA – UČEbNiCE PRVOUKA 3
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posun stránek
prstem
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každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

mezipředmětové
vztahy

Přetáhněte obrázky 
na správná místa.

videa s komentářem a úkoly

videa s demonstračními pokusy

animovaní průvodci  
cvičeními (Slovně potvrzují 

správnost odpovědí.)

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

zvukový 
doprovod

video

3. ročník informatika

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
PRVOUKA 3 s Janou a Lukášem
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3. ROČNÍK: Matematika – pracovní sešity 
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

3. ROČNÍK: Matematika – pomůcky

3. ROČNÍK: hudební výchova – NOVá ŘADA

pracovní sešity:

tak je lehké dělení d  3-11  39 kč
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  3-12  39 kč
Obsahuje 120 slovních úloh uspořádaných podle stupně obtížnosti, vypočítané vzorové úlohy. 
Výsledky slovních úloh žáci kontrolují podle výsledků vyřešených numerických příkladů. 
Pracovní sešit je proložen zábavnými úkoly.

já Počítám do tisíce  3-13  39 kč
Obsahuje numerické příklady se soutěžemi. Zahrnuta jsou i pravidla pro složitější početní 
úkony, příprava na písemné sčítání a odčítání. Procvičuje násobení a dělení zpaměti, slovní 
úlohy, počítání s měrnými jednotkami.

sada kartiček k Procvičení Početních úkonů
Sada obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky. Pro 3. ročník jsou určeny 4 sady:
– m7 – Násobilka 1–5, 10 2-18  26 kč
– m8 – Násobilka 6–9 3-15  26 kč
– m9 – Dělení jednociferným dělitelem beze zbytku 3-16  26 kč
– m10 – Sčítání a odčítání v oboru 1 000 3-17  26 kč

matematika – původní řada, hudební výchova3. ročník

hudební výchova 3 33-56  109 kč
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 nejen na rozvoj zájmu 
o hudbu (lidovou, klasickou i populární), ale také na zvýšení povědomí o našich zvycích, oby-
čejích, folkloru a kultuře. Průvodcem učebnice je slavík otík. 

metodický Průvodce učebnicí 33-57

Ke stažení zdarma na: www.novaskoladuha.cz

instrumentální 33-59  219 kč 
doProvod
Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní 
z učebnice. 
Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz

Při objednání učebnice pro třídu ke stažení 
zdarma
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2. kapitola

Hudba a slova: Marie Kružíková

Než přijede Martin

1. Na svatého Martina kouřívá se z komína.
2.  Martin se mlhami dívá, mírná zima 

obyčejně bývá.
3. Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
4.  Na svatého Martina husa nejpěkněji zpívá 

(na pekáči).
5. Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě.

Vysvětlete lidové pranostiky, které se vztahují k svátku svatého Martina.

2.  Zatím ještě malinké jsou, jen tak okukují,
brzy ale vyrostou – už těžké mraky plují.
Příroda se připravila na dlouhé spaní,
miliony bílých vloček brzy spadnou na ni.

Zazpívejte si píseň znovu. Doprovoďte zpěv hrou na tělo dle vlastní 
fantazie.

Připomeňte si názvy not a pomlk, 
které se objevují v notovém zápisu 
písně Než přijede Martin.

23

Říkanku společně nacvičte pomocí hry na tělo. Každý řádek rytmického zápi-
su nejprve vytleskejte s počítáním dob. Poté doprovoďte rytmickými nástroji.

Menuet je starý francouzský třídobý tanec a kroková variace je na dva takty. 
Tančíval se zpočátku hlavně na zámcích, postupně se rozšířil do měst i na 
venkov. Byl provázen drobnými krůčky a půvabnými pohyby rukou i nohou. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet z Malé noční hudby
Po poslechu skladby odpovězte na otázky:
1. Které hudební nástroje v ukázce zazněly? Do které skupiny hudebních 

nástrojů patří? 
2. Při druhém poslechu se přeneste na dávný ples a zkuste menuet zatančit.

Na  sva  -  té   -   ho roz - trh  -  la    se      pe  -  ři - na.Mar -  ti - na

Sně  -   ží,            sně    -     ží, pro    sá   -  ně  hned    bě    -    žím.

Menuet

první     druhá    třetí        prv - ní     druhá, třetí        

Menuetový krok: 

 PO-        MA-     LÝ (krok) TŘI RYCH-LÉ (krůčky)

NOViNKA
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4. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:

český jaZyk 4 d  44-50  119 kč
Průvodní postavou je čaroděj Magik a jeho kamarádka Lucie. Prozaické články, básničky 
a hádanky na začátku každé kapitoly doplňují otázky k upevnění čtenářské gramotnosti i gra-
matické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu. Najdete zde 
náměty na skupinovou práci, mezipředmětové vztahy a odkazy na odpovídající strany v PS. 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“. 
pracovní sešit k učebnici:
český jaZyk 4  d  44-60  88 kč
Slouží k procvičení probraného učiva z učebnice. Jsou zde ukázky z krásné literatury doplněné 
o otázky na porozumění přečtenému textu, doplňovačky, hádanky, rébusy, soutěže a náměty na 
skupinovou práci. Motivačním prvkem jsou vložené samolepky, které si žáci nalepí podle počtu 
získaných bodů na opakovacích stranách.  Na konci pracovního sešitu je závěrečné opakování, 
návrhy čtvrtletních prací a z opačné strany klíč ke cvičením.
metodika k českému jaZyku 4 44-58  219 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového plánu učiva. Přináší popis, jak pracovat s učebnicí, 
doplňující náměty k práci a obsahuje klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu. 
iuč český jaZyk 4, učebnice – pětiletá licence 44-50-1  6 490  kč
Obsahuje 30 cvičení, audia s řešením a mezipředmětové vztahy. 
iuč český jaZyk 4, učebnice – roční licence 44-50-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ Český jazyk 4 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA PŘi 

ObJEDNáNÍ učebnice (později pracovního sešitu) Český jazyk 4 pro třídu
iPs český jaZyk 4 – základní verze – 1 rok 44-60-3   319 kč
iPs český jaZyk 4 – základní verze – 5 let 44-60-1  1 195 kč

PravoPis Podstatných jmen hravě 4-55  41 kč
Pravopis podstatných jmen je probrán postupně podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací 
cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením. 

PravoPis nás baví – PravoPis Podstat. jmen 44-54  50 kč
Dvoubarevný pracovní sešit. Pravopis podstatných jmen se probírá podle rodů. V úvodu je vždy 
přehledná tabulka učiva a návod s příkladem. Následuje cvičení na upevnění daného učiva.  
V závěru PS jsou zařazena souhrnná opakovací cvičení, kde se procvičují všechny rody spo-
lečně, a klíč s řešením všech úkolů. Sešit doplňuje motivační prvek – samolepky.

čítanka 4 d  44-65  164 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 zároveň souvisely s učivem probíraným ve 
vlastivědě a přírodovědě. Čítanka přináší i základy literární teorie.
pracovní sešit k čítance:

čtení nás baví 4  44-70  99 kč
Barevný PS doplňuje Čítanku 4. Důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetencí 
k učení. doplňuje čítanku 4, ale může být používán i bez ní.  je vhodný jak pro děti s sPu, 
tak pro děti mimořádně nadané. Na dvojstraně vždy jedna strana obsahuje jednodušší úkoly 
ke známým ukázkám a vedlejší je rozvíjející se složitějšími úkoly k ukázkám z dalších knih.  

4. ročník český jazyk – nová řada

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

ČESKÝ JAZYK 4
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

NOViNKA
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posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky výstup z aplikace

mezipředmětové
vztahy

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

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

interaktivní 
cvičení

animovaný průvodce  
cvičeními (Slovně potvr-
zuje správnost odpovědí.)

zvukový 
doprovod

úvodní animovaný film s úkoly

4. ročník český jazyk – iuč

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
ČESKÝ JAZYK 4 s Magikem



29

učebnice:

český jaZyk 4 d  4-50  99 kč
aktualizované vydání – učebnice byla upravena v souladu s rvP Zv platným od 1. 9. 2021. 
doplněny byly komunikativní a slohové úkoly i kapitola věnovaná práci s počítačem.
V upravené podobě učebnici schválilo MŠMT. Obsahuje jednoduché poučky a srozumitelná 
poutavá cvičení. Učebnicí žáky nadále provází zábavná postava vodníka.

pracovní sešit k učebnici:

český jaZyk 4  d  44-60  88 kč
Pracovní sešit slouží k procvičení probraného učiva z učebnice, a to zábavnou, dětem přimě-
řenou 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.

čítanka 4 d  4-71  164 kč
Obsahuje 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). 
Je doplněna soutěží nazvanou Cesta na ostrov čtenářů (vložená karta).

tematické pracovní sešity:

PravoPis Podstat. jmen r. stř. a Ženského 4-51  39 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  39 kč
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  39 kč
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.

oPakujeme češtinu ve 3.–5. ročníku 5-54  53 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.

4. ročník český jazyk – původní řada

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

4. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

3.–5. ROČNÍK: Český jazyk – opakování
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4. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:

matematika 4, 1. díl d  4-05  68 kč
Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci začali matematiku vnímat jako předmět snadný 
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, pomocí nichž se procvičují zlomky podle testů TIMSS. Za správné řešení rozdává 
žákům skřítek Kouzlo-Matik žetony. Žáci jsou systematicky vedeni k nácviku násobilky a je-
jímu procvičení ve slovních úlohách. V závěru se nachází hodnocení.
pracovní sešity k učebnici:

Zajímavé Počítání, 1. díl  4-07  59 kč
Pracovní sešit doplňuje 1. díl 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  68 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 příkladech 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  59 kč
Pracovní sešit je zaměřen na procvičení jednotek času. Obsahuje číselné osy umožňující další 
činnosti a zlomky. K procvičování počtářských dovedností jsou zařazeny úlohy, pomocí nichž 
mohou sami žáci 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  39 kč
Sešit přináší krátká cvičení na násobení, dělení, jednoduché úsudky, slovní úlohy i pro-
cvičení zlomků. Obsahuje různé formy samokontroly.

já chci také rýsovat a měřit d  4-13  39 kč
Žáci se seznámí s vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Srozumitelně jsou objasněny 
pojmy kolmost, rovnoběžnost. Žáci procvičují základní převody délkových jednotek, učí se 
rýsovat čtverce, obdélníky, trojúhelníky. Upravené vydání, větší formát (B5).

iuč matematika 4, učebnice – pětiletá licence  4-056-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice obsahuje 52 cvičení, která se při každém dalším spuštění ob-
měňují. Provází jí animovaná postava – žába Áda, která odměňuje děti hvězdičkami. Možnost 
zvětšení jednotlivých cvičení, snadná navigace a intuitivní přístup.

iuč matematika 4, učebnice – roční licence 4-056-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ MATEMATiKA 4 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice (později prac. sešitu) Matematika 4 pro třídu
iPs matematika 4 – základní verze – 1 rok 4-0708-3  319 kč
iPs matematika 4 – základní verze – 5 let 4-0708-1  1 195 kč

4. ročník matematika – nová řada

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

Matematika 4 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma
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hra Pro tvoření a čtení čísel 4-02  23 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 úkonů
Soubor obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet 
při hře. Pro 4. ročník jsou určeny 3 sady:
– m10 – Sčítání a odčítání v oboru 1 000 3-17  26 kč
– m11 – Násobení dvojciferného čísla jednociferným 3-18  26 kč
– m12 – Jednoduché úsudkové slovní úlohy 3-19  29 kč

tematické pracovní sešity:

chci Závodit s kalkulačkou d  4-11  39 kč
Obsahuje nácvik písemného násobení a dělení. Velké množství příkladů, slovních úloh a her 
provede žáky jak jednoduchými, tak zejména složitějšími možnostmi obou početních operací.

dělání smutky Zahání d  4-12  39 kč
Pracovní sešit rozšiřuje podstatnou měrou učebnici Matematika 4 v oblasti slovních úloh. 
Naleznete zde přes 100 slovních úloh. Žák je důsledně veden k cvičení vlastního úsudku.

Počítání s velkými čísly d  4-14  39 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 4-03  40 kč 
Obsahuje zásady a praktické metody činnostního učení matematiky.

matematika, hudební výchova4. ročník

hudební výchova 4 44-56  109 kč
Učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV a navazuje na učebnici pro 3. ročník. Hudební 
teorie je vhodně provázána s praktickými činnostmi. V učebnici jsou rovnoměrně zařazeny 
a vhodně propojeny vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti, které 
tvoří součást hudební výchovy a aktivně vedou žáka k porozumění hudebnímu umění, k ak-
tivnímu vnímání hudby a zpěvu jako svébytného prostředku komunikace.
Učivo je rozděleno do jednotlivých měsíců školního roku a dále do kapitol. Ty jsou obvykle 
uvedeny motivačním příběhem. Průvodci učebnicí jsou tentokrát Viola a Rudolf, žáci 4. třídy.

metodický Průvodce učebnicí 44-57

Ke stažení zdarma na: www.novaskoladuha.cz

instrumentální doProvod 44-59  219 kč
Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní z učebnice. Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz

Při objednání učebnic hudební výchova 4 pro třídu je instrumentální doprovod ke 
stažení zdarma.

4. ROČNÍK: Matematika – tematické pracovní sešity
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

4. ROČNÍK: Matematika – pomůcky

4. ROČNÍK: hudební výchova – NOVá ŘADA

NOViNKA
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4. ROČNÍK: Přírodověda – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:
Přírodověda 4 d  44-30  119 kč
učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů. Součástí je 
i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací. Cílem je rozšířit poznatky o světě naší 
přírody v průběhu celého roku. Inovativním prvkem jsou úryvky z krásné literatury, které sou-
visejí s probíraným učivem. Najdete zde praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekologická 
témata, otázky k mezipředmětovým vztahům a náměty na skupinovou práci.  
barevný pracovní sešit k učebnici:

Přírodověda 4 d  44-31  82 kč
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. Obsahuje cyklická opakování, 
během kterých žáci sbírají body v podobě symbolů. Závěrečné opakování má podobu hry. 

metodika k Přírodovědě 4 44-32  164 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat 
s jednotlivými stranami učebnice, a doplňující jednoduché náměty. Důležitou součástí je klíč 
s řešením všech úkolů učebnice i pracovního sešitu. 

iuč Přírodověda 4, učebnice – pětiletá licence 44-30-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice k opakovanému užití obsahuje 26 cvičení a 16 videí k pro-
branému učivu.
iuč Přírodověda 4, učebnice – roční licence 44-30-3  1 419 kč
Akce:   iUč Přírodověda 4 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice Přírodověda 4 pro třídu
iPs Přírodověda 4 – základní verze – 1 rok 44-31-3   319 kč
iPs Přírodověda 4 – základní verze – 5 let 44-31-1  1 195 kč

4. ročník

PŘÍRODOVĚDA 4
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

Přírodověda; informatika

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

učebnice:

informatika 4  44-90  129 kč
Učebnice je zpracována důsledně podle nejnovějšího vzo-
rového švP Opatrně vpřed. Kapitoly přinášejí vysvětle-
ní a procvičení  učiva: 1. důležitosti digitálních zařízení  
v současném životě; 2. ovládání počítače; 3. využití digitál-
ních technologií v různých oborech; 4. ergonomie, ochrana 
digitálních zařízení; 5. Počítačová data, práce se soubory;  
6. Propojení technologií, internet; 7. úložiště, sdílení dat, cloud; 
8. technické problémy a přístupy k jejich řešení; 9. úvod do 
kódování a šifrování dat a informací. Učebnicí provázejí postavy 
veverek. Důraz je kladen na gradovanost úloh a návaznost učiva. 
K učebnici náleží digitální učebnice obsahující instruktáž-
ní videa a interaktivní cvičení zejména na nácvik kódování  
a šifrování dat a informací. 
Akce: DigiiUč informatika 4 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA PŘi ObJEDNáNÍ učebnice 

informatika 4 pro třídu

4. ROČNÍK: informatika 
zpracováno podle rvP Zv 2021

NOViNKA
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Přírodověda

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

mezipředmětové
vztahy

Doplňte tabulku a při-
řaďte správné fotografie.

ryby
plazi

savci

tělo pokryté šupinami

žijí ve vodě

dýchají žábrami (pulci)
 a plícemi (dospělci)

žijí ve vodě, na souši
 i ve vzduchu

dýchají plícemi

tělo pokryté peřím

tělo pokryté šupinami
nebo krunýřem

žijí ve vodě 
a na souši

videa s komentářem a úkoly

zvukové nahrávky hlasů živočichů

animovaná průvodkyně 
cvičeními (Slovně potvr-
zuje správnost odpovědí.)

zvukový 
doprovod

video

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

4. ročník

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
PŘÍRODOVĚDA 4 s veverkou berkou

dýchají
 žábrami

obojživelníci kůže bez 
šupin

žijí většinou
 na souši

ptáci dýchají
 plícemi

pohybují se 
většinou ve 

vzduchu

srst dýchají
 plícemi
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VLASTIVĚDA 4
učebnice

České dějiny od pravěku do začátku novověku

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

4. ROČNÍK: Vlastivěda – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice – zeměpisná část:
vlastivěda 4 – PoZnáváme naši vlast d  44-40  109 kč
Učebnice seznamuje žáky s Českou republikou. Obsahuje i aktuální témata, např. živelní 
pohromy a ekologické katastrofy, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochra-
na před nimi. Je zpestřena dialogy Jany a Lukáše. Zařazeny jsou ukázky z krásné literatury 
s otázkami na podporu čtenářské gramotnosti. Každá kapitola je ukončena opakováním. 
Vložena je Příruční vlastivědná mapa čr. Nově jsou dopracovány kapitoly z aktuálního 
RVP ZV z r. 2021: Principy demokracie, Právo a spravedlnost, vlastnictví.   
náhradní maPa k učebnici  44-42  23 kč
barevný pracovní sešit k učebnici:
vlastivěda 4 – PoZnáváme naši vlast d  44-41  71 kč
barevný pracovní sešit slouží k procvičení učiva zábavnou formou. Obsahuje doplňovačky, 
čtyřsměrky, přesmyčky, úkoly k vystřižení z přílohy apod. Zařazeny jsou úryvky z krásné lite-
ratury. Obsahuje bodovaná cyklická opakování, závěrečné opakování má podobu hry.

iuč vlastivěda 4, učebnice – pětiletá licence 44-40-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění části Poznáváme naši vlast obsahuje 23 cvičení a 10 videí k probra-
nému učivu. 
iuč vlastivěda 4, učebnice – roční licence 44-40-3   1 419 kč
iPs vlastivěda 4 – základní verze – 1 rok  44-41-3   319 kč
iPs vlastivěda 4 – základní verze – 5 let 44-41-1  1 195 kč
učebnice – dějepisná část:
vlastivěda 4 –  české dějiny od Pravěku  

do Začátku novověku d  44-45  109 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. 
barevný pracovní sešit k učebnici:

vlastivěda 4 –  české dějiny od Pravěku  
do Začátku novověku d  44-46  66 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 – pětiletá licence 44-45-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění české dějiny od pravěku do začátku novověku obsahuje 
15 cvičení a 10 videí k probranému učivu. 
iuč vlastivěda 4, učebnice – roční licence 44-45-3  1 419 kč
iPs vlastivěda 4 – základní verze – 1 rok 44-46-3   319 kč
iPs vlastivěda 4 – základní verze – 5 let 44-46-1  1 195 kč

metodika k vlastivědě 4 44-43  164 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva k oběma učebnicím vlastivědy. 
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnic a doplňující  jednoduché  náměty. 
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z obou učebnic i pracovních sešitů.

4. ročník

VLASTIVĚDA 4
učebnice

Poznáváme naši vlast
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

Akce:  iUč Vlastivěda 4 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 
PŘi ObJEDNáNÍ učebnice (později prac. sešitu) Vlastivěda 4 pro třídu

vlastivěda

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma
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vlastivěda

posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

možnost zvětšení
cvičení

posun stránek
tlačítky

výstup z aplikace

interaktivní 
cvičení

mezipředmětové
vztahy

zvukový 
doprovod

video

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

K výrobkům přiřaďte  
průmyslové odvětví:

dřevozpracujícíchemický
strojírenský

sklářský potravinářský

keramický průmyslhutnickýtextilní

videa s komentářem a úkoly

animovaní průvodci  
cvičeními (Slovně potvr-
zují správnost odpovědí.)

4. ročník

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
VLASTiVĚDA 4 (zeměpis) s Vlastou a Vlastíkem
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5. ROČNÍK: Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:

český jaZyk 5 d  55-50  131 kč
Moderní učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV. Průvodní postavou je mimozemšťan 
Fipík a jeho kamarád Jáchym. Články, básničky a hádanky na počátku každé kapitoly doplňují 
otázky k upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející 
komunikativnost. Součástí učebnice jsou i slohová cvičení, která přiměřenou formou rozvíjejí 
fantazii dětí. Za každou velkou kapitolou následuje shrnutí učiva. Na konci učebnice je závě-
rečný 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  55-60  88 kč 
Pracovní sešit slouží 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. Prů-
vodní 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.

metodika k českému jaZyku 5 55-55  219 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového plánu učiva. Přináší popis, jak pracovat s učebnicí, 
doplňující náměty k práci a obsahuje klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu. 

iuč český jaZyk 5, učebnice – pětiletá licence 55-50-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice slouží k opakovanému využití. Průvodcem je mimozem-
šťan Fipík, který žákům představí netradiční interaktivní cvičení, při nichž jsou kreativní 
formou procvičovány nejproblematičtější jevy českého jazyka (pravopisné i gramatické). 
Učebnice bohatě využívá 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 55-50-3  1 419 kč
iPs český jaZyk 5 – základní verze – 1 rok 55-60-3   319 kč
iPs český jaZyk 5 – základní verze – 5 let 55-60-1  1 195 kč

čítanka 5 d  55-65  164 kč
Pokračuje v koncepci čítanek z nové řady Čtení s porozuměním. Vybrané ukázky často te-
maticky prolínají s učivem vlastivědy a přírodovědy. Doplněny jsou řadou otázek na podporu 
čtenářské gramotnosti. 

pracovní sešit k čítance:

čtení nás baví 5  55-70  99 kč
Barevný PS  pro rozvoj čtenářské gramotnosti, kompetencí k učení a k řešení problémů do-
plňuje Čítanku 5, ale může být používán i bez ní.  je vhodný jak pro děti s sPu, tak pro děti 
mimořádně nadané. Cvičení vhodnou formou prověřují porozumění obsahu textu, rozvíjejí 
vlastní tvořivosti a samostatné myšlení dětí. Cílem je podněcovat u zájem o čtení a literaturu a 
prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení. 

5. ročník český jazyk

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

NOViNKA

ČESKÝ JAZYK 5
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

K učebnicím pro třídu IUč zdarma
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nápověda ke 
každé stránce

posun stránek
tlačítky

výstup z aplikace

posun stránek
prstem

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

Vypěstujte si šest různých rostlin z Fipíkovy planety. Do květináče zasadíte semínko (předpona), nasypete 
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 potvrzuje 

správnost odpovědí.)

interaktivní 
cvičení

5. ročník český jazyk

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
ČESKÝ JAZYK 5 s Fipíkem
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učebnice:

český jaZyk 5 d  5-50  109 kč
aktualizované vydání – učebnice byla upravena v souladu s rvP Zv platným od 1. 9. 2021. 
V upravené podobě schválilo MŠMT. 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.

čítanka 5 d  5-71  164 kč
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  5-60  52 kč
Je zaměřen na procvičení jednotlivých kapitol z učebnice, doplňuje je řada zábavných i klasických 
pravopisných cvičení a diktátů. Je koncipován pro 1. pololetí. Doplněno klíčem s řešením.

český jaZyk 5, 2. díl d  5-61  52 kč
Obsahuje řadu zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí.
tematické pracovní sešity:
dokáŽeš Psát beZ chyb? 5-52  39 kč
Přináší přehled učiva 5. ročníku v tabulkách se základními cvičeními a klíčem s řešením.

PravoPis Přídavných jmen 5-51  39 kč
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 5-53  39 kč
Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní 
testy a klíč ke všem cvičením.

oPakujeme češtinu ve 3.–5. ročníku 5-54  53 kč
Mluvnická cvičení k zopakování pravopisného učiva jsou rozdělena do tří kapitol – učivo 
3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky.

5. ročník český jazyk

5. ROČNÍK: Český jazyk – PŮVODNÍ ŘADA
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

5. ROČNÍK: Průřezová témata
zpracováno podle rvP Zv 2021

jak na PrůřeZová témata 44-63  60 kč
Pracovní sešit formou komiksu přibližuje dětem průřezová témata zahrnutá v RVP ZV: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 
výchova, Mediální výchova. 
obsahuje kapitoly: 1. Komunikace, 2. Vzorce chování, 3. Kamarádství, 4. Porozumět 
sám sobě, 5. Hodnoty, 6. Základní práva a povinnosti, 7. Svoboda, 8. Vlastní názor, 
9. Naše vlast a národní hrdost, 10. Solidarita, 11. Vnímání odlišností, 12. Vnímání obsahu zpráv, 13. Skrytá reklama, 
manipulace, 14. Vzorce chování.
vhodné pro 4. a 5. ročník.
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5. ROČNÍK: Matematika – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

matematika 5, 1. díl d  5-05  68 kč
učebnice vychází 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 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 d  5-07  59 kč
v pracovním sešitě je věnována pozornost pamětnému počítání, písemné počítání s velkými 
čísly je motivované vesmírem. Učebnice obsahuje mnoho úloh k procvičení úsudku. 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 narýsova-
ných útvarů. Pomocí čtvercové sítě je procvičován obvod a obsah čtverce a obdélníka.

matematika 5, 2. díl d  5-06  68 kč
učebnice vychází 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 nichž žáci snadno desetinná čísla porovnávají i zaokrouhlují. Učebnicí 
prolínají cvičení pro samokontrolu a sebehodnocení žáků. Průběžně je zařazeno učivo geometrie.

uŽitečné Počítání, 2. díl d  5-08  59 kč
v pracovním sešitě je věnována pozornost pamětnímu i písemnému počítání s desetinnými 
čísly, motivováno je obchodováním. V jednoduchých životních situacích se žáci učí úsudku 
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. 

jak je lehká Geometrie d  5-13  39 kč
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. 
Obsahuje přehled základního učiva geometrie. 

od Zlomku k desetinnému číslu d  5-15  39 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.

iuč matematika 5, učebnice – pětiletá licence  5-056-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice obsahuje 51 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 5-056-3  1 419 kč
Akce:  iNTERAKTiVNÍ MATEMATiKA 5 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice (později prac. sešitu) Matematika 5 pro třídu
iPs matematika 5 – základní verze – 1 rok  5-0708-3   319 kč
iPs matematika 5 – základní verze – 5 let 5-0708-1  1 195 kč

4 - 08

0 0 0 0 0 0
Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.
Příklady různých zadání:

1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  
osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, 
osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

MATEMATIKA 
pro 5. ročník základní školy, 1. díl

učebnice vytvořená v souladu s rvp zv

1930

1950

1980
Počítání o autech

str. 10. 20, 31, 40, 50

Následující letopočty 
jsou roky, kdy auta 

z obrázků u nás 
jezdila.

Přiřaďte je:

Auta české výroby
z 20. století

TATRA 12
C

škoda popular
B

ŠKODA 100
a

4 - 08

0 0 0 0 0 0
Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.
Příklady různých zadání:

1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  
osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, 
osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ 
Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl

1 000 000

5. ročník matematika

Matematika 5 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

matematika
rvP Zv

C

ŠKODA POPULAR

A

v

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma



40 41

5. ROČNÍK: Matematika – tematické pracovní sešity
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

tematické pracovní sešity:

Počtářské chvilky 5 d  5-11  39 kč
Obsahuje 74 početních pětiminutovek zaměřených na procvičení pamětního počítání, písemných 
algoritmů i úsudkových příkladů.

od Příkladů ke hvěZdám d  5-12  39 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  39 kč
Obsahuje procvičování rýsování kolmic a rovnoběžek (libovolných i daných bodem), náčrty 
a rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků (ze 3 stran), obvod obdélníka, čtverce. Přináší 
přehled základního učiva geometrie.

cestujeme Po rePublice d  5-14  39 kč
Jsou zde slovní úlohy s tematikou cestování a výroba, řešení slovních úloh na 1–2 početní úkony.

od Zlomku k desetinnému číslu d  5-15  39 kč
Obsahuje 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  36 kč
Přináší sbírku úloh ze soutěží, časopisů a miniolympiád.

matematika

sada kartiček  k  Procvičování  Početních 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:
– m11 – Násobení dvojciferného čísla jednociferným 3-18  26 kč
– m12 – Jednoduché úsudkové slovní úlohy 3-19  29 kč
– m13 – Sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti 3-20  26 kč
– m14 – Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti 3-21  26 kč

Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno

KARTY S  PŘÍKLADY
didaktická hra

M13

Sčítání a odčítání 
desetinných čísel zpaměti

Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno

KARTY S  PŘÍKLADY
didaktická hra

M14

Násobení a dělení 
desetinných čísel zpaměti

5. ročník

Matematika – pomůcky

hudební výchova 5 55-56  109 kč
Učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV 2021. V učebnici jsou zařazeny nové písně, 
které jsou vhodně provázány již probranou hudební teorií z 2.–4. ročníku. Zařazeny jsou 
i vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti. Učivo je rozděleno do 
jednotlivých měsíců školního roku a dále do kapitol. Ty jsou obvykle uvedeny motivačním 
příběhem. Průvodci učebnicí jsou Viola a Rudolf, žáci 5. třídy.

metodický Průvodce učebnicí 55-57

Ke stažení zdarma na: www.novaskoladuha.cz

instrumentální doProvod 55-59  219 kč
Zahrnuje instrumentální doprovod všech písní z učebnice. Ke stažení na: www.novaskoladuha.cz

Při objednání učebnic hudební výchova 4 pro třídu je instrumentální doprovod ke 
stažení zdarma.

5. ROČNÍK: hudební výchova – NOVá ŘADA

NOViNKA
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5. ROČNÍK: Vlastivěda – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

5. ročník vlastivěda

VLASTIVĚDA 5
učebnice

Česká republika jako součást Evropy

interaktivní učebnice
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

učebnice – zeměpisná část:

vlastivěda 5 – čr jako součást evroPy d  55-40  109 kč
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  23 kč
pracovní sešit k učebnici:

vlastivěda 5 – čr jako součást evroPy  d  55-41  71 kč
Přináší řadu zábavných úkolů i přílohu k vystříhání a práci s mapou. Při práci se slepými mapami 
si žáci procvičí základní orientaci na území naší vlasti a Evropy. V závěru naleznete shrnutí
učiva 1.–5. ročníku v praktických úkolech vycházejících z vlastních zkušeností žáků.
iuč vlastivěda 5, učebnice – pětiletá licence 55-40-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění části čr jako součást evropy obsahuje 23 cvičení a 5 videí k probra-
nému učivu. 
iuč vlastivěda 5, učebnice – roční licence  55-40-3  1 419 kč
iPs vlastivěda 5 – základní verze – 1 rok 55-41-3   319 kč
iPs vlastivěda 5 – základní verze – 5 let 55-41-1  1 195 kč
učebnice – dějepisná část:

vlastivěda 5 –  od Začátku novověku Po současnost d  55-45  109 kč
V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po sou-
časnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy 
a bydlení. Kapitoly jsou spojeny do celků, na konci každého najdete shrnutí učiva s opako-
vacími otázkami. 
pracovní sešit k učebnici:

vlastivěda 5 –  od Začátku novověku Po současnost d  55-46  66 kč
Při putování časem žáci řeší doplňovací a dokreslovací úkoly, tajenky, rébusy apod. 
Celým pracovním sešitem prolínají úkoly zaměřené na regionální dějepis. 

metodika k vlastivědě 5 55-43  164 kč
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva k oběma učebnicím vlastivědy. 
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice, a doplňující jednoduché náměty. 
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z obou učebnic i pracovních sešitů. 

iuč vlastivěda 5, učebnice – pětiletá licence 55-45-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění části od začátku novověku po současnost obsahuje 20 cvičení 
a 5 videí k probranému učivu.
iuč vlastivěda 5, učebnice – roční licence  55-45-3  1 419 kč
Akce:  iUč Vlastivěda 5 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA  

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice Vlastivěda 5 pro třídu
iPs vlastivěda 5 – základní verze – 1 rok 55-46-3   319 kč
iPs vlastivěda 5 – základní verze – 5 let 55-46-1  1 195 kč

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma

VLASTIVĚDA 5
učebnice

Od začátku novověku po současnost

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

K PS pro třídu Interakt. PS zdarma
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posun stránek
prstem

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

interaktivní 
cvičení

Podle mapy v učebnici 
doplňte do slepé mapy 

Slovenska počáteční písmena 
pohoří, řek a měst.

animovaný průvodce cvi-
čeními (Slovně potvrzuje 

správnost odpovědí.)

videa s komentářem a úkoly

možnost zvětšení
cvičení

výstup z aplikace

mezipředmětové
vztahy

fotografie

zvukový 
doprovod

5. ročník vlastivěda

UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE
VLASTiVĚDA 5 (zeměpis) s Vlastíkem
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5. ROČNÍK: Přírodověda – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s rvP Zv 2021

učebnice:
Přírodověda 5 d  55-30  119 kč
Přibližuje svět neživé přírody, základní fakta o vesmíru a nové poznatky o lidském těle. Žáci 
zkoumají rozmanitosti přírody a zabývají se tříděním živých organizmů. Učebnice zahrnuje 
aktuální témata, jako jsou finanční gramotnost, nebezpečné druhy závislosti, Pravidla 
bezpečného pohybu v dopravě. Najdete zde praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekolo-
gická témata, náměty na skupinovou práci. Součástí jsou cyklická a závěrečná opakování a klíč 
k vybraným cvičením. Nově jsou dopracovány kapitoly z aktuálního RVP ZV: Péče o zdraví, 
Zdravý životní styl, Přivolání a poskytnutí první pomoci; chování k druhému pohlaví.
barevný pracovní sešit k učebnici:
Přírodověda 5  55-31  82 kč
Slouží k procvičování a upevňování učiva. Najdete zde doplňovačky, osmisměrky, úkoly na 
vyvozování logických závěrů, ekologická témata s praktickými návody na jejich zavedení do 
každodenního života žáků, praktické pokusy. Součástí PS jsou cyklická a závěrečná opakování.  
metodika k Přírodovědě 5 55-32  164 kč
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice, a doplňující jednoduché náměty. 
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu. 
iuč Přírodověda 5, učebnice – pětiletá licence 55-30-1  6 490 kč
Interaktivní ztvárnění učebnice obsahuje 20 cvičení a 5 videí k probranému učivu. 
iuč Přírodověda 5, učebnice – roční licence 55-30-3  1 419 kč
Akce:  iUč Přírodověda 5 (verze na 1 rok) JAKO bONUS ZDARMA 

PŘi ObJEDNáNÍ učebnice (později prac. sešitu) Přírodověda 5 pro třídu
iPs Přírodověda 5 – základní verze – 1 rok 55-31-3   319 kč
iPs Přírodověda 5 – základní verze – 5 let 55-31-1  1 195 kč

Přírodověda; informatika5. ročník

PŘÍRODOVĚDA 5
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

učebnice:

informatika 5  55-90  129 kč
Učebnice je zpracována důsledně podle vzorového  
švP Opatrně vpřed. Navazuje na učebnici Informatika 4. 
Kapitoly přinášejí vysvětlení a procvičení  učiva: 1. úvod 
do práce s daty; 2. Základy programování – příkazy, 
opakující se vzory; 3. úvod do informačních systémů; 
4. Základy programování – vlastní bloky, náhoda; 
5. úvod do modelování pomocí grafů a schémat; 
6. Základy programování – postavy a události.
Základy programování se žáci učí v programu Scratch. 
Učebnicí provázejí postavy dvou hravých veverek. Důraz 
je kladen na gradovanost úloh a návaznost učiva. 
K učebnici náleží digitální učebnice obsahující instruk-
tážní videa a interaktivní cvičení. 
Akce:  DigiiUč informatika 5 (verze na 1 rok) JAKO 

bONUS ZDARMA PŘi ObJEDNáNÍ učebnice 
informatika 5 pro třídu

5. ROČNÍK: informatika 
zpracováno podle rvP Zv 2021

NOViNKA
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UKáZKA – iNTERAKTiVNÍ UČEbNiCE PŘÍRODOVĚDA 5

nápověda ke 
každé stránce

nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

posun stránek
prstem

možnost zvětšení
cvičení

mezipředmětové
vztahy

fotografie

interaktivní
cvičení

video

Vyhledejte ve čtyřsměrce názvy obratlovců 
a dopište je na linku 

k fotografiím jejich zástupců.

videa s komentářem a úkoly

5. ročník

zvukový 
doprovod



ukáZka – inteRaktivní učebnice
čeSký JaZyk 5 s Fipíkem

Nápověda ke 
každé stránce

Posun stránek
tlačítky

Východ z aplikace

Posun stránek
prstem

Nástroj Tužka
(možnost kreslení 
nebo psaní po celé 

ploše stránky)

Vypěstujte si šest různých rostlin z Fipíkovy planety. Do květináče zasadíte semínko (předpona), nasypete 
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.)

Interaktivní 
cvičení
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naklaDatelStví nová škola – Duha

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz
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ČESKÝ JAZYK 3
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola – DUHA
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: info@novaskolabrno.cz

www.novaskolabrno.cz
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PŘÍroDoVĚDA 5
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s rVP ZV

pro 5. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz
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VLASTIVĚDA 4
učebnice 

Poznáváme naši vlast
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz

© Nakladatelství Nová škola Brno, 2015

VlastiVěda 4České dějiny od pravěku do zaČátku novověku
pracovní sešit pro 4. ročník základní školy
Čten

í s porozuměním VERZE RVPPLATNÁ OD 1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  V SOULADU  S RVP ZV

Objednávat můžete na adrese: 
Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno

tel., fax 548 221 247, e-mail: ucdis@ucdis.cz, 

www.novaskola–distribuce.cz

44-46

44-30 uč.|44-31 seš. 

44-45 uč.|44-46 seš. 

44-40 uč.|44-41 seš. 

11-91 Živá abeceda 11-90 Slabikář

11-55 uvolňovací cviky 11-92–11-95 písanky 

55-45 uč.|55-46 seš. 

55-30 uč.|55-31 seš. 

22-50 uč.|22-60 seš.|22-61 seš. 33-50 uč.|33-60 seš. 44-50 uč.|44-60 seš. 55-50 uč.|55-60 seš. 
22-65 čítanka 33-65 čít. 

55-65 čít. 

1-05 uč.|1-07 seš. 1-06 uč.|1-08 seš. 2-05 uč.|2-07 seš. 2-06 uč.|2-08 seš. 3-05 uč.|3-07 seš. 3-06 uč.|3-08 seš. 4-05 uč. |4-07 seš. 4-06 uč. |4-08 seš.

11-35 prac. uč.|11-32 metodika
22-30 uč.|22-31 seš.

33-30 uč.|33-31 seš.

55-40 uč.|55-41 seš. 

11-96 metodický průvodce

44-65 čít. 

11-91-1 IUč Živá abeceda

11-90-1 IUč Slabikář

METODICKÝ PRŮVODCEK ŽIVÉ ABECEDĚ,SLABIKÁŘI A PÍSANKÁMs kocourem Samem

Čtení s porozuměním VERZE RVPPLATNÁ OD 1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  V SOULADU  S RVP ZV
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11-96

•  Obsahuje 76 interaktivních cvičení.•  Provází animovaný kocour Sam,  který odměňuje děti sluníčky.•  Časově neomezenou verzi lze zakoupit.•  Verzi na 1 rok možno získat jako bonus zdarma při objednání sady pro 1. ročník  pro celou třídu.www. novaskola-distribuce.cz

Zvukový doprovod.

Ukázkainteraktivního cvičení.

Posun stránekprstem.

Nápověda ke každé stránce. Možnost zvětšenícvičení. Posun stránektlačítky.

Fotografie.

Interaktivní cvičení.

Východ z aplikace.

Jednoduchá navigace.

Mezipředmětovévztahy.

Průvodce cvičeními.

při objednávce souboru pro třídu lze získat jako bonus ZDARMA 

ŽIVÁ ABECEDA A SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM 
– INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

9 788087 591512

ISBN 978-80-87591-51-2

VERZEPLATNÁ OD 1. 9. 2013

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  

Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 

čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 

do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.

Příklady různých zadání:1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  

osmičku na místo desetitisíců: b)  Trojku položte na místo statisíců, 

osmičku na místo tisíců:2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 

položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 

nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0
3 00 08 0

Čtete: osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ 
Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. díl
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5-05 uč.|5-07 seš. 5-06 uč.|5-08 seš. 

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  

Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 

čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 

do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.

Příklady různých zadání:1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  

osmičku na místo desetitisíců: b)  Trojku položte na místo statisíců, 

osmičku na místo tisíců:2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 

položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 

nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0
3 00 08 0

Čtete: osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ 
Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl

1 000 000

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  

Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 

čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 

do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.

Příklady různých zadání:1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  osmičku na místo desetitisíců: b)  Trojku položte na místo statisíců, osmičku na místo tisíců:2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 

položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 

nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0
3 00 08 0

Čtete: osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

MATEMATIKA pro 5. ročník základní školy, 1. díl
učebnice vytvořená v souladu s rvp zv

1930

1950

1980

Počítání o autechstr. 10. 20, 31, 40, 50

Následující letopočty jsou roky, kdy auta z obrázků u nás jezdila.Přiřaďte je:

Auta české výrobyz 20. století

TATRA 12C

škoda popular B

ŠKODA 100a

11-35-1 IUč 
22-30-1 IUč 

33-30-1 IUč 

22-50-1 IUč 

1-56-1 IUč 

44-30-1 IUč 

VlastiVěda 4
České dějiny od pravěku do zaČátku novověku

učebnice pro 4. ročník základní školy

Čte
ní s porozuměním

44-45

VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  
V SOULADU  
S RVP ZV

Objednávat můžete na adrese: 
Nakladatelství Nová škola Brno, Franzova 66, 614 00 Brno
tel., fax 548 221 247, e-mail: ucdis@ucdis.cz, 
www.novaskola–distribuce.cz

44-30 uč.|44-31 seš. 44-45 uč.|44-46 seš. 44-40 uč.|44-41 seš. 

11-91 Živá abeceda 11-90 Slabikář 11-55 uvolňovací cviky 11-92–11-95 písanky 

55-45 uč.|55-46 seš. 55-30 uč.|55-31 seš. 

22-50 uč.|22-60 seš.|22-61 seš. 33-50 uč.|33-60 seš. 44-50 uč.|44-60 seš. 55-50 uč.|55-60 seš. 22-65 čítanka 33-65 čít. 55-65 čít. 

1-05 uč.|1-07 seš. 1-06 uč.|1-08 seš. 2-05 uč.|2-07 seš. 2-06 uč.|2-08 seš. 3-05 uč.|3-07 seš. 3-06 uč.|3-08 seš. 4-05 uč. |4-07 seš. 4-06 uč. |4-08 seš.

11-35 prac. uč.|11-32 metodika 22-30 uč.|22-31 seš. 33-30 uč.|33-31 seš.

55-40 uč.|55-41 seš. 

11-96 metodický průvodce

44-65 čít. 

11-91-1 IUč Živá abeceda
11-90-1 IUč Slabikář

METODICKÝ PRŮVODCE
K ŽIVÉ ABECEDĚ,

SLABIKÁŘI A PÍSANKÁM
s kocourem Samem

Čte
ní s porozuměním

VERZE RVPPLATNÁ OD 1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  V SOULADU  S RVP ZV
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11-96

•  Obsahuje 76 interaktivních cvičení.•  Provází animovaný kocour Sam,  který odměňuje děti sluníčky.•  Časově neomezenou verzi lze zakoupit.•  Verzi na 1 rok možno získat jako bonus zdarma při objednání sady pro 1. ročník  pro celou třídu.www. novaskola-distribuce.cz

Zvukový doprovod.

Ukázkainteraktivního cvičení.

Posun stránekprstem.

Nápověda ke každé stránce. Možnost zvětšenícvičení. Posun stránektlačítky.

Fotografie.

Interaktivní cvičení.

Východ z aplikace.

Jednoduchá navigace.

Mezipředmětovévztahy.

Průvodce cvičeními.

při objednávce souboru pro třídu lze získat jako bonus ZDARMA 

ŽIVÁ ABECEDA A SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM 

– INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

9 788087 591512

ISBN 978-80-87591-51-2

VERZEPLATNÁ OD 1. 9. 2013

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

ZPRACOVÁNOV SOULADUS RVP ZV

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.Příklady různých zadání:1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly. a)  Trojku položte na místo stovek,  osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. díl
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 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

5-05 uč.|5-07 seš. 5-06 uč.|5-08 seš. 

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.Příklady různých zadání:1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly. a)  Trojku položte na místo stovek,  osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl

1 000 000

4 - 08

0 0 0 0 0 0
Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.
Příklady různých zadání:

1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  
osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, 
osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

MATEMATIKA 
pro 5. ročník základní školy, 1. díl

učebnice vytvořená v souladu s rvp zv

1930

1950

1980Počítání o autechstr. 10. 20, 31, 40, 50

Následující letopočty jsou roky, kdy auta z obrázků u nás jezdila.Přiřaďte je:

Auta české výroby
z 20. století

TATRA 12 C

škoda popular B

ŠKODA 100 a

11-35-1 IUč 22-30-1 IUč 33-30-1 IUč 

22-50-1 IUč 

1-56-1 IUč 

44-30-1 IUč 
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VLASTIVĚDA 4
učebnice 

České dějiny od pravěku do začátku novověku
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 4. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz

© Nakladatelství Nová škola Brno, 2016 V
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VLASTIVĚDA 5
učebnice

Česká republika jako součást Evropy
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz

© Nakladatelství Nová škola Brno, 2016 V
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VLASTIVĚDA 5
učebnice

Od začátku novověku po současnost
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 5. ročník základní školy

4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.Příklady různých zadání:
1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly. a)  Trojku položte na místo stovek,  osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 5. ročník, 2. díl
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4 - 08

0 0 0 0 0 0

Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.Příklady různých zadání:
1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly. a)  Trojku položte na místo stovek,  osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.

0 38 00 0

3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

UŽITEČNÉ POČÍTÁNÍ Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl

1 000 000

4 - 08

0 0 0 0 0 0
Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.
Příklady různých zadání:

1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  
osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, 
osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.
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3 00 08 0

Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

MATEMATIKA 
pro 5. ročník základní školy, 1. díl

učebnice vytvořená v souladu s rvp zv

1930

1950

1980
Počítání o autech

str. 10. 20, 31, 40, 50

Následující letopočty 
jsou roky, kdy auta 

z obrázků u nás 
jezdila.

Přiřaďte je:

Auta české výroby
z 20. století

TATRA 12
C

škoda popular
B

ŠKODA 100
a

Nakladatelství Nová škola – DUHA
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: info@novaskoladuha.cz

www.novaskoladuha.cz
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matematika 5 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s rVP ZV

pro 5. ročník základní školy

4 - 08

0 0 0 0 0 0
Hra pro tvoření a čtení čísel:

Z krabiček od čaje, rýže aj. si nastříhejte obdélníky o rozměrech 2 cm, 4 cm.  
Na ně si napište potřebné číslice. Navzájem si zadávejte úkoly pro sestavování 
čísel. Stačí k tomu mít 2 nebo 3 kartičky s číslicemi. Sestavená čísla čtěte a pište 
do sešitů. Naučíte se tak všichni výborně velká čísla číst i psát.
Příklady různých zadání:

1. Připravte si např. kartičky 3  a 8 . Budete je pokládat na zobrazené nuly.

 a)  Trojku položte na místo stovek,  
osmičku na místo desetitisíců:

 b)  Trojku položte na místo statisíců, 
osmičku na místo tisíců:

2.  V další hodině si připravte kartičky s jinými číslicemi a určujte, kam se mají 
položit. Vytvořená čísla čtěte, můžete říkat, kolik nul máte mezi číslicemi 
nebo kolik nul je na konci čísla a podobně. Nezapomeňte velká čísla psát.
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Čtete: 
osmdesát tisíc tři sta.

Čtete: 
tři sta osm tisíc.

Nakladatelství Nová škola Brno

MATEMATIKA 
pro 5. ročník základní školy, 1. díl

učebnice vytvořená v souladu s rvp zv

1930

1950

1980
Počítání o autech

str. 10. 20, 31, 40, 50

Následující letopočty 
jsou roky, kdy auta 

z obrázků u nás 
jezdila.

Přiřaďte je:

Auta české výroby
z 20. století
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ŠKODA 100
a

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz
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Matematika 3 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 3. ročník základní školy

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno

tel.: 548 221 247 
email: ucdis@ucdis.cz

www.novaskola-distribuce.cz
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MATEMATIKA
PRO 2. RO NÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 1. DÍL

u ebnice vytvo ená v souladu s RVP ZV

Nakladatelství Nová škola Brno
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MATEMATIKA
PRO 2. RO NÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 2. DÍL

u ebnice vytvo ená v souladu s RVP ZV

nakladatelství 
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Matematika 2 (1. a 2. díl)
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 2. ročník základní školy

METODICKÝ PRŮVODCE
K ŽIVÉ ABECEDĚ,

SLABIKÁŘI A PÍSANKÁM
s kocourem Samem

Čte
ní s porozuměním

VERZE RVP
PLATNÁ OD 
1. 9. 2013

zPRACOVÁNO  
V SOULADU  
S RVP ZV
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•  Obsahuje 76 interaktivních cvičení.
•  Provází animovaný kocour Sam,  

který odměňuje děti sluníčky.
•  Časově neomezenou verzi lze zakoupit.
•  Verzi na 1 rok možno získat jako bonus 

zdarma při objednání sady pro 1. ročník  
pro celou třídu.
www. novaskola-distribuce.cz

Zvukový 
doprovod.

Ukázka
interaktivního cvičení.

Posun stránek
prstem.

Nápověda ke 
každé stránce.

Možnost zvětšení
cvičení.

Posun stránek
tlačítky.

Fotografie.

Interaktivní 
cvičení.

Východ z aplikace.

Jednoduchá 
navigace.

Mezipředmětové
vztahy.

Průvodce cvičeními.

při objednávce souboru pro třídu lze získat jako bonus ZDARMA 

ŽIVÁ ABECEDA A SLABIKÁŘ S KOCOUREM SAMEM 

– INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

9 788087 591512

ISBN 978-80-87591-51-2

INFORMATIKA 4
učebnice pro 4. ročník základní školy

verze RVP 
platná od
1. 9. 2021

INFORMATIKA 5
učebnice pro 5. ročník základní školy

verze RVP 
platná od
1. 9. 2021


