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Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  0,015
B  1,5
C  0,15
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Nakladatelství 
Nová škola Brno

0 0,1 0,2 0,3 0,4
50 %

0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9
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Čte
ní s porozuměním

ZPRACOVÁNO
V SOULADU

S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

99-65

Nová řada učebnic pro 2. stupeň ZŠ:
● učebnice jsou psané přehlednou a pro žáky srozumitelnou formou 
● vycházejí z poslední verze RVP ZV povinné od 1. 9. 2013
● při odběru učebnic pro třídu poskytujeme patřičnou IUč (plná verze na 1 rok) ZDARMA

NoVá řADA UčebNIc PRo 2. stUPeň ZŠ
nakladatelství Nová škola – DUHA 

Franzova 66, 614 00 brno • tel.: 548221247 • www.novaskoladuha.cz

6. a 7. ročník ZŠ (s doložkou MŠMt)
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Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  0,015
B  1,5
C  0,15
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0 0,1 0,2 0,3 0,4
50 %

0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9

6.–9. ročník ZŠ – čítanky (s doložkou MŠMt)
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9 – 20 Nakladatelství 
Nová škola Brno9 788087 565629

ISBN 978-80-87565-62-9
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4.	 Potvrďte	graficky,	že:
a.	 daná	soustava	rovnic	nemá	žád-

né	řešení: 

b.	daná	soustava	rovnic	má	ne-ko-
nečně	mnoho	řešení:

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:	 

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova	66,	614	00	Brno,	tel./fax:	548	221	247,	
e-mail:	ucdis@ucdis.cz,	www.ucebnice-distribuce.cz

hřbet 8 mm

hřbet 8 mm

88-80

ISBN 978-80-88285-15-1

Nová řada učebNic pro 2. stupeň ZŠ
nakladatelství Nová škola – duHa 

Franzova 66, 614 00 brno • tel.: 548221247 • www.novaskoladuha.cz

• s doložkou MŠMT

• srozumitelné 

a přehledné

• aktuální poznatky
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Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
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e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  0,015
B  1,5
C  0,15
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0 0,1 0,2 0,3 0,4
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0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9
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algebra

Řada pro Matematiku z Nakladatelství Nová škola Brno: 

5. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

doplňkové pracovní sešity:

6. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

7. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

8. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

9. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

Matematika 5, 1. díl
Matematika 5, 2. díl
Užitečné počítání 1
Užitečné počítání 2
Počtářské chvilky 5
Od příkladů ke hvězdám
Jak je lehká geometrie
Cestujeme po republice
Od zlomku k desetinnému číslu
Vyzkoušej svůj důvtip 5

Aritmetika 6
Geometrie 6
Počtářské chvilky 6
Aritmetika 6
Geometrie 6
Vyzkoušej svůj důvtip 6

Aritmetika 7
Geometrie 7
Počtářské chvilky 7
Aritmetika 7
Geometrie 7
Jak počítat s procenty

Algebra 8
Geometrie 8
Počtářské chvilky 8
Rovnice a slovní úlohy
Geometrie 8

Algebra 9
Geometrie 9
Chvilky s algebrou
Rovnice a slovní úlohy 2
Geometrie 9

Uhodnete,  
co je na obrázcích?

Z historie dopravy

Řešení  str. 111.

9 788087 565735

ISBN 978-80-87565-73-5
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9 – 20 Nakladatelství 
Nová škola Brno9 788087 565629

ISBN 978-80-87565-62-9
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algebra

4.	 Potvrďte	graficky,	že:
a.	 daná	soustava	rovnic	nemá	žád-

né	řešení: 

b.	daná	soustava	rovnic	má	ne-ko-
nečně	mnoho	řešení:

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:	 

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
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ZPRACOVÁNO
V SOULADU

S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

99-65

Nová řada učebnic pro 2. stupeň ZŠ:
● učebnice jsou psané přehlednou a pro žáky srozumitelnou formou 
● vycházejí z poslední verze RVP ZV povinné od 1. 9. 2013
● při odběru učebnic pro třídu poskytujeme patřičnou IUč (plná verze na 1 rok) ZDARMA

NoVá řADA UčebNIc PRo 2. stUPeň ZŠ
nakladatelství Nová škola – DUHA 

Franzova 66, 614 00 brno • tel.: 548221247 • www.novaskoladuha.cz

6. a 7. ročník ZŠ (s doložkou MŠMt)

7 – 20
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nakladatelství Nová škola

geometrie

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:    5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5    Od příkladů ke hvězdám    Jak je lehká geometrie    Cestujeme po republice    Od zlomku k desetinnému číslu    Vyzkoušej svůj důvtip 5  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6       Geometrie 6  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6    Aritmetika 6    Geometrie 6    Vyzkoušej svůj důvtip 6  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7       Geometrie 7  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7    Aritmetika 7    Geometrie 7    Jak počítat s procenty  8. ročník – učebnice:     Algebra 8       Geometrie 8  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8    Rovnice a slovní úlohy    Geometrie 8  9. ročník – učebnice:     Algebra 9       Geometrie 9  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou    Rovnice a slovní úlohy 2    Geometrie 9 

Nakladatelství Nová škola BrnoFranzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:32  :  0,8A   4B   0,4C  40

0,15  :  0,1A  0,015B  1,5C  0,15
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Nakladatelství Nová škola Brno

0 0,1 0,2 0,3 0,450 %
0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9

6.–9. ročník ZŠ – čítanky (s doložkou MŠMt)
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NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO 2. STUPEŇ ZŠ
nakladatelství Nová škola – DUHA

Franzova 66, 614 00 Brno • tel.: 548221247 • www.novaskoladuha.cz

• s doložkou MŠMT

• srozumitelné

a přehledné

• aktuální poznatky

7 – 20
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Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7 Urči správný výsledek:32  :  0,8A   4B   0,4C  40

0,15  :  0,1A  0,015B  1,5C  0,15
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4.	 Potvrďte	graficky,	že:a.	 daná	soustava	rovnic	nemá	žád-né	řešení: b.	daná	soustava	rovnic	má	ne-ko-nečně	mnoho	řešení:
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Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.
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Řada pro Matematiku z Nakladatelství Nová škola Brno: 

5. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

doplňkové pracovní sešity:

6. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

7. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

8. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

9. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

Matematika 5, 1. díl
Matematika 5, 2. díl
Užitečné počítání 1
Užitečné počítání 2
Počtářské chvilky 5
Od příkladů ke hvězdám
Jak je lehká geometrie
Cestujeme po republice
Od zlomku k desetinnému číslu
Vyzkoušej svůj důvtip 5

Aritmetika 6
Geometrie 6
Počtářské chvilky 6
Aritmetika 6
Geometrie 6
Vyzkoušej svůj důvtip 6

Aritmetika 7
Geometrie 7
Počtářské chvilky 7
Aritmetika 7
Geometrie 7
Jak počítat s procenty

Algebra 8
Geometrie 8
Počtářské chvilky 8
Rovnice a slovní úlohy
Geometrie 8

Algebra 9
Geometrie 9
Chvilky s algebrou
Rovnice a slovní úlohy 2
Geometrie 9
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tituly upraveny 
dle rvp zv 2021

nakladatelství Nová škola – duha 
Franzova 66, 614 00 brno 

tel.: 548 221 247 
www.novaskoladuha.cz

MiMoŘádNá akCe 15 + 1
– při odběru každých 15 ks učebnic nebo prac. sešitů 

obdržíte 1 kus téhož titulu zdarMa (více s. 2)



Váš dodavatel učebních pomůcek
z nakladatelství Nová škola – Duha:
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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. 
7. Od roku 2023 budou vycházet digitální pracovní sešity s automatickým vyhodnocením výsledků (více na 

s. 2–4). Také pro ně platí akce 15 + 1 ZDARMA.

kolektiv nakladatelství Nová škola – Duha

Vydané publikace označené symbolem  D   získaly doložku MŠMT. 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS 1 kus ZDARMA
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Ve spolupráci s firmou Edhance připravujeme zcela nové digitální pracovní sešity. Zde je stručný přehled 
jejich funkčnosti:

● přihlášení a přístup přes webové rozhraní
● cvičení z papírových PS je v elektronické podobě s automatickým vyhodnocením výsledků
● učitel zadává žákům domácí úkoly, procvičování a testy elektronicky
● žáci vyplňují domácí úkoly a testy v počítači
●  žáci odevzdávají cvičení elektronicky; výsledky se zobrazují učiteli, případně i žákovi podle nastavení 

daného cvičení učitelem
● učitel vidí vyhodnocení jednotlivých cvičení u každého žáka i za celou třídu
● žák vidí ve svém profilu historii výsledků všech svých provedených cvičení a testů 

Licenční politika:
● cena jedné licence je 25 Kč za 1 ks na 1 školní rok
● nákup licencí je podmíněn nákupem papírových pracovních sešitů v odpovídajícím počtu
●  při zakoupení pouze papírových pracovních sešitů pro celou třídu obdrží učitel jednu licenci pro promítání 

na interaktivní tabuli jako BONUS ZDARMA
● digitální licence lze dokoupit i k dříve zakoupeným papírovým pracovním sešitům

 Při nákupu sady papírového pracovního sešitu + digitální licence výhodnější cena.

Příklad:

katalog popis cena 

66-31 Přírodopis 6, pracovní sešit 99 Kč
66-31-4 digitální licence PS Přírodopis 6 (1 ks / 1 rok) 25 Kč
66-31-4 + DL sada PS Přírodopis 6 (papírový) + digitální licence (1 rok) 118 Kč (sleva 6 Kč)

Ukázka některých typů cvičení

Digitální pracovní sešity

Digitální pracovní sešity – NOVINKA
– budou postupně vycházet v průběhu roku 2023 a 2024

vybírání správné 
možnosti

odpovědi 
na otázky
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Ukázka některých typů cvičení

Digitální pracovní sešity

rozřazování pojmů 
do skupin

spojování souvisejících 
pojmů

přiřazování popisů 
do obrázku

luštění 
doplňovaček

přesouvání chybějících 
slov do vět

přemisťování slabik 
v přesmyčkách
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Ukázka prostředí pro učitele

Digitální pracovní sešity

Přehledné zobrazení seznamu všech cvičení
– zobrazení jednotlivých cvičení
–  možnost zadání žákům jako procvičení 

učiva, domácí úkoly, testy
– zobrazení vyhodnocení cvičení (report)

U vyhodnocení cvičení učitel vidí:
– počet získaných bodů žáků
– procentuální vyhodnocení žáků
– kolikrát žák cvičení vypracoval
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učebnice:
ČeSKý jAZyK 6 D  66-50  197 Kč
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. 
S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci 
na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Obsahuje úkoly rozvíjející komuni-
kativnost a čtenářskou gramotnost. Najdete zde i náměty na skupinové práce a mezipředmětové 
vztahy. Součástí učebnice jsou  slohová cvičení. Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva 
formou testu. Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. Pevná vazba.
pracovní sešit k učebnici:
PROCVIČUjeMe ČeŠTINU V 6. ROČNíKU D  66-60  108 Kč 
Je určen k procvičení učiva z učebnice. Obsahuje čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly 
s obrázky k vybarvení. Velkou pomocí jsou návrhy čtvrtletních prací, které jsou všity uprostřed 
sešitu (učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům). Z opačné strany je klíč ke všem cvičením.
DIgITáLNí PS PROCVIČUjeMe Čj V 6. r. (1 žák, 1 rok) 66-60-4   25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS
SADA PS + DIgITáLNí LICeNCe, 1 žák, 1 rok   66-60+DL  127 Kč
učebnice:
ČeSKý jAZyK 7 D  77-50  197 Kč
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo 7. ročníku. S ohledem 
na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci skládají ve 
správném pořadí. Je koncipována obdobně jako učebnice pro 6. ročník. Pevná vazba.
pracovní sešit k učebnici:
PROCVIČUjeMe ČeŠTINU V 7. ROČNíKU D  77-60  108 Kč 
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice. Je sestaven obdobně jako pracovní sešit pro 6. roč-
ník. Velkou pomocí pro učitele jsou návrhy čtvrtletních prací, které jsou všity uprostřed sešitu. 
Na konci sešitu je zařazen obráceně vytištěný klíč s podrobným řešením všech úkolů.
DIgITáLNí PS PROCVIČUjeMe Čj V 7. r. (1 žák, 1 rok) 77-60-4   25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS
SADA PS + DIgITáLNí LICeNCe, 1 žák, 1 rok   77-60+DL  127 Kč
učebnice:
ČeSKý jAZyK 8 D  88-50  197 Kč
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. roč-
níku. Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešením opakovacích testů. Obsahuje  
i mezioborově propojené texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou 
i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosaže-
na správná textová návaznost (obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek). Pevná vazba.
pracovní sešit k učebnici:
PROCVIČUjeMe ČeŠTINU V 8. ROČNíKU D  88-60  108 Kč 
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice. Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva 
formou testu. Velkou pomocí jsou návrhy čtvrtletních prací, které jsou všity uprostřed sešitu. 
Na konci sešitu je zařazen obráceně vytištěný klíč s řešením všech úkolů.

DIgITáLNí PS PROCVIČUjeMe Čj V 8. r. (1 žák, 1 rok)  88-60-4   25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok)   88-60+DL  127 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

Procvičujeme češtinu
v 6. ročníku

pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

Procvičujeme češtinu
v 7. ročníku

pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

Procvičujeme češtinu
v 8. ročníku

pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

Český jazyk: 6.–8. ročník

www.novaskoladuha.cz

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

6.–8. roČník:
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učebnice:
ČeSKý jAZyK 9 D  99-50  197 Kč
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 9. roční-
ku: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, 
skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč 
s řešením opakovacích testů. Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty 
podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou i uspořádací úlohy, v nichž je 
cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost 
(obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy). Pevná vazba.
pracovní sešit k učebnici:
PROCVIČUjeMe ČeŠTINU V 9. ROČNíKU D  99-60  108 Kč 
Pracovní sešit obsahuje různorodé úkoly určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích 
schopností žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují 
žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby zábavnou formou pomohly žákovi osvojit si všechny 
potřebné poznatky. Za každou větší kapitolou následuje shrnutí učiva formou testu. Velkou pomocí 
pro učitele jsou návrhy čtvrtletních prací, které jsou všity uprostřed sešitu. Na konci sešitu je 
zařazen obráceně vytištěný klíč s podrobným řešením všech úkolů.

čítanky:
Ukázky jsou řazené tematic ky, doplněny jsou otázkami a úkoly na podporu 
čtenářské gramotnosti, medailonky nejznámějších autorů a zá kla dy literární 
teorie. Jsou sestaveny tak, aby byly pro žáky co nejčtivější. Mají pevnou vazbu.

ČíTANKA 6 D  6-71  208 Kč
Vedle uká zek z nejnovější dětské li te ra tu ry při ná ší i úryv ky z děl čes kých kla si ků (K. Čapek, 
J. Hašek, F. Nepil aj.). Zá ro veň při ná ší i ukáz ky te ma tic ky ko re spon du jí cí s uči vem ostat ních 
před mě tů – té ma ta Vesmír, Po stopách života, Pra věk, Starověk, Nejmen ší z ži vo či chů. Každý 
text doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. Celou čítanku provází dobrovolné 
úkoly se soutěží „Cesta k sou hvěz dím“. 

ČíTANKA 7 D  77-65  208 Kč
Seznamuje žáky s dalšími literárními žánry, jako je novela, povídka, cestopis, detektivka, píseň 
apod. Zařazeny jsou i ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. fantasy, sci-fi 
a dívčí literatura). Řada ukázek se tematicky prolíná s učivem ostatních předmětů. Každý text 
doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. 

ČíTANKA 8  D  88-65  208 Kč
V první části je zachycen vývoj literatury od starověku po první světovou válku. Čítanka je 
uspořádána do tematických kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahují charakteristiku probíraného 
žánru, popř. období, významných autorů, jejich děl a další zajímavosti. 
Řada textů koresponduje s probíraným dějepisným a zeměpisným učivem. Čítanka obsahuje 
i texty z oblíbených literárních žánrů, jako jsou např. fantasy, literatura pro dospívající mládež 
nebo humoristická literatura. Každý text doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. 

ČíTANKA 9 D  99-65  208 Kč
Čítanka seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po 
současnost. Vybrané texty jsou seřazeny do tematických kapitol. Ukázky jsou vybrány tak, aby 
bylo možno v co největší míře uplatnit mezipředmětové formy výuky. Každý text doplňují 
otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. 
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čítanka
pro 9. ročník

Čte
ní s porozuměním

ZPRACOVÁNO
V SOULADU

S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV

99-65

Nová řada učebnic pro 2. stupeň ZŠ:
● učebnice jsou psané přehlednou a pro žáky srozumitelnou formou 
● vycházejí z poslední verze RVP ZV povinné od 1. 9. 2013
● při odběru učebnic pro třídu poskytujeme patřičnou IUč (plná verze na 1 rok) ZDARMA

NoVá řADA UčebNIc PRo 2. stUPeň ZŠ
nakladatelství Nová škola – DUHA 

Franzova 66, 614 00 brno • tel.: 548221247 • www.novaskoladuha.cz

6. a 7. ročník ZŠ (s doložkou MŠMt)

7 – 20

G
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uč
eb
ni
ce

 p
ro

 7.
 ro
čn
ík

nakladatelství 
Nová škola

geometrie

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  0,015
B  1,5
C  0,15
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Nakladatelství 
Nová škola Brno

0 0,1 0,2 0,3 0,4
50 %

0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9

6.–9. ročník ZŠ – čítanky (s doložkou MŠMt)

Řešení všech úkolů z čítanek najdete na:     www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

Procvičujeme češtinu
v 9. ročníku

pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 9. ročník základní školy

Český jazyk: 9. ročník; čítanky: 6–9. ročník

Český jazyk – řada Čtení s porozuměním
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS 1 kus ZDARMA

9.  roČník; 
čítanky
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učebnice:

ARITMeTIKA 6 D    6-10  81 Kč
Učebnice je zpracována s důrazem na činnostní učení. Přináší souhrnné opakování učiva 
1. stupně a učivo jako rozšíření pojmu desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel apod.

geOMeTRIe 6 D    6-20  81 Kč
Zahrnuje učivo: pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem 
a povrch kvádru, krychle apod.

PRůVODCe UČeBNICeMI 6 (METODIKA M 6. ROČ.) 6-02  53 Kč
pracovní sešity:

POČTáŘSKé CHVILKy 6 D    6-11  39 Kč
Obsahuje matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.

ARITMeTIKA 6 D    6-12  42 Kč
Numerické příklady a slovní úlohy slouží k zábavnější formě procvičení a prohloubení 
učiva z učebnice. Je zaměřena na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, 
určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.

geOMeTRIe 6 D    6-13  42 Kč
Pracovní sešit přináší geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.

IUč ARITMeTIKA 6 + geOMeTRIe 6 na 5 let 6-1020-1  1 900 Kč
Jeden soubor přináší obě učebnice. Obsahuje zábavná cvičení motivující žáky k zájmu 
o učení matematice. Příklady se zaměřují na procvičení základního učiva, k jejich řešení 
lze snadno zapojovat žáky celé třídy. V aritmetice je několikrát využito přiřazování čísel 
k číselným osám různých číselných oborů. Ve cvičeních se procvičují odhady výsledků, 
porovnávání čísel, úsudky ve slovních úlohách, desetinná čísla, uvažování části celků, vždy 
s vyhodnocováním správnosti výsledků. V geometrii je věnována pozornost poznávání 
úhlů, jejich rozlišování, odhady velikosti úhlů. Zařazena jsou cvičení rébusového charak-
teru, kde v obrázku na základě získaných poznatků mohou žáci určovat velikost několika 
označených úhlů, i když znají jen velikost jednoho. Jiná cvičení zase vyžadují geometrickou 
představivost žáků a přispívají mj. k snadnému pochopení obrazců a objemu těles. Cvičení 
jsou obdobou vybraných příkladů z přijímacích zkoušek na střední školy odpovídající 
učivu matematiky 6. ročníku. 
Akce: IUč Aritmetika 6 + Geometrie 6 (verze na 1 rok) JAko BonUS ZDArMA 
PŘI oBJEDnÁní učebnic Aritmetika 6, Geometrie 6 pro třídu
doplňkový pracovní sešit:

VyZKOUŠej SVůj DůVTIP 6 6-16  36 Kč
Pracovní sešit pro bystré žáky přináší úlohy ze soutěží, časopisů a matematických olympiád.

SADA KARTIČeK K PROCVIČOVáNí POČeTNíCH úKONů
Soubor obsahuje 48 kartiček s příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití 
karet při hře.
M13 – Sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti 3-20  26 Kč
M14 – Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti 3-21  26 Kč

Matematika: 6. ročník

6 –10

aritmetika
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Nakladatelství 
Nová škola Brno
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i si připravte čtverečky o straně dlouhé 2 cm
. 
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9 788087 565827

ISBN 978-80-87565-82-7

Země počet obyvatel
( r. 2014) rozloha v km2

Česká 
republika 10 520 000  78 866

Slovensko  5 420 000  49 035

Čísla hovoří

2,365 2,378

2,36 2,37 2,38

N
ám

ěty pro činnosti s číselnou osou najdete
na w

ebových stránkách:   w
w

w
.novaskolabrno.cz 

w
w

w
.novaskolabrno.eu

47,0
48,0

Č
tverečky s napsaným

i čísly přikládejte k číselné ose podle vzoru:

47, 5

19,3

29,9

31,8
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Sítě krychle

Čtvercová síť je připravena k činnostem popsaným na str. 29.

Každý si vyberte jednu síť 
krychle, narýsujte ji na čtvrtku 
a vystřihněte. Složte krychličku. 
Ověřte, že máte 1 cm3.

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Počtářské
chvilky
Počtářské
chvilky

Výsledky příkladů ze str. 20:

Výsledky příkladů 
ze str. 17:

Výsledky příkladů ze str. 30:

 I.

 II.

 III.

 6000

 4

 100

 60

 10

 8

 400

 1

 40

 40

 60

 800

 4

 5

 3

 40

 30

 0,3

 0,4

 3

 2

 4

 6

 10

 1d  2a  3c  4a  5d  6b

Výsledky příkladů ze str. 38:

Výsledky příkladů 
ze str. 6:

Slovní úlohy 
část F a G:

 F1	 122,50	Kč

 F2	 125,10	Kč

 F3	 65,90	Kč

	 	 34,10	Kč

 F4	 23,00	Kč

 F5	 45,30	Kč

 F6  doplatí
	 	 142,80	Kč

 F7	 23,40	Kč

 F8	 19,60	Kč

 F9	 7,60	Kč

 F10	 18,40	Kč

 F11 0,075 km

  75 m

 F12	 247,50	Kč

 G1 0

 G2 0

 G3 100

 G4 10

Matematika 6. ročník
Pracovní sešit –  rozcvičky s desetinnými 

a přirozenými čísly

NOVÁ ŠKOLA BRNO

6–11
Nakladatelství Nová škola Brno

SN

AD
NÉ UČEN

Í

I. II. III. I. II. III.

0,6 0,8 1,8  0,8  3,2 2,4

0,6 1,5 1,8  8  6,4 1,2

0,8 1,2 2,7  1,6  9,6 0,6

0,8 0,9 1,6 16 32 0,48

1,2 1,6 2,4  4 64 0,3

1,2 1,5 3,2  7,2 96 0,24

I. II. III. IV. V. VI.

4,9 8,0 7,2 2,22 4,5 3,5

1,65 3,38 4,72 1,28 4,85 2,23

4,65 3,35 2,15 5,69 4,3 1,22

4,40 4,28 1,18 6,65 2,18 0,042 

0,46 0,032 0,24 0,36 0,48 0,48

0,063 3,2 0,66 0,045 4,8 1 

0,0015 0,5 0,02 0,7 0,08 1,2

0,3 1 0,2 0,07 0,4 0,24

a r i t m e t i k a  6
pracovní sešit

– desetinná čísla
– dělitelnost

Jméno žáka:

 vynalézavost

nápadyúvaha

pracovitost soustředění

schopnosti dovednosti

vytrvalost poctivost

bystrost slušnost

důvtip znalosti

0,35+0,019 3

0,330 7

0,369 3

2 : 100 = 0,02
0,001 . 0,001

3,21 . 10

0,000 001

32,1

0,08
0,8

0,2
1,0

8

89,7–4,4

85,3

20,01
3,44

23,45

0,05
0,5

50,83
0,08+0,75

0,98+0,039
1,027

1,07

10,7 : 10

0,15–0,099
0,051

25,3+6,5

31,8

pozornost

Nakladatelství Nová škola Brno

SN
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chytrostodhad

Ano, to se cení:

Geometrie
pracovní sešit pro 6. ročník

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4

příklad str. 9 str. 18 str. 27 str. 36

1. a = 9 cm o = 21 cm a = 8 cm

2. o = 19 cm rovnoběžky a || b b = 18 m

3. 6,5 cm poloměr S = 4 cm2

4. a = 6,5 cm TU = 2 . MO
MO = TU : 2 |CD| = 22 mm                    b = 30 m

                   a = 120 m

5. a = 4,3 cm |EG| = 4,1 cm k(S; r)      10 000 m2 = 1 ha
     85 000 m2 = 8,5 ha

6. |EG| = 90 cm a || c

7. a = 15 cm l = m = 15 cm H    O    X

8. a = 5,5 cm o = 40 cm a = 10 cm
o = 220 cm = 2,2 m

Jaké učebnice matematiky připravilo pro 6. ročník nakladatelství Nová škola
Učebnice:

Aritmetika  6. ročník

Geometrie  6. ročník

Pracovní sešity:

Počtářské chvilky
Desetinná čísla a dělitelnost
Geometrie – pracovní sešit

P  p; E  p

e  f

|OT

EF

L  c  d

P

6–13

Vyzkoušej svůj důvtip 6
Příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. ročníku

nakladatelství Nová škola

Kolik chybí
krychliček
do krychle?

8
13

14

9

1,
  2,
   4,
     7,
     11,
       16,
            ?

+
Nová škola - distribuce
náměstí SNP 9, 613 00  Brno
tel./ fax: 05 / 48 22 12 47

OVÁ
ŠKOLA

V edici matematiky nabízíme řadu učebnic pro 1.- 8. ročník zpracovanou podle vzdělávacího programu
Základní škola. (Vydané tituly schválilo MŠMT ČR.)

6. ročník - vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
učebnice:

ARITMETIKA VI
Přináší souhrnné opakování učiva 1. stupně, dále striktně učivo předepsané osnovami (rozšíření pojmu desetinné číslo,
početní výkony s desetinnými čísly, dělitelnost přirozených čísel, řešení slovních úloh z praxe …). Učivo z učebnice je
možno procvičovat pomocí počítačového programu  6P,  který pracuje pod Windows.

GEOMETRIE VI
Zahrnuje učivo: opakování učiva 1. stupně, pojmy úhel a jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch
kvádru, krychle. V učebnici jsou zařazeny zajímavé testy a soutěže.

pracovní sešity k učebnici:

POČTÁŘSKÉ CHVILKY  VI
- matematické rozcvičky, které předkládají vhodné příklady k procvičování početních výkonů s desetinnými čísly.

DESETINNÁ ČÍSLA A DĚLITELNOST
Numerické příklady a slovní úlohy slouží k zábavnější formě procvičení a prohloubení účiva z učebnice. Zaměřeno na
příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.

GEOMETRICKÉ ÚLOHY
Úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie VI, rýsování, geometrické rébusy.

6 - 16

A B C D
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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

ARITMETIKA 6
+ GEOMETRIE 6

učebnice
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

Matematika – UPrAVEnÉ PŮVoDní VYDÁní
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

Matematika – pomůcky

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

6. roČník:

6. roČník:



8 9www.novaskoladuha.cz

učebnice:

ARITMeTIKA 7 D    7-10  84 Kč
V učebnici jsou zařazeny postupně kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, 
Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky, Počítání z praxe. V závěru jsou uvedeny 
výsledky příkladů. Vhodné náměty pro motivaci a činnostní učení.

geOMeTRIe 7 D    7-20  84 Kč
Přináší kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly… Učebnice je (po-
dobně jako ostatní učebnice nakladatelství Nová škola – Duha) určena k opakovanému použití.

pracovní sešity:

POČTáŘSKé CHVILKy 7 D    7-11  39 Kč
Obsahuje matematické rozcvičky – počítání se zlomky, s celými a racionálními čísly.

ARITMeTIKA 7 D    7-12  42 Kč
Obsahuje příklady a slovní úlohy – přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka.

geOMeTRIe 7 D    7-13  35 Kč
Přináší procvičení učiva: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, 
povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, z nichž jsou odvozovány jejich 
povrchy a objemy.   

sbírka úloh pro 7. ročník:

jAK POČíTAT S PROCeNTy 7-15  39 Kč
Přináší sbírku příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč.

jAK ŘeŠIT MATeMATICKé PROBLéMy 9-14  50 Kč
Publikace je určena pro žáky 7.–9. ročníku, kteří si oblíbili matematiku a chtějí se seznámit 
se způsoby, jak přistupovat k řešení matematických problémů. Vhodná i pro učitele.

IUč ARITMeTIKA 7 + geOMeTRIe 7 na 5 let  1 900 Kč
Jeden soubor přináší obě učebnice. Obsahuje celkem 63 interaktivních cvičení, která mo-
tivují žáky k zájmu o učivo matematiky. Příklady se zaměřují na procvičení 
základního učiva, k jejich řešení lze snadno zapojovat žáky celé třídy. V aritmetice je vyu-
žito přiřazování čísel k číselným osám různých číselných oborů. Ve cvičeních se procvičují 
početní operace s desetinnými čísly, zaokrouhlování desetinných čísel, prvočísla, násobky 
čísel, zlomky aj., vždy s vyhodnocováním správnosti výsledků. V geometrii je věnována 
pozornost výpočtu obvodů, obsahů a objemů různých útvarů a těles, dále jsou zařazeny např. 
úlohy k procvičení výpočtů úhlů a shodnosti trojúhelníků. Cvičení podporují geometrickou 
představivost žáků a přispívají mj. k snadnému pochopení obrazců a objemu těles. 

Akce:  IUč Aritmetika 7 + Geometrie 7 (verze na 1 rok) JAko BonUS ZDArMA 
PŘI oBJEDnÁní učebnic Aritmetika 7, Geometrie 7 pro třídu

Matematika: 7. ročník

Matematika – UPrAVEnÉ PŮVoDní VYDÁní
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

7 - 10

Návod k použití tabulky najdete na str. 85 v učebnici.

A B C D E F G H

I. 12 2 48 6 72 8 24 9

II. 40 8 20 5 16 4 32 4

III. 18 2 63 9 35 7 10 5

IV. 49 7 42 7 20 6 28 4

V. 21 5 15 5 21 3 14 6

VI. 18 6 27 3 81 9 54 9

VII. 30 6 45 5 54 9 36 6

VIII. 60 8 32 8 28 4 56 7
Urči správný výsledek:

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  0,015
B  1,5
C  0,15
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Nakladatelství 
Nová škola Brno

0 0,1 0,2 0,3 0,4
50 %

0,03 0,15 0,36

9 788087 565889

ISBN 978-80-87565-88-9
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geometrie

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz
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Tuto plochu vystřihni
podle přerušované čáry.
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Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:  

 5. ročník – učebnice:    Uvažuj, odhaduj, počítej
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5
 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6  
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6
 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty
 8. ročník – učebnice:    Algebra 8  
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8
 9. ročník – učebnice:    Algebra 9  
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9
 

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. 
Bratislavská 23d, 602 00 Brno
tel./fax: 548 221 247, e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

Obalka (vnejsi) Poctarske chvilky 7.indd   1 18.5.2009   14:33:16

Matematika 7. ročník
Pracovní sešit –  rozcvičky se zlomky 

a celými čísly

Řada pro pro výuku matematiky z Nakladatelství Nová škola Brno: 

 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6

 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty

 8. ročník – učebnice:    Algebra 8
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy 8
  Geometrie 8

 9. ročník – učebnice:    Algebra 9
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 9
  Geometrie 9

9 788087 565797

ISBN 978-80-87565-79-7

Nakladatelství 
Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno
tel./fax: 548 221 247 
e-mail: info@novaskolabrno.cz
www.novaskolabrno.cz

Nakladatelství Nová škola Brno

(24 − 6) : (−2) =

(−20 + 4) : (−1) =
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aritmetika  7

na 12 m2  ......2,5 kg barvy

na 40 m2  .........x kg barvy

3 čerpadla  ........... za 7,5 h

5 čerpadel  ............ za   x h

pracovní sešit
–	přímá	a	nepřímá	úměrnost
–	trojčlenka,	slovní	úlohy

1.    Když vyjedu z Chocně rychlíkem ráno ve  čtvrt 
na sedm, dojedu do Prahy v 8 hodin. Jak dlouho 
trvá cesta z Chocně do Prahy?

2.    Pavel ušel vzdálenost 400 m za 5 minut. 
Jirka ušel za 1

2  minuty dráhu délky 55 m. 
Ota ušel za 1

2  minuty 63 m.  Kdo šel nejrychleji?

Přehled nabízených učebnic a pracovních sešitů od 5. ročníku: 

	 5.	ročník	– učebnice:    Uvažuj, odhaduj, počítej
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5

	 6.	ročník	– učebnice:    Aritmetika 6  
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6

	 7.	ročník	– učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty

	 8.	ročník – učebnice:    Algebra 8  
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8

	 9.	ročník	– učebnice:    Algebra 9  
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9
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Nakladatelství 
Nová škola Brno

pracovní sešit – čtyřúhelníky, hranoly

geometrie 7

7–13 9 788087 565636

ISBN 978-80-87565-63-6

Výsledky:
str.  7 I.   180 cm2  II.   180 cm2  III.   163 cm2  IV.   144 cm2      Příklad: 11,9 m2

str.  8 Závěr: Je-li strana čtverce zvětšena 2krát, obvod čtverce se zvětší 2krát, obsah se zvětší 4krát...
str.  9  A  8 cm2   B  8 cm2     C  8 cm2   D  6 cm2   E  8 cm2   F  10 cm2

str. 10  A  6 cm2   B  8 cm2     C  3 cm2   D  8 cm2   E  6 cm2   F  8 cm2

str. 11  A  9 cm2   B  7,5 cm2   C  5 cm2   D  2 cm2   E  3 cm2   F  15 cm2   G  9 cm2 
str. 16 1. 36 kostek    2. 7 200 cm2  =  72 dm2 = 0,72 m2    3. 160 krychlí
str. 18 Kvádr:  V = 60 cm3;  S = 94 cm2      Počítej:  1. 64 krychliček   2. 125 krychliček
str. 21 1. a) V = 1 382,4 m3;  b) o = 56 m;  c) 432 kg    2. 2 250 krychlí    3. S = 0,25 m2;  a = 0,5 m

4. 80 min.   5. a) 21,6 litrů;  b) polovina akvária
str. 24 2. A  12 cm2    B  8 cm2    C  3 cm2    D  8 cm2    E  9 cm2    F  6 cm2    G  2 cm2 

Výšky hranolů nad podstavami: F  8 cm    D  6 cm    G  24 cm
str. 26 Počítej:  V = 120 dm3 = 0,12 m3                                                   str. 27    S = 120 cm2;  V = 56 cm3

str. 29 2. V = 216  cm3  3. 2 400 hl  4. 304  m2  5. 240  m3 vody . cena za 1  m3  6.  zvětší se 4krát  7.  zvětší se 4krát
Akvárium: a) 86,4 litrů;  b) ne, ale chybí jen 1,6 litru  c) 0,984 m2 =.  1 m2  d) 193,2 dm3 =.  193 litrů

str. 31 1. V = 2 304 cm3    2. S =1 344 cm2    3. V = 120 cm3    4. S = 212 cm2

5. I.  V  = 8 000 cm3  II.  V = 2 dm3  III.  Sp = 10 cm2  IV.  v = 5 cm  V.  Sp = 4 cm2  VI. Sp = 6 cm2

str. 33 1  V1 = 10 000 cm3 = 10 dm3   2  V2 = 4 320 cm3 = 4,32 dm3   3  V3 = 20  000 cm3 = 20 dm3

4  V4 = 21,6 dm3   5  V5  = 17,5 dm3     Tajenka: TĚLESO          str. 34    V =.   35 cm3   S =.  96 cm2

str. 35 1. V = 63 m3  2. a) Sp = 22,5 cm2  b) V = 90 cm3  c) m = 1 404 kg  3. I.  S = 114 cm2; V = 72 cm3

str. 37 1. B  2. A  3. B  4. V1
  = 45 cm3;  V2

  = 128 cm3;  V3
  = 500 cm3;  V4

  = 5 000 cm3 = 5 dm3;  v5 = 5 cm
str. 38 1  V1 = 96 dm3    2  V2 = 54 dm3    3  V3 = 192 dm3 =.  0,2 m3    4  V4 = 24 dm3    5  V5 = 4,8 dm3

Nakladatelství Nová škola Brno
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60%

%

25%

%

25%

	 10%	 ze	
120	Kč	 =

	 25%	 z	 240	Kč	 =

	 25%	 z	 800	ha	 =

	 75%	 z	 800	ha	 =

	 20%	 ze	
160	km	=

 
17%	 z	 3	000	Kč

	
100 %	 ...............	3	000	Kč

	
1 %	 ....................	30	Kč

	
17 % ......17. 30	=	510	Kč

Jak počítat
s procenty
Jak počítat
s procenty
Matematika	7.	ročník
Počítání	s	procenty	pro	
každého,	kdo	se	je	chce	
naučit	a	porozumět	jim.

Nakladatelství
Nová	škola	Brno

7–15

Řada	pro	pro	výuku	matematiky	z	Nakladatelství	Nová	škola	Brno: 

	 6.	ročník	–	učebnice:				 Aritmetika	6
  Geometrie 6
	 pracovní	sešity:	 Počtářské	chvilky	6
	 	 Aritmetika	6
  Geometrie 6
	 	 Vyzkoušej	svůj	důvtip	6

	 7.	ročník	–	učebnice:				 Aritmetika	7
  Geometrie 7
	 pracovní	sešity:	 Počtářské	chvilky	7
	 	 Aritmetika	7
  Geometrie 7
	 	 Jak	počítat	s	procenty

	 8.	ročník	–	učebnice:				 Algebra	8
  Geometrie 8
	 pracovní	sešity:	 Počtářské	chvilky	8
	 	 Rovnice	a	slovní	úlohy	8
  Geometrie 8

	 9.	ročník	–	učebnice:				 Algebra	9
  Geometrie 9
	 pracovní	sešity:	 Chvilky	s	algebrou
	 	 Rovnice	a	slovní	úlohy	9
  Geometrie 9

9 788087 565742

ISBN 978-80-87565-74-2

Nakladatelství 
Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno
tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz
www.ucebnice-distribuce.cz

ARITMETIKA 7
+ GEOMETRIE 7

učebnice
interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

32  :  0,8

A   4
B   0,4
C  40

0,15  :  0,1

A  
B  
C  
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Nakladatelství 
Nová škola Brno

0 0,1 0,2 0,3 0,4
50 %

0,03 0,36
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nakladatelství Nová škola

geometrie

7-1020-1

7. roČník:
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Matematika: 8. ročník
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8 – 10
Nakladatelství 
Nová škola Brno

algebra

Řada pro Matematiku z Nakladatelství Nová škola Brno: 

5. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

doplňkové pracovní sešity:

6. ročník – učebnice:

pracovní sešity:

7. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

8. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

9. ročník – učebnice:   

pracovní sešity:

Matematika 5, 1. díl
Matematika 5, 2. díl
Užitečné počítání 1
Užitečné počítání 2
Počtářské chvilky 5
Od příkladů ke hvězdám
Jak je lehká geometrie
Cestujeme po republice
Od zlomku k desetinnému číslu
Vyzkoušej svůj důvtip 5

Aritmetika 6
Geometrie 6
Počtářské chvilky 6
Aritmetika 6
Geometrie 6
Vyzkoušej svůj důvtip 6

Aritmetika 7
Geometrie 7
Počtářské chvilky 7
Aritmetika 7
Geometrie 7
Jak počítat s procenty

Algebra 8
Geometrie 8
Počtářské chvilky 8
Rovnice a slovní úlohy
Geometrie 8

Algebra 9
Geometrie 9
Chvilky s algebrou
Rovnice a slovní úlohy 2
Geometrie 9

Uhodnete,  
co je na obrázcích?

Z historie dopravy

Řešení  str. 111.

9 788087 565735

ISBN 978-80-87565-73-5
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8 – 20
9 788087 565865

ISBN 978-80-87565-86-5

Nakladatelství 
Nová škola Brno  

  3 2 + 5 . 2  =  
 (3 2 + 5) . 2 = 

  3 2– 5 . 2  = 
 (3 2– 5) . 2 = 

 
   1      16    25  =    

   1      16      25 =    

   1      16      25 =  

   1      16      25 =  

+
+

–
–

–
––

+

8c4 2c4. =
5r2 (  3r). =

(  2z3) z5 . =
4u6   u3. =

5u6 3u2. =
3x2 3x2. =

(  u)4u4 . =
  y43y5 . =

Počtářské
chvilky
Počtářské
chvilky

     3 . (5y – 2) + 5 . (1 – 3y) =   

     (y – 1) . (y – 2) + y . (3 – y) =   

     x
2 – (x – 3)2 + 3 . (x + 3) =  

     (x + y)2 – (x – y)2 – 4xy = 

     6t + (t – 3)2 – (t + 3) =

8 - 11

Řada pro výuku matematiky z Nakladatelství Nová škola Brno:  

 5. ročník – učebnice:    Uvažuj, odhaduj, počítej
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5
 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6  
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6
 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty
 8. ročník – učebnice:    Algebra 8  
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8
 9. ročník – učebnice:    Algebra 9  
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9

Nakladatelství Nová škola Brno, s. r. o. , Franzova 66, 614 00 Brno, 
tel.: 548 221 247, e-mail: info@novaskolabrno.cz, www.novaskolabrno.cz

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Nakladatelství Nová škola Brno

Matematika 8. ročník
Pracovní sešit - rozcvičky s mocninami 

a mnohočleny

9 788087 565186

ISBN 978-80-87565-18-6

      Řada pro Matematiku z Nakladatelství Nová škola Brno:

 5. ročník – učebnice:    Matematika 5, 1. díl
     Matematika 5, 2. díl
 pracovní sešity: Užitečné počítání, 1. díl
  Užitečné počítání, 2. díl
doplňkové  prac.  sešity: Počtářské chvilky 5
  Jak je lehká geometrie
  Od příkladů ke hvězdám
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5

 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6

 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty

 8. ročník – učebnice:    Algebra 8
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy 8
  Geometrie 8

 9. ročník – učebnice:    Algebra 9
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 9
  Geometrie 9

8 - 12

Nakladatelství 
Nová škola Brno

rovnice,
slovní úlohy
pracovní sešit K UČeBnici aLGeBra  8
– lineární rovnice o jedné neznámé
– slovní úlohy řešené rovnicí

5 . (4 + 3x) + 12x = 8 . (3x – 2) – 9x
   20 + 15x + 12x = 24x – 16 – 9x
             20 + 27x = 15x – 16
          27x – 15x = –16 – 20
                     12x = –36         /: 12
                         x = –3

 1.  Řeš rovnici, proveď zkouš ku:
  
  

3,2x – 4,4  =  2,5x – 0,6 – 1,2x
 2.  Ve dvou stejných nádobách je cel kem 60 l 

vody. Ve dru hé ná do bě je o polovinu vody víc 
než v prv ní. Ko lik l vody je v každé ná do bě?

Nakladatelství Nová škola Brno
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Rozum se slovními úlohami i rovnicemi brousí.
Štěstí bez rozumu nic není.
Mnoho lidí umí vydělat peníze, ale málokdo  
s nimi umí zacházet.

nakladatelství 
Nová škola

geometrie
pracovní sešit 
–	Pythagorova	věta
–	kruh	–	kružnice,	válec	
–	konstrukční	úlohy

8

S 
= 
r

2

V = 
r

2 v

S 
= 

2
r2  +

 2
r.v

o = d

8 - 13

V EDICI MATEMATIKA VÁM NABÍZÍME ŘADU UČEBNIC PRO 1.–9. ROČNÍK 
(vydané učebnice mají doložku MŠMT)

Přehled nabízených učebnic a pracovních sešitů od 5. ročníku: 

 5. ročník – učebnice:    Uvažuj, odhaduj, počítej
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5
 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6  
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6
 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty
 8. ročník – učebnice:    Algebra 8  
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8
 9. ročník – učebnice:    Algebra 9  
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola	Brno

Franzova 66, 614 00 Brno, tel./fax: 548 221 247, 
e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

ALgeBRA 8 D   8-10  84 Kč
V učebnici jsou zařazeny postupně kapitoly: Druhá mocnina a odmocnina, Mocniny s při-
rozeným mocnitelem, Výrazy, Lineární rovnice a slovní úlohy, Základy statistiky. Převažuje 
činnostní ráz učení; učebnice přináší hodně příkladů z praxe, rozvíjí logické usuzování.  

geOMeTRIe 8 D   8-20  84 Kč
Učebnice přináší kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; 
Konstrukční úlohy. Důraz je kladen na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení 
učiva a jeho propojení s látkou minulých ročníků. Pozornost je věnována mezipředmětovým 
vztahům. Na závěr zve žáky na návštěvu elektrárny, kde u projektů a staveb využívají svých 
poznatků z geometrie v praxi.
pracovní sešity:

POČTáŘSKé CHVILKy 8 D   8-11  39 Kč
Pracovní sešit přináší matematické rozcvičky k procvičení učiva: druhá mocnina a odmoc-
nina, početní úkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných 
výrazů, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů.

ROVNICe A SLOVNí úLOHy D   8-12  42 Kč
Zaměřuje se na lineární rovnice s jednou neznámou. Vede žáky od úprav početních výrazů k ře-
šení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Rovnice jsou řazeny 
podle stupně obtížnosti. Pozornost je věnována řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic.  

geOMeTRIe 8 D   8-13  42 Kč
Obsahuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prolínají výpočty obsahu obrazců, 
objemu a povrchu těles, zvláště válců, konstrukční úlohy. 

UkÁZkA – UČEBnICE ALGEBrA 8

Matematika – UPrAVEnÉ PŮVoDní VYDÁní
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS – 1 kus ZDARMA

8. roČník:
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ALgeBRA 9 D    9-10  84 Kč
Zařazeny jsou kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, 
Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. 
Obsahuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz je kladen na rozvoj logického 
myšlení.

geOMeTRIe 9 D    9-20  84 Kč
Přináší kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém troj-
úhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz je kladen na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem 
nás a využití geometrie v praxi. Shrnuje geometrické poznatky minulých ročníků. Obsahuje 
možnosti zajímavého prověřování nabytých znalostí. Zahrnuty jsou mezipředmětové vztahy.
pracovní sešity:

CHVILKy S ALgeBROU D    9-11  42 Kč
Obsahuje matematické rozcvičky k procvičení učiva: početní úkony s mnohočleny, rozklady 
mnohočlenů na součin, úpravy lomených výrazů a početní úkony s nimi.

ROVNICe A SLOVNí úLOHy 2 D    9-12  42 Kč
Zaměřuje se na lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, řešení soustav lineárních rov-
nic se dvěma neznámými. Značná pozornost je zde věnována nácviku řešení slovních úloh.

geOMeTRIe 9 D    9-13  42 Kč
Obsahuje úlohy k procvičení podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití 
goniometrických funkcí sinus a tangens. Procvičuje a shrnuje problematiku výpočtů obsahu 
a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles.

9 – 10
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nakladatelství 
Nová škola

algebra

4.	 Potvrďte	graficky,	že:
a.	 daná	soustava	rovnic	nemá	žád-

né	řešení: 

b.	daná	soustava	rovnic	má	ne-ko-
nečně	mnoho	řešení:

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA:	 

  5. ročník – učebnice:     Uvažuj, odhaduj, počítej
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 5
    Od příkladů ke hvězdám
    Jak je lehká geometrie
    Cestujeme po republice
    Od zlomku k desetinnému číslu
    Vyzkoušej svůj důvtip 5
  6. ročník – učebnice:     Aritmetika 6   
    Geometrie 6
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 6
    Aritmetika 6
    Geometrie 6
    Vyzkoušej svůj důvtip 6
  7. ročník – učebnice:     Aritmetika 7   
    Geometrie 7
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 7
    Aritmetika 7
    Geometrie 7
    Jak počítat s procenty
  8. ročník – učebnice:     Algebra 8   
    Geometrie 8
  pracovní sešity:  Počtářské chvilky 8
    Rovnice a slovní úlohy
    Geometrie 8
  9. ročník – učebnice:     Algebra 9   
    Geometrie 9
  pracovní sešity:  Chvilky s algebrou
    Rovnice a slovní úlohy 2
    Geometrie 9
 

Nakladatelství 
Nová škola Brno

Franzova	66,	614	00	Brno,	tel./fax:	548	221	247,	
e-mail:	ucdis@ucdis.cz,	www.ucebnice-distribuce.cz
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9 – 20 Nakladatelství 
Nová škola Brno9 788087 565629

ISBN 978-80-87565-62-9

chvilky 
s algebrou
 matematika pro 9. ročník
–  úpravy algebraických výrazů

x + 2
x

x + 2
x

y
x

xy – 2y
x2 – 4

y(x – 2)
(x + 2)(x – 2)

. .= =

5a + 5
a – 1

5(a + 1)
(a – 1)

5a
3

5(a – 1)
3(a + 1)

 a2 – a 
3a + 3

. .= =

(x ≠ ± 2,
x ≠ 0)

(a ≠ 1,
a ≠ –1)

4. Zkus určit, mezi kterou dvojici lomených 
výrazů patří znak „ = “ 

?

?
A

;

; ?
D

?
C

;

;
B

2a –3
5 –4x

3 – 2a
4x –5

5
a + b

5a + 5b
(a + b)2

(x –  y)2

(x + y)2
x –  y
x + y

a2 – b2

(a + b)2
a – b
a + b

9 - 11

Nakladatelství Nová škola Brno, s. r. o.,  Franzova 66,  614 00  Brno, 
tel.: 548 221 247, e-mail: info@novaskolabrno.cz, www.novaskolabrno.cz

 5. ročník – učebnice:    Matematika 5, 1. a 2. díl
 pracovní sešity: Užitečné počítání 1. a 2. díl
 rozšiřující pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5
 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6 
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6
 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty
 8. ročník – učebnice:    Algebra 8
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8
 9. ročník – učebnice:    Algebra 9
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9
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Nakladatelství Nová škola Brno

– rovnice s jednou neznámou
– soustavy rovnic   – slovní úlohy

rovnice,
slovní   úlohy
 pracovní sešit pro 9. ročník

3z – 10
2

 – z
4
 = 5
    a + 5b =  1
5a – 25b = 55

1.  Vyřeš rovnici, udej podmínky, za kterých má 
řešení smysl:

2.  Řeš soustavu rovnic:
Rada:  
 Násob obě strany  1. rovnice 
 číslem – 5, obě rovnice sečti, 
 vypočítej b. Pak snadno vypočítáš z 1. rovnice a.

Nakladatelství Nová škola Brno
Franzova 66, 614 00 Brno,  tel./fax: 548 221 247
e-mail: ucdis@ucdis.cz,  www.ucebnice-distribuce.cz

V edici MATeMATiKA VáM nAbízíMe ŘAdu učebnic
pro 1.–9. ročníK (vydané učebnice mají doložku MŠMT)

přehled nabízených učebnic a pracovních sešitů od 5. ročníku:
 5. ročník – učebnice: Matematika 5, 1. díl
  Matematika 5, 2. díl
 pracovní sešity: užitečné počítání, 1. díl
  užitečné počítání, 2. díl
  Jak je lehká geometrie

 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6
  Geometrie 6
 pracovní sešity: počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6

 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7
  Geometrie 7
 pracovní sešity: počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty

 8. ročník – učebnice:    Algebra 8
  Geometrie 8
 pracovní sešity: počtářské chvilky 8
  rovnice a slovní úlohy 8
  Geometrie 8

 9. ročník – učebnice:    Algebra 9
  Geometrie 9
 pracovní sešity: chvilky s algebrou
  rovnice a slovní úlohy 9
  Geometrie 9

nakladatelství 
Nová škola

geometrie 
pracovNí sešit 9
–	podobné	útvary	v	rovině
– goniometrické funkce   – tg , sin , cos 
–	jehlan,	kužel,	koule
– základy rýsování

Vypočítej obvod  
 ABC:

Dáno:
  = 110
c  =  5 cm
a  =  b 
o  =  ? cm

A BP

C

ab


9  cm
kužel 1. 2. 3.

8  cm1 mr
12  cm15  cm1  mv

cm3cm3m3V

10  cm
4.

 cm
 3140 cm3

Řada pro Matematiku z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA BRNO:  

 5. ročník – učebnice:    Uvažuj, odhaduj, počítej
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 5
  Od příkladů ke hvězdám
  Jak je lehká geometrie
  Cestujeme po republice
  Od zlomku k desetinnému číslu
  Vyzkoušej svůj důvtip 5
 6. ročník – učebnice:    Aritmetika 6  
  Geometrie 6
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 6
  Aritmetika 6
  Geometrie 6
  Vyzkoušej svůj důvtip 6
 7. ročník – učebnice:    Aritmetika 7  
  Geometrie 7
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 7
  Aritmetika 7
  Geometrie 7
  Jak počítat s procenty
 8. ročník – učebnice:    Algebra 8  
  Geometrie 8
 pracovní sešity: Počtářské chvilky 8
  Rovnice a slovní úlohy
  Geometrie 8
 9. ročník – učebnice:    Algebra 9  
  Geometrie 9
 pracovní sešity: Chvilky s algebrou
  Rovnice a slovní úlohy 2
  Geometrie 9
 

9 - 13

nakladatelství 
Nová škola Brno

Nakladatelství Nová škola Brno, s. r. o. , Franzova 66, 614 00 Brno, 
tel./fax: 548 221 247, e-mail: ucdis@ucdis.cz, www.ucebnice-distribuce.cz

Matematika: 9. ročník

Matematika – UPrAVEnÉ PŮVoDní VYDÁní
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

UkÁZkA – PrACoVní SEšIt roVnICE A SLoVní úLohY 2

9. roČník:
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DĚjePIS 6, učebnice D    66-40  186 Kč
Pravěk a starověk
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na 
názornost a srozumitelnost. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena 
textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu.
Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické sou-
vislosti a typické rysy dané historické etapy. V každé kapitole najdete i velké přehledné 
mapky. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky. 
Naučné pasáže dopl-
ňuje velké množství 
obrázků a fotografií.
V závěru každé ka-
pitoly je zařazena 
přehledná časová 
osa, která přibližu-
je základní dějinné 
události v časovém 
sledu. Každá kapitola 
je zakončena otáz-
kami k cyklickému 
opakování. Na kon-
ci učebnice najdete 
závěrečné opaková-
ní, slovníček pojmů 
a rejstřík. 

IUČ DĚjePIS 6 na 5 let 66-40-1  6 490 Kč
Obsahuje interaktivní cvičení, 3D modely, videa a MPV. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Dějepis 6 (na 1 rok) ZDArMA

13

PRAVĚK

Člověk rozumný (Homo sapiens) se objevil asi před 200 000 lety. 
Vyvinul se v Africe, odkud se rozšířil také do Asie, Austrálie 
a do Evropy.

ZPŮSOB ŽIVOTA
Člověk rozumný se živil čás-
tečně sběrem, převážně ale 
lovem  velkých zvířat. Patři-
li k nim např. mamuti a srst-
natí nosorožci. Z kožešin 
zvěře si zhotovoval jednodu-
chý oděv.

Nové nástroje
Člověk rozumný začal vedle kamene používat k výrobě nástrojů 
také dřevo a kosti. K pěstnímu klínu tak přibyly kamenné nebo 
kostěné nože či škrabadla a dřevěné oštěpy s hroty z kamene 
nebo kostí. 

mamut (rekonstrukce) 
Mamuti byli savci podobní dnešním slonům. Dosahovali výšky až 4 metry 
a váhy 4–6 tun. Jejich vyhynutí zřejmě souviselo s náhlým oteplením na Zemi.

ČLOVĚK ROZUMNÝ  (Homo sapiens)

Mezi mamuty se šíří zmatek. Několik poplašených zvířat vybíhá 
z prošlapané uličky. Mamutík vida, že se mamuti rozbíhají, nečekal 
a začal štvát stádo směrem k bažinám. Jeden veliký mamut prorazil 
houštinou a octl se přímo před Mamutíkem. Ten uhnul před strašným 
chobotem a vší silou vehnal ostrý oštěp mamutovi do slabin. Ani ne-
měl čas oštěp vytáhnout. Mamut uháněl i s oštěpem dál. Mamutík se 
podivil. Očekával, že se mamut rozzuří a že nastane krutý boj. Zatím 
si však mamut těžké rány nevšímá. Co je to? Jistě je mamut něčím 
poplašen a nechce se zdržovat. 
A již se hrne několik dalších mamutů. K Mamutíkovi přiběhl udýchaný hoch, Kopčem. Jeho zděšené oči projevují 
strach. „Cizí lovci!“ zasténal a zhroutil se do trávy. 

(Eduard Štorch: Lovci mamutů; ilustrace Zdeněk Burian)

Proč lovci štvali stádo mamutů směrem k bažinám? Jaký nástroj použil Mamutík při lovu?
 Z jakého důvodu se mamuti splašili? 

Původ druhu Homo sapiens
Podle starší teorie se lidé druhu 
Homo sapiens vyvinuli z lidí druhu 
Homo erectus. 
V poslední době však převládá ná-
zor, že Homo erctus vymřel a že se 
Homo sapiens vyvinul z druhu člo-
věka zvaného Homo heidelbergen-
sis (člověk heidelberský) v oblasti 
východní Afriky. 
Vědci zkoumali DNA kosterních 
pozůstatků Homo sapiens a na zá-
kladě tohoto studia došli k závěru, 
že naše společná pramatka žila před 
necelými 200 000 lety v Afice. 
Z Afriky část lidí druhu Homo sapi-
ens přešla i na další kontinenty.

Lov mamutů
Existuje několik teorií o tom, jak 
člověk rozumný lovil mamuty. Dnes 
se archeologové přiklánějí k názo-
ru, že si lovci vyhlédli mládě nebo 
slabší kus, který od stáda odehnali, 
nejlépe k okraji vyvýšeniny. Od-
tud zvíře spadlo a lovci je následně 
utloukli.

člověk rozumný

1.

2.

stavbou některých kostí – mají 
tenčí lebeční kosti, velkou hla-
vici a kratší krček stehenní kos-
ti a nezešikmenou pánev
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STAROVĚKÉ ŘECKO

CO JSOU ANTICKÉ STÁTY
Starověké Řecko řadíme mezi antické státy. Ty se nacházely v jižní Evropě. Vedle starověkého Řecka 
k nim řadíme také starověký Řím. Území starověkého Řecka bylo mnohem rozsáhlejší než v  současné 
době. Patřilo k němu dnešní Řecko i západní pobřeží Malé Asie (dnešní Turecko).
Na ostrově Kréta, která je součástí dnešního Řecka, vznikla nejstarší evropská civilizace. Její obyvatelé 
zvaní Mínojci nepatřili mezi řecké kmeny. Udržovali s nimi však úzké obchodní kontakty. Protože se 
obě civilizace ovlivňovaly, učíme se o mínojské civilizaci v rámci dějin starověkého Řecka.  

Časová přímka

mykénská 
civilizace

(pevninské Řecko)

mínojská civilizace
(ostrov Kréta)

„temné období“ 
Řecka

vznik a rozvoj 
městských států

řecko-perské 
války

Řecko pod 
nadvládou 
Makedonie 

1600–1100 př. n. l.

2000–1300 př. n. l.

2000 př. n. l. 1600 př. n. l. 1100 př. n. l. 800 př. n. l. 500 př. n. l. 338 př. n. l.

1100–800 př. n. l. 800–500 př. n. l. 500–338 př. n. l.
338–konec 1. stol. 

př. n. l.
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Mapa oblasti starověkého Řecka

 řecké městské státy  hory a pohoří

STAROVĚKÉ ŘECKO 

B. ANTICKÉ STÁTY 

Dějepis: 6. ročník

DĚjePIS 6, pracovní sešit 66-41  99 Kč
Pravěk a starověk
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva dějepisu 6. ročníku. Ob-
sahuje cvičení s popisy obrázků, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí 
kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie 
a obrázky. 
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může 
posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. 

DIgITáLNí PS DĚjePIS 6 (1 žák, 1 rok)     66-41-4           25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS DĚjePIS 6 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 66-41+DL         118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

DĚJEPIS 6
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

DĚJEPIS 6
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

Dějepis 6 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

6. roČník:
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Dějepis: 7. ročník

DĚjePIS 7, učebnice D  77-40  186 Kč
Středověk a počátky novověku
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždy 
na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění 
textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. 
Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu 
ke kapitole také vždy najdete velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast.
Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky 
zaujmou pozoruhod-
né „střípky“ ze života 
v dané době. 
Naučné pasáže 
doplňuje obrovské 
množství obrázků 
a fotografií.
V závěru kapitoly 
je vždy zařazena 
přehledná časová 
přímka, která přibli-
žuje základní dějinné 
události v časovém 
sledu. Každá kapitola 
je zakončena stránkou 
s otázkami k cyk-
lickému opakování, 
součástí učebnice je 
i závěrečné opakování, 
rejstřík a slovníček 
pojmů.

DĚjePIS 7, pracovní sešit 77-41  99 Kč
Středověk a počátky novověku
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva dějepisu 7. ročníku. Ob-
sahuje cvičení s popisy obrázků, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí 
kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotogra-
fie a obrázky. Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. 
Žákům může posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. 
Učivo shrnují úkoly v kapitole Závěrečné opakování.

DIgITáLNí PS DĚjePIS 7 (1 žák, 1 rok)     77-41-4          25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS DĚjePIS 7 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 77-41+DL        118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/
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pRvní středověké státy

1. pRvní středověké státy

 „stěHování náRodů“ A pRvní středověké státy
Raný středověk je historické období, kdy se v Evropě šířilo křesťanství a vznikaly první středověké státy.
Ve 4. a 5. století prošla západní a střední Evropa velkými změnami. Od východu pronikali do Evropy 
Hunové – kočovné kmeny, které drancovaly území, jímž procházely. Tehdejší kmeny se ze strachu před 
nimi začaly „stěhovat“. jako první se daly do pohybu germánské kmeny zvané Gótové. Rozdělily se na 
dvě větve – ostrogóty a vizigóty. Oba tyto kmeny se usadily na území západořímské a východořímské 
říše. Dalšími stěhujícími se germánskými kmeny byli např. vandalové, kteří vyplenili Řím. Dál na západ 
Evropy se přesouvali  např. Anglové, sasové a Frankové. vpád Hunů a „stěhování národů“ tak přispěly 
k rozkladu západořímské říše, která se pod náporem přesouvajících se kmenů rozpadla a zanikla.

II. RAný středověk (5.–11. století)

Více než 1 200 let uplynulo od chvíle, kdy francký král Karel, později známý jako Karel Veliký, přišel na mši do 
baziliky svatého Petra v Římě oděn jako římský císař. V purpurové tunice, purpurovém plášti vyšívaném zlatem a ve 
zlatých opáncích posázených drahokamy přijal z rukou papeže Lva III. císařskou korunu a stal se tak přímým následní-
kem nejmocnějších starověkých vládců. Karel Veliký z rodu Pipinovců a Arnulfovců byl velkým vládcem Západu, jeho 
osobnost však měla vliv i na naše země. Například české slovo král je zkomolenina panovníkova německého jména Karl. 

Za císaře Fridricha Barbarossy byl prohlášen svatým. Také v Praze najdeme kostel zasvěcený svatému Karlu Veliké-
mu. Nechal mu ho vybudovat jeho přímý potomek v dvacáté generaci – český král Karel IV. 

(Podle: https://revue.idnes.cz/svaty-karel-veliky)

1.   Kdo byl Karel Veliký?  2.   Jak vzniklo české slovo král?  3.   Kdo a přes kolik generací byl potomkem Karla Velikého? 

Rýn

A F R I K A

Británie

poloostrov
Malá Asie

Balkánský
poloostrov

E V R O P A

A
S

I
E

Č e r n é  m o ř e

S e v e r n í
m o ř e

B a l t s ké
m o ř e

S t ř e d o z e m n í  m o ř e

Dunaj

Konstantinopol

SASOVÉ
ANGLOVÉ

ANGLOVÉ

BURGUNDI

VANDALOVÉ

GÓTOVÉ

OSTROGÓTI

OSTROGÓTI

VIZIGÓTI

VIZIGÓTI

VIZIGÓTI

FRANKOVÉ

FRANKOVÉ

VIZIGÓTI

VIZIGÓTI

BURGUNDI
OSTROGÓTI

Ebro

HUNOVÉ

SASOVÉ

Řím

VANDALOVÉ

VANDALO
VÉ

Pyrenejský
poloostrov

stěhování národů ve 4. a 5. století
  původní území jednotlivých 
germánských kmenů a jejich pohyb

 směr tažení Hunů
  území bývalé západořímské říše
  území východořímské (byzantské) říše 

Ukažte si na mapce a slovy popište, odkud kam se „stěhovaly“ jednotlivé kmeny v průběhu 4. a 5. století.
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FRIdRIcH FAlcký (vládl 1619–1620)
Fridrichu Falckému se říká zimní král, 
protože na českém trůnu setrval pouze 
jeden rok (jednu zimu).
Bitvy na Bílé hoře se neúčastnil, protože 
v té době pořádal oběd pro anglické vy-
slance. Když se rozjel bojiště navštívit, 
potkával už jen ustupující stavovskou 
armádu. Po večerní poradě nechal na-
ložit vozy a druhý den ráno ve spěchu 
opustil Prahu. Po jeho odjezdu vtrhlo 
do Prahy císařské vojsko Ferdinanda II. 
Habsburského, na obranu se již nikdo 
nezmohl. české stavovské povstání tak 
bylo s konečnou platností poraženo.

FeRdInAnd II. (vládl 1620–1637)
po bitvě na Bílé hoře se stal českým králem původně odmítnu-
tý Habsburk Ferdinand II. Zrušil Rudolfův majestát a tvrdě se 
vypořádal s vůdci povstání. Dne 21. června 1621 nechal na sta-
roměstském náměstí v praze popravit 27 předních účastníků 
stavovského povstání. Tato hromadná veřejná poprava neměla 
v českých dějinách obdoby. 
Další účastníci povstání byli uvězněni nebo museli opustit české 
země. Všem povstalcům a jejich pozůstalým byl zabaven majetek. 

poprava vůdců povstání
V pět hodin ráno se otevřely brány 
města. Staroměstské náměstí obsadi-
lo vojsko Albrechta z Valdštějna, aby 
zabránilo případným problémům. Na 
náměstí bylo postaveno lešení potaže-
né černým suknem. Popravu prováděl 
kat Jan Mydlář, měl na ni připraveny 
čtyři meče. Hrůzné divadlo trvalo pět 
hodin. Těsně před popravou byl osvo-
bozen Jan Theodor Sixt, a to ve chví-
li, kdy už pokládal hlavu na špalek. 
Ostatní takové štěstí neměli, přestože 
jejich manželky a rodiny za jejich mi-
lost neváhaly štědře zaplatit. Nejpo-
tupnější smrt, tedy oběšením, čekala 
tři členy jednoty bratrské. 
Těla popravených 
byla rozčtvrcena. 
Hlavy dvanácti 
vůdců byly dány 
d o  ž e l e z n ýc h 
košů. Ty potom 
visely na tyčích 
ze Staroměstské 
mostecké věže 
pro výstrahu ce-
lých deset let. 

Fridrich Falcký

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června 1621 (obraz Josef Mathauser)

1. Kdo se stal českým králem po porážce českých stavů na Bílé hoře?
2. Jak byli potrestáni hlavní představitelé stavovského povstání? 
3. Co znamenala prohra českých stavů na Bílé hoře pro protestanty?

středověký kat

HABsBuRkové nA českéM tRůnu

DĚJEPIS 7
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

IUč DĚjePIS 7 na 5 let 77-40-1  6 490 Kč
Obsahuje 3D modely, videa a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Dějepis 7 (na 1 rok) ZDArMA

DĚJEPIS 7
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

Dějepis 7 – učebnice a pracovní sešit
upravo v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

7. roČník:
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DĚjePIS 8, učebnice D  88-40  186 Kč
Novověk
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na 
textovou názornost a srozumitelnost s ohledem na věk žáků, poukazování na souvislosti 
dějinného vývoje jednotlivých států a na mezipředmětové vztahy. 
Učebnice je systematicky a přehledně členěna do tematických kapitol. V podkapitolách 
jsou vždy uvedena základní fakta s minimem odborných pojmů a letopočtů.  
Každá kapitola je uvedena ukázkou z krásné literatury, následuje přehledná tematická 
mapa, související 
průběžné otázky 
k porozumění textu 
a opakování učiva 
i úkoly motivační 
a rozšiřující. Základ-
ní učivo je dále dopl-
něno po okrajích za-
jímavostmi psanými 
menším písmem. 
Text obsahuje mno-
ho názorných fo-
tograf ií, obrázků 
a schémat. Na kon-
ci každé kapitoly 
je časová přímka 
a cyklické opaková-
ní. Zahrnuto je i zá-
věrečné opakování. 
Na konci učebnice 
najdete slovníček 
nejdůležitějších poj-
mů a rejstřík. 

16

ČESKé BAROKO

ČESkÉ BARoko
Baroko dosáhlo v Českých zemích svého vrcholu počátkem 
18. století. 

ARCHITEkTURA
K význačným barokním architektům se řadí kryštof Dientzen-
hofer [dýncnhofr] a jeho syn kilián Ignác Dientzenhofer nebo Jan 
Blažej Santini-Aichel coby tvůrce tzv. barokní gotiky.
K nejvýznamnějším barokním památkám u nás patří chrám sva-
tého Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze, realizovaný 
především dílnou kiliána Ignáce Dientzenhofera.
V době baroka se v Českých zemích stavěly honosné stavby, které 
měly své majitele okázale reprezentovat. Byly to:
•  chrámy; 
• zámky – venkovská sídla panovníků a šlechty; 
• paláce – šlechtická sídla ve městech. 
V období baroka byly stavby pomocí alejí a parků dokonale pro-
pojovány s okolní krajinou.

Vznikaly také drobné stavby, které dodnes tvoří neodmyslitel-
nou součást české krajiny. Patří k nim:
•  kapličky; 
•  boží muka; 
•  morové či mariánské sloupy;
•  kašny ve městech.

Barokní gotika
Barokní gotika je architektonický 
sloh spojující prvky baroka a go-
tiky. Jeho tvůrcem a nejvýznamněj-
ším představitelem byl Jan Blažej 
Santini-Aichel. Tento český archi-
tekt vyrůstal v blízkosti gotické ka-
tedrály svatého Víta. Jeho otec i děd 
totiž na její výstavbě pracovali. 
K nejkrásnějším příkladům Santi-
niho tvorby patří klášterní kostely 
v Želivě a ve Křtinách a především 
poutní kostel svatého Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře ve Žďáru 
nad Sázavou, který je na Seznamu 
světových, kulturních a přírodních 
památek UNESCO.

kostel svatého Jana Nepomuckého

chrám sv. Mikuláše v Praze kostel a zámek Jaroměřice nad Rokytnou

kult svatého Jana Nepomuckého
Baroko přineslo novou tradici ně-
kterých světců. Významným a do-
dnes živým se stal kult svatého Jana 
Nepomuckého, patrona českého ná-
roda, lodníků, kněží a zpovědníků. 
Jeho sochy vzniklé v období baroka 
zdobí nejčastěji mosty.

boží muka 
(Kameničky)

morový sloup (sloup 
Nejsvětější Trojice, Olomouc) 

barokní kaple
(Třeboň)

barokní socha sv. Jana Nepomuckého 
na Karlově mostě (autor: Jan Brokoff)

1. Vysvětlete, co je baroko.
2. Pomocí fotografií výše uveďte hlavní znaky barokní architektury.
3. Jmenujte české barokní umělce a jejich díla.

boží muka – column shrine [ˈkɒləm šrʌɪn]
morový sloup – plague column [pleiɡ ˈkɒləm] 53
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Vídeň

PoNAPoLEoNSkÁ EvRoPA
Francouzská revoluce a napoleonské války měly velký vliv na vývoj Evropy. Revoluce ve Francii zbořila 
zažité pořádky (např. konec vlády rodové šlechty, poddanství) a přinesla mnoho nových práv a myšle-
nek (např. rovnost všech před zákonem). Napoleonské války pak tyto myšlenky rozšířily napříč Evro-
pou, navíc také změnily hranice mnoha států.

víDEňSký koNGRES
Po porážce Napoleona musely 
vítězné mocnosti vyřešit nové 
uspořádání poměrů v Evropě. 
ve vídni byl proto uspořádán 
kongres zástupců většiny ev-
ropských států. Probíhal od září 
roku 1814 do června roku 1815.
Hlavní výsledky kongresu jsou:
•  obnovení vlády Bourbonů 

[burbonů] ve Francii;
•  návrat všech panovnických dy-

nastií v Evropě na své trůny; 
•  vrácení hranic států do stavu 

před začátkem válek s Fran-
cií, tedy do roku 1792; 

•  Francie pozbyla část svých 
zámořských kolonií; 

•  Svatá říše římská obnovena nebyla, místo ní byl vytvořen Německý spolek.

Evropa po vídeňském 
kongresu roku 1815
  hranice 

Německého spolku
  současné hranice 
České republiky

vídeňský kongres – vienna Congress [vi ɛ̍nə ˈkɒŋɡrɛs]
Německý spolek – the German Confederation [ðə ˈdʒəːmən kənfɛdə̍ reɪʃ(ə)n]

vídeňský kongres
Jednání vídeňského kongresu se často odehrávala při plesech 

a banketech, proto se někdy hovoří o „tančícím kongresu“.

Dějepis: 8. ročník

DĚjePIS 8, pracovní sešit 88-41  99 Kč
Novověk
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva dějepisu 8. ročníku. Obsahuje 
cvičení s popisy obrázků, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých si 
žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. 
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může 
posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. Součástí pracovního 
sešitu jsou i cyklická opakování a závěrečné opakování.
DIgITáLNí PS DĚjePIS 8 (1 žák, 1 rok)  88-41-4   25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS DĚjePIS 8 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 88-41+DL        118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

DĚJEPIS 8
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

DĚJEPIS 8
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školyIUč DĚjePIS 8 na 5 let 88-40-1  6 490 Kč
Obsahuje videa a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Dějepis 8 (na 1 rok) ZDArMA

Dějepis 8 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

www.novaskoladuha.cz

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

8. roČník:
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DĚjePIS 9, učebnice D  99-40  186 Kč
Moderní dějiny
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen 
na textovou názornost a srozumitelnost, poukazování na souvislosti dějinného vývoje 
jednotlivých států a na mezipředmětové vztahy. Učebnice je systematicky a přehled-
ně členěna do tematických kapitol. V podkapitolách jsou vždy uvedena základní fakta 
s minimem odborných pojmů a letopočtů pro moderní dějiny jednotlivých významných 
států a zvlášť Československa, tedy pro dobu od první světové války až po současnost.
Každá kapitola je uvedena ukázkou z krásné literatury,  následuje přehledná tematická 
mapa, související prů-
běžné otázky k porozu-
mění textu a opakování 
učiva i úkoly motivační 
a rozšiřující. Základní 
učivo s tučně zvýraz-
něnými podstatnými 
informacemi je dále 
doplněno po okrajích 
zajímavostmi psanými 
menším písmem. Text 
obsahuje mnoho názor-
ných fotografií, obráz-
ků a schémat. Na konci 
jednotlivých kapitol 
jsou přehledné časo-
vé přímky a cyklická 
opakování. V učebnici 
je i několikastránkové 
závěrečné opakování.
Pro lepší orientaci 
v učivu a textu je na 
konci učebnice slovníček nejdůležitějších pojmů a věcný a jmenný rejstřík. Následuje výčet klíčových kompe-
tencí, jichž se má dosáhnout, a očekávané výstupy z učiva.

11

ČESKOSLOVENSKO MEZI 1. A 2. SVĚTOVOU VÁLKOU

státní znak – national coat of arms [ˈnaʃ(ə)n(ə)l kəʊt ɒv ɑːmz]
ústava – constitution [kɒnstɪ̍ tju ʃː(ə)n]

II. ČESKOSLOVENSKO
MEZI 1. A 2. SVĚTOVOU VÁLKOU

1. CESTA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY KE STÁTNOSTI

VZNIK REPUBLIKY
Československá republika byla vyhlášena dne 28. října 1918. K tomu, aby mohl nový stát správně fun-
govat, je nutno především zvolit prezidenta a sestavit vládu, vytvořit parlament, ústavu, zákony a také 
vlajku, hymnu, státní znak a vlastní měnu. Dále je nutno mít vnitřní politiku a navázat diplomatické 
styky s ostatními zeměmi, tedy vést zahraniční politiku. Toto vše nelze uskutečnit okamžitě, je na to po-
třeba určitá doba. Představitelům Československé republiky to tehdy zabralo asi dva roky.

Československá republika se skládala zpočátku z pěti zemí. Byly to Čechy, Morava, Slezsko, Sloven-
sko a Podkarpatská Rus. V roce 1928 se Morava spojila se Slezskem v Moravskoslezskou zemi. Od 
tohoto roku se tedy Československo skládalo ze čtyř zemí.

ÚSTAVA
Defi nitivní podoba ústavy byla schválena roku 1920. Bylo v ní zakotveno i vo-
lební právo, které poprvé platilo i pro ženy. Dále potvrzovala, že každý občan 
Československa bez rozdílu národnosti má stejná práva.

PREZIDENT
Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrique [garik] Masaryk, který tuto 
funkci zastával až do roku 1935; byl do ní zvolen celkem čtyřikrát.
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Československá republika do roku 1928

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA OD R. 1928

Čechy Slovensko Podkarpatská RusMoravskoslezská země

Tomáš Garrique Masaryk
– první prezident 

Československé republiky

Zopakujte si, jak se T. G. Masaryk zasloužil o vznik ČSR. Se kterými významnými osobnostmi tehdy v zahraničí 
spolupracoval a budoval odboj proti Rakousko-Uhersku?

60

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Jaltská konference – Yalta Conference [ˈjaltə ˈkɒnf(ə)r(ə)ns]
kapitulace – surrender [sə̍ rɛndə]

Roku 1945 postupovaly spojenecké armády vpřed a smyčka kolem Německa se stahovala.

JALTSKÁ KONFERENCE
Defi nitivní porážka Německa se blížila. V únoru 1945 se 
sešli představitelé hlavních členských států protihitle-
rovské koalice na konferenci v Jaltě (město na poloost-
rově Krym). Jednali zde o postupu válečných operací v zá-
věrečné fázi války. Stalin (za SSSR), Roosevelt (za USA) 
a Churchill (za Velkou Británii) zde potvrdili požadavek 
bezpodmínečné kapitulace Německa a Japonska. 
Byla stanovena linie, kde se při osvobozování setká 
Rudá armáda se Spojenci. (Procházela i územím Čech; 
americká armáda měla skončit svůj osvobozovací postup 
od západu kousek před Plzní. To znamenalo, že většinu 
našeho území měla dle dohody osvobodit Rudá armáda.)
Na jaltské konferenci byly dohodnuty zejména tyto závěry:
• dojde k potrestání válečných zločinů;
• Stalin zahájí do tří měsíců po skončení války v Evropě válku proti Japonsku; 
• poválečné uspořádání Evropy má být následující: Německo bude rozděleno do čtyř okupačních zón; 

hranice Polska bude stanovena nově: Sovětskému svazu připadne tehdejší východní část Polska a Polsko 
získá část území na západě patřící Německu.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – ROK 1945

 osvobozování Evropy 1943–1945, válečné operace v Evropě

 zleva: Churchill, Roosevelt a Stalin – takzvaná 
Velká trojka při setkání v Jaltě (únor 1945)
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Dějepis: 9. ročník

DĚjePIS 9, pracovní sešit 99-41  99 Kč
Moderní dějiny
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva dějepisu 9. ročníku. Obsahuje 
cvičení s popisy obrázků, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých si 
žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. 
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může 
posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. Součástí pracovního 
sešitu jsou i cyklická a závěrečné opakování.
Řešení úkolů z učebnic i pracovních sešitů najdete na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

88-41

ISBN 978-80-88285-40-3

• s doložkou MŠMT

• srozumitelné

a přehledné

• aktuální poznatky

NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO 2. STUPEŇ ZŠ
nakladatelství Nová škola – DUHA
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tení s porozum ním
ZPRACOVÁNO
V SOULADU
S RVP ZV
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DĚJEPIS 9
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 9. ročník základní školy

Dějepis 9 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS – 1 kus ZDARMA

9. roČník:
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ZeMĚPIS 6, učebnice D  66-45  186 Kč
Planeta Země
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen 
na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. 
Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá 
kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše 
s ohledem na věk žáků. 
Součástí učebnice jsou i ukázky z krásné literatury a související otázky na porozumění 
textu. Každá větší kapitola je zakončena opakováním. 
Učebnice obsahuje 
mnoho názorných foto-
grafií, obrázky a sché-
mata. Díky nim žáci 
pochopí lépe učivo. 
Text doplňuje velké 
množství map, které 
pomáhají žákům ori-
entovat se v reálném 
prostoru. Základní text 
je doplněn zajímavost-
mi po okrajích učeb-
nice. V zajímavostech 
najdete i medailonky 
významných osobností 
ze světa vědy. Právě tyto 
zajímavosti, přehledné 
obrázky a mapy moti-
vují žáky k učení.
V závěru je rejstřík 
a klíč s řešením opa-
kovacích úkolů. 

7

VESMÍR

typy souhvězdí
Celkem rozlišujeme 88 souhvěz-
dí. Jejich názvy jsou často odvo-
zeny z řeckých bájí. 
Některá souhvězdí vidíme od nás 
na obloze pouze v určitém ročním 
období. Mezi ně patří tzv. zvířet-
níková souhvězdí (např. Kozo-
roh, Vodnář, Ryby, Beran…). 
Jiná souhvězdí můžeme pozoro-
vat po celý rok. Nazýváme je ob-
točnová souhvězdí. Patří k nim 
např. Kasiopea nebo Velká Med-
vědice, jejíž součástí je Velký vůz.
Některá souhvězdí můžeme  vidět 
pouze ze severní nebo jen z jižní 
polokoule. Nejznámější souhvěz-
dí pozorovatelné jen z jižní po-
lokoule je jižní kříž. Toto sou-
hvězdí je znázorněno na státní 
vlajce Austrálie.

zvířetníková souhvězdí viditelná během roku 

Mléčná dráha neboli Galaxie 
Slunce je v naší Galaxii jednou z 200 miliard hvězd.

podle teorie velkého třesku vznikl vesmír z malého bodu o obrovské hustotě. Věda zabývající se 
výzkumem vesmíru se nazývá astronomie. Hvězda je obrovská žhavá koule, která vydává světlo 
a teplo. Hvězdy, které mají společný původ, se mohou shlukovat do hvězdokup. miliardy hvězd, 
hvězdokupy a mlhoviny tvoří galaxie. naše galaxie se nazývá mléčná dráha nebo Galaxie. 

1. Popište podle teorie velkého třesku vznik vesmíru. 
2. Která věda zkoumá vesmír?
3. Jak se nazývá základní síla, která ovlivňuje vesmír? Uveďte příklad jejího působení. 
4. Co tvoří galaxie a jak se nazývá naše galaxie?

souhvězdí
Ve starověku a středověku si lidé pro lepší orientaci spojili pomyslně podle 
své představy nejjasnější hvězdy na noční obloze v obrazce, kterým 
říkáme souhvězdí. Díky pozorování hvězd vytvořili už ve starověku 
první kalendáře. Vypozorovali totiž, že v každém ročním období jsou na 
obloze vidět jiná souhvězdí.

Zjistěte údaje o mlhovinách a kupách galaxií.

Hvězdokupy a galaxie
Hvězdy, které mají společný původ, se mohou shluko-
vat do hvězdných soustav. Nazýváme je hvězdokupy. 
Miliardy hvězd, hvězdokupy a mlhoviny tvoří dohroma-
dy obrovský systém zvaný galaxie.
Ve vesmíru existují miliardy galaxií. Galaxie, ve které se 
nachází slunce, se nazývá mléčná dráha. Mléčná dráha 
se někdy označuje jako Galaxie. (Psáno s velkým počá-
tečním písmenem, máme-li na mysli právě naši galaxii.)

souhvězdí, která pozorujeme ze severní polokoule (tedy i z ČR) během roku

Proč má souhvězdí Jižní kříž na 
své státní vlajce právě Austrálie?

souhvězdí – constellation  •  Mléčná dráha – Milky way  
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POVRCH ZEMĚ
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horský ledovec

princip pohybu písečných dun způsobený větrem

ledovcové údolí ve tvaru U

Bludný balvan
Bludný balvan je blok horniny, který 
byl v době ledové přenesen ledov-
cem na velkou vzdálenost. 
V ČR se bludné balvany nacháze-
jí na severní Moravě a ve Slezsku, 
kam se dostaly ze severní Evropy. 

doverské útesy
Jedním ze symbolů Velké Británie 
jsou bílé útesy poblíž města Dover 
na jihu země.

c)  Společným působením mořské vody a větru vznikají mořské 
útesy. Ty jsou narušovány působením mořských vln. Dochází tak 
k pomalému ústupu mořského pobřeží.

d)  ledovec obrušuje okolní horniny a sune před sebou obroušený 
materiál. po ústupu ledovce vznikne údolí ve tvaru písmene U.

2. pŮsoBení VětRU
Vítr unáší jemný materiál, např. písek nebo drobné kamínky. Ten 
obrušuje okolní horniny, ze kterých vytváří zajímavé útvary.

V místech, kde vítr slábne, se unášený materiál ukládá. 
V pouštích tak vznikají písečné pahorky, které nazýváme duny. 
Ty se další činností větru přemisťují. 

1.  Podle atlasu určete, které státy leží 
v severní Evropě.

2.  Bludné balvany jsou většinou žu-
lové. Zjistěte, o jaký druh horniny 
se jedná.

3.  Co víte o pravěkém osídlení na úze-
mí naší republiky v době ledové?

princip působení větru

směr 
větru

drobný materiál

drobný materiál

drobný materiál

bludný balvan v Jeseníku

vlny 
a vítr

vlny 
a vítr

ústup mořského pobřeží

mořské útesy na jihu Velké Británie

směr 
větru

předchozí pozice budoucí pozice

útes – cliff  •  duna – dune

Zeměpis: 6. ročník

ZeMĚPIS 6, pracovní sešit 66-46  99 Kč
Planeta Země
Pracovní sešit slouží k procvičování znalostí učiva zeměpisu 6. ročníku. Obsahuje cvičení 
s popisy obrázků, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci 
hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. 
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může 
posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. 
Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování a závěrečné opakování.

DIgITáLNí PS ZeMĚPIS 6 (1 žák, 1 rok) 66-46-4  25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS ZeMĚPIS 6 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 66-46+DL         118 Kč
Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč ZeMĚPIS 6 na 5 let 66-45-1  6 490 Kč
Obsahuje interaktivní cvičení, 3D modely, videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Zeměpis 6 (na 1 rok) ZDArMA

ZEMĚPIS 6
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

ZEMĚPIS 6
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

Zeměpis 6 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

www.novaskoladuha.cz

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

6. roČník:
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Zeměpis 7 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

ZeMĚPIS 7, učebnice D  77-45  186 Kč
Antarktida, Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie, světový oceán
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen 
na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebni-
cové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola 
začíná vždy na nové straně. 
Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Součástí učeb-
nice jsou na začátku každé větší kapitoly ukázky z krásné literatury a související otázky 
na porozumění textu. Každá větší kapitola je zakončena cyklickým opakováním. 
Učebnice obsahuje mno-
ho názorných fotografií, 
obrázků a schémat. Díky 
nim žáci lépe pocho-
pí učivo. Text doplňuje 
velké množství map, 
které pomáhají žákům 
orientovat se v reálném 
prostoru. Základní text 
je doplněn zajímavost-
mi, které jsou uvedeny 
po okrajích učebnice. 
V zajímavostech najdete 
i medailonky význam-
ných osobností ze světa 
vědy. V závěru učebnice 
je rejstřík a klíč s řeše-
ním opakovacích úkolů.

28

0 1000

Km

2000

JIŽNÍ
ORKNEJE

JIŽN
Í

SH
ETLAN

D
Y

OSTROV
ALEXANDRA I.

OSTROV
PETRA I.

BALLENYHO
OSTROVY

VINSON
MASSIV
4892 m

ELLSWORTHOVO

POHOŘÍ
JIŽNÍ PÓL
Amundsen-Scott (USA)

VÝCHODNÍ ANTARKTIDA

ZÁPADNÍ
ANTARKTIDA

McMurdo
(USA)

WILKESOVA
ZEMĚ

SCOTTOVO
POHOŘÍ

ENDERBYHO
ZEMĚ

ZEMĚ
KRÁLOVNY

MAUD
COATSOVA

ZEMĚ

ANTARKTICKÝ POL.

TR
A

N
SANTARKTICKÉ POHO

ŘÍ

VIKTORIINA
ZEMĚ

J I Ž N Í  O C E Á N

WEDDELLOVO
MOŘE

AMUNDSENOVO
MOŘE

J I Ž
N

Í  O
C

E
Á

N

JIŽNÍ O
C

EÁ
N

ROSSOVO
MOŘE

MOŘE KRÁLE HAAKONA VII .

ROSSŮV
ŠELFOV Ý
LEDOVEC

jezero Vostok

JIŽ

NÍ P
OLÁ

RNÍ KRUH 66°34´J

60° 60°

POLÁRNÍ OBLASTI

Polární oblasti se rozprostírají v oblasti jižního a severního pólu. 

POPIS A POLOHA
Antarktida je světadíl, který se roz-
kládá kolem jižního pólu. Obklopu-
je ji jižní oceán. 
Rozloha Antarktidy je 14 000 000 km2, 
je to pátý největší světadíl. 

PODneBí
Podnebí Antarktidy je polární – 
velmi drsné a větrné. 
V důsledku polohy světadílu kolem 
jižního pólu a kvůli vysoké nadmoř-
ské výšce je podnebí Antarktidy nej-
studenější na Zemi. Na většině její-
ho území se i letní teploty pohybují 
hluboko pod bodem mrazu. 
V Antarktidě byla naměřena nej-
nižší absolutní teplota na Zemi, 
a to -89,2 °C (na stanici Vostok roku 
1983).

III. POLÁRní OBLASTI

1. AnTARKTIDA

1. Co víte o Jižním oceánu?
2.  Ukažte si polární oblasti na glóbusu. Vyhledejte 

severní a jižní pól. Jak se nazývá pomyslná 
přímka, která póly spojuje?

„Tak jsme dorazili a mohli jsme vztyčit naši vlajku na geografickém jižním pólu. Díky Ti, Bože!“ zapsal si do 
deníku v památný den Roald Amundsen, když spolu se čtyřmi druhy stanul jako vůbec první na jižním pólu. 

„Je to velká věc, že jsme zde jako první lidé, že tu nevlaje anglická vlajka, ale naše tříbarevná, norská,“ zapsal si 
další člen výpravy. 

Amundsenovi vynesl jeho úspěch slávu největšího polárníka. Nebyla to však jeho poslední výprava do věčně zmrz-
lých oblastí. Roku 1926 se vydal ve vzducholodi k severnímu pólu a stal se prvním člověkem, kterému se přelet nejse-
vernějšího bodu planety podařil. Právě severní pól se však o dva roky později stal norskému cestovateli osudným. Při 
zachraňování výpravy vedené Umbertem Nobilem pětapadesátiletý Roald Amundsen zahynul. Předpokládá se, že se 
jeho letoun v mlze zřítil do Barentsova moře. Amundsenovo tělo ani ostatky dalších členů posádky se nenašly…

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1430031-jizni-pol-dobyt)

Která dvě prvenství náležejí Roaldu Amundsenovi? Víte, co je vzducholoď?
Jakým způsobem Roald Amundsen zahynul?

1.

2.

Antarktida

POLÁRní OBLASTI

oblast kolem severního pólu, trvale zamrzlá část 
Severního ledového oceánu a jeho pobřeží

B. ARKTIDA

světadíl kolem jižního pólu, 
který je obklopen Jižním oceánem

A. AnTARKTIDA

Antarktida – Antarctica [ˌænˈtɑːktɪkə]
světadíl – continent [ˈkɒntɪnənt] 53

AMERIKA

ČLenITOST POBŘeží
Délkou pobřežní čáry je Ame-
rika nejdelší z kontinentů.
Břehy Ameriky omývají:
• na západě Tichý oceán,
•  na severu Severní ledový 

oceán,
•  na východě Atlantský oceán.
Pobřeží Severní Ameriky je 
v porovnání s pobřežím Jižní 
Ameriky mnohem členitější. 
Do Atlantského oceánu vy-
bíhají např. poloostrovy Lab-
rador a florida, do Tichého 
oceánu Kalifornský poloos-
trov. Do Severní Ameriky se 
hluboko zařezává Hudsonův 
[hadsnův] záliv nebo Mexický 
záliv. Do Jižní Ameriky je za-
hlouben záliv La Plata.
Tichooceánské pobřeží je 
naopak převážně přímočaré. 
V severní části Severní Ame-
riky se nacházejí největší ame-
rické ostrovy. Patří k nim nej-
větší ostrov světa Grónsko, 
Baffinův a Viktoriin ostrov. 
V oblasti Střední Ameriky se 
nachází rovněž mnoho ostrovů 
a souostroví. Největší je ostrov 
Kuba, který patří k souostroví 
Velké Antily.
K jihoamerickým ostrovům 
patří souostroví Galapágy v Ti-
chém oceánu, ostrovy falklan-
dy v Atlantském oceánu a sou-
ostroví Ohňová země u jižního 
pobřeží Jižní Ameriky.
Mezi Severní a jižní Ameri-
kou byl vybudován Panamský 
průplav. Severní Ameriku od 
Asie odděluje Beringův průliv. 

Jak členíme americký kontinent? Které oceány omývají Ameriku a které ostrovy a poloostrovy k ní patří?
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1.  Ve školním atlasu vyhledejte a do sešitu vypište zálivy, poloostrovy a ostrovy a průplavy v blízkosti Ameriky. 
Postupujte od severu k jihu po východním pobřeží a zpět podél západního pobřeží k severu. 

2.  Na mapě zjistěte, který oceán vytváří v Severní Americe Hudsonův záliv, Aljašský záliv, záliv Fundy, Mexický záliv.
3.  Na mapě zjistěte, které oceány nebo okrajová moře omývají poloostrov Yucatan [jukatán], poloostrov Floridu, Al-

jašku, souostroví Velké Antily a Malé Antily, ostrov Grónsko, Bahamy, Bermudy a Galapágy.

obecně zeměpisná mapa Ameriky

Florida – florida [̍ flɒrɪdə]
Galapágy – Galapagos [ɡəˈlapəɡəs]

Zeměpis: 7. ročník

ZeMĚPIS 7, pracovní sešit 77-46  99  Kč
Antarktida, Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie, světový oceán
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva zeměpisu 7. ročníku. 
Kapitoly jsou  nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahuje cvičení s popisy 
obrázků, slepé mapy, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých 
si žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie 
a obrázky. Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy, 
který může žákům posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. 
Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování a závěrečné opakování.

DIgITáLNí PS ZeMĚPIS 7 (1 žák, 1 rok)  77-46-4  25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS ZeMĚPIS 7 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 77-46+DL  118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč ZeMĚPIS 7 na 5 let 77-45-1  6 490 Kč
Obsahuje 3D modely, videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Zeměpis 7 (na 1 rok) ZDArMA

ZEMĚPIS 7
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

ZEMĚPIS 7
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

7. roČník:
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Zeměpis 8 (1. a 2. díl) – učebnice a PS
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

ZeMĚPIS 8, učebnice D 
1. díl – evropa 88-45  99 Kč
2. díl – Česká republika 88-47  99 Kč
Učebnice jsou vytvořeny v souladu s moderními trendy výuky 
zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické 
souvislosti a mezipředmětové vztahy. 
Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tema-
tických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. 
Hlavní učební text je 
psán přehledně a jed-
noduše s ohledem na 
věk žáků. Každá větší 
kapitola je zakončena 
opakováním. 
Učebnice obsahují mno-
ho názorných fotografií 
a schémat. Díky nim 
žáci pochopí lépe uči-
vo. Text doplňuje velké 
množství map, které po-
máhají žákům orientovat 
se v reálném prostoru. 
Základní text je doplněn 
zajímavostmi uvedený-
mi na okrajích stránek. 
V závěru učebnice je 
rejstřík a klíč s řešením 
opakovacích úkolů. 32

LITVA
Litva je největší po-
baltský stát. Je to záro-
veň nejlidnatější stát této 
oblasti. Hlavní město je 
Vilnius. V Litvě žije ze 
států Pobaltí nejpočetněj-
ší polská menšina, proto-
že část jejího území tvoři-
la v minulosti jeden celek 
s Polskem. 

LOTyŠSKO
Hlavní město Lotyšska je 
Riga, která je zároveň nej-
lidnatějším městem ce-
lého Pobaltí. V Lotyšsku 
žije nejpočetnější ruská 
menšina čítající přibližně 
1/3 obyvatel Lotyšska. 
Rozvinutý je papírenský, 
elektrotechnický a potra-
vinářský průmysl.

ESTOnSKO
Estonsko je nejmenší 
a nejméně lidnatý stát 
Pobaltí. Hlavní město je 
Tallinn. Jazykově a kul-
turně mají Estonci nej-
blíž k finům. 
Z pobaltských států je 
Estonsko hospodářsky 
nejvyspělejší.
Estonské hospodářství 
je založeno převážně na 
službách, jako je bankovnictví, významně se rozvíjí informační 
technologie. 
Z Tallinnu vedou důležité námořní cesty do finských přístavů.

Rozloha: 65 300 km²
Počet obyvatel: asi 2,81 mil.
úřední jazyk:  litevština
Hlavní město: Vilnius
Státní zřízení: republika
Měna: euro

vlajka Litvy znak Litvy
Vilnius – hlavní město Litvy

Riga – hlavní město Lotyšska  

Tallinn – hlavní město Estonska

Rozloha: 45 339 km²
Počet obyvatel: asi 1,32 mil.
úřední jazyk: estonština
Hlavní město: Tallinn
Státní zřízení: republika
Měna: euro

vlajka Estonska znak Estonska

1. Najděte na mapě, se kterými zeměmi jednotlivé pobaltské státy sousedí. Popište jejich polohu.
2. Charakterizujte obyvatelstvo pobaltských států a hospodářství těchto zemí.
3. Na mapě vyhledejte největší jezero Estonska, které tvoří hranici s Ruskem.

POBALTSKé STÁTy (POBALTí)
Státy Litva, Lotyšsko a Estonsko se rozkládají při východním pobřeží Baltského moře, bývají proto 
souhrnně označovány jako pobaltské státy. Vzhledem k tomu, že až do roku 1991 byly součástí Sovětské-
ho svazu, žije v nich početná ruská menšina.
Všechny tyto státy mají nedostatek nerostných surovin. Zemědělství je zaměřeno na živočišnou výrobu, 
zejména na chov hovězího dobytka. Významný je v těchto přímořských zemích i rybolov. Rozvinutý je 
proto zejména potravinářský průmysl, ze strojírenského průmyslu je zastoupena výroba elektrotechniky.

Rozloha: 64 589 km²
Počet obyvatel: asi 1,94 mil.
úřední jazyk:  lotyština
Hlavní město: Riga
Státní zřízení: republika
Měna: euro

vlajka Lotyšska znak Lotyšska

SEVERNÍ EVROPA

pobaltské státy – Baltic States [ˈbɒltɪk steɪt]
ruská menšina – Russian minority [ˈrʌʃən mɪ̍ nɒrɪti] 62

mamut – mammoth [ˈmæməθ]
Bílé Karpaty – White carpathians [wʌit kɑː̩ peiθiəns]

 

PŘíRODNí PODMíNKy

jihomoravský kraj se rozkládá v oblasti jižní Moravy. Na jihu 
sousedí s Rakouskem a na jihovýchodě se Slovenskem. 
Na severu kraje se nachází Drahanská vrchovina, jejíž součástí je 
Moravský kras – největší krasová oblast v České republice. Větši-
nu kraje tvoří úrodný Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval. 
Na jihu u hranic s Rakouskem se táhnou Pavlovské vrchy – bělost-
né vápencové skály. Do západní 
části zasahuje Českomoravská 
vrchovina, do východní čás-
ti zasahují ze Slovenska Bílé 
Karpaty s nejvyšším vrcholem 
kraje (Čupec 819 m n. m.). 
Kraj odvodňuje řeka Morava. 
Příroda je chráněna v NP Po-
dyjí a ve třech chráněných kra-
jinných oblastech: Moravský 
kras, Bílé Karpaty a Pálava.

jiHOMORAVSKý KRAj

1. Poznáte, co znázorňuje znak Jihomoravského kraje? Může vám pomoci internet.
2. Čtěte následující text a zvýrazněné zeměpisné celky ukazujte na uvedené mapce a poté na mapě v atlasu.  

Pavlovské vrchy neboli Pálava, 
v pozadí vodní nádrž Nové Mlýny
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Jihomoravský kraj leží tam, kde kdysi byla mocná Velkomoravská říše, kde se stýkají oba základní horské systémy 
naší vlasti, Český masiv a Karpaty. Země, která se mezi nimi prostírá, náleží k povodí prastaré řeky Moravy. Je to 
líbezná země s malebnými nevysokými horami a s žírnými slunečnými nížinami.  (Karel Blažek: Kraj plný slunce)

Archeopark Pavlov
Archeopark Pavlov seznamuje ná-
vštěvníky s významnou lokalitou 
doby lovců mamutů. Pravěcí lidé 
druhu Homo sapiens založili svou 
osadu v okolí Pavlovských vrchů 
asi před 30 000 lety. Nejznámějším 
pravěkým nálezem z této oblasti je 
soška Věstonické venuše.
Muzeum zaujme nejen 
svými sbírkami, ale 
i zvláštní architekturou.

BRNO

Jihomoravský kraj – základní údaje
krajské město Brno
rozloha 7 195 km2

počet obyvatel 1 187 667 (k roku 2019)

ÚZEMní Uspořádání

V atlasu vyhledejte, kde pramení a do které řeky ústí řeky Dyje, Svratka a Svitava. Vypište přehrady a vodní nádrže, 
které jsou na nich vybudované, a uveďte, k čemu slouží. 

Zeměpis: 8. ročník

ZeMĚPIS 8, pracovní sešit
1. díl – evropa 88-46  66 Kč
2. díl – Česká republika 88-48  66 Kč
Pracovní sešity slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva zeměpisu 
8. ročníku. Kapitoly jsou  nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují 
cvičení se slepými mapami, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, 
pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo. Cvičení 
doplňují barevné fotografie a obrázky. Důraz je kladen na práci s internetem 
a poznávání jednotlivých regionů Evropy (1. díl) a krajů ČR (2. díl).
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy, 
který může žákům posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu.
DIgITáLNí PS ZeMĚPIS 8 (1 žák, 1 rok)    88-46-4     25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS ZeMĚPIS 8 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 88-46+DL   118 Kč
Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč ZeMĚPIS 8 na 5 let 88-4547-1  6 490 Kč
Obsahují videa, fotografie a mezipředmětové vztahy.   
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Zeměpis 8 (na 1 rok) ZDArMA

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

ZEMĚPIS 8
pracovní sešit – 2. díl

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

ZEMĚPIS 8
učebnice – 2. díl

ZEMĚPIS 8
učebnice – 1. díl

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

ZEMĚPIS 8
pracovní sešit – 1. díl

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

8. roČník:
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ZeMĚPIS 9, učebnice D  99-45  186 Kč
Lidé a hospodářství
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kla-
den na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. 
Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá 
kapitola začíná vždy na nové straně. 
Učebnice vychází z nejnovějších geografických údajů a politické situace (např. vy-
stoupení Velké Británie z EU, válka na Ukrajině). Zahrnuje kapitoly: Lidé na planetě 
Zemi, Národní hospodářství,  
Světový trh a mezinárodní 
obchod, Politická mapa dneš-
ního světa, Krajina a životní 
prostředí, Světové ekologické 
problémy.
Učebnice obsahuje mnoho ná-
zorných fotografií, obrázků 
a schémat. Díky nim žáci po-
chopí lépe učivo. Text doplňuje 
velké množství map, které 
pomáhají žákům orientovat se 
v reálném prostoru. Základní 
text je doplněn zajímavostmi, 
které jsou uvedeny na okrajích 
stránek. V závěru učebnice je 
rejstřík a klíč s řešením opa-
kovacích úkolů.

Zeměpis: 9. ročník

Zeměpis 9 – učebnice
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

ZeMĚPIS 9, pracovní sešit 99-46  99  Kč
Lidé a hospodářství
Pracovní sešit slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva zeměpisu 9. ročníku. 
Kapitoly jsou  nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahuje cvičení s popisy obráz-
ků, doplňovačky, přesmyčky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou 
procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. 
Důraz je kladen na současná ohniska napětí ve světě a socio-environmentální problémy 
dnešního světa. Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými 
pojmy, který může žákům posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího 
sešitu. Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování a závěrečné opakování.
Řešení úkolů z učebnic i pracovních sešitů na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

43

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

    Cestováním lidé poznávají nové prostředí, život místních obyvatel a jeho historii. Po práci tak odpočívají, a navíc 
se cestováním vzdělávají. Vyhledávají oblasti s neporušenou přírodou, s historickými památkami, jezdí za kultu-
rou, sportem, navštěvují místa dějinných událostí nebo v lázeňských oblastech pečují o své zdraví. 

CESTOVNí RUCH

Cestovní ruch neboli turismus je přechodné pobývání mimo místo trvalého bydliště, nikoli však za 
účelem výdělku. Mezi služby spojené s cestovním ruchem patří doprava, hotely a restaurace, služby 
cestovních kanceláří nebo průvodcovské služby. 
Cestovní ruch je významnou 
složkou III. sektoru národního 
hospodářství. Jeho podíl na ce-
losvětovém HDP je přes 10 %.

DěLENí CESTOVNíHO 
RUCHU
Podle hospodářské prospěšnosti pro stát rozlišujeme:
• aktivní cestovní ruch – zahrnuje příjezd všech cizinců 

na území sledovaného státu, kteří zde také utrácejí peníze;  
• pasivní cestovní ruch – zahrnuje výjezd občanů sledo-

vaného státu do zahraničí. 
Vedle zahraničního cestovního ruchu existuje i domácí 
cestovní ruch, kdy lidé cestují v rámci svého státu.

Nejnavštěvovanější státy 
podle příjezdu návštěvníků (rok 2018)
pořadí stát počet 

návštěvníků
 1. Francie 89 milionů

 2. Španělsko 83 milionů

 3. USA 80 milionů

 4. Čína 63 milionů

 5. Itálie 62 milionů

39. Česká republika   10,6 milionů

Příjmy z cestovního ruchu 
v miliardách USD (rok 2018)

pořadí stát příjem

 1. USA 256 miliard

 2. Španělsko  81 miliard

 3. Francie  73 miliard

 4. Thajsko  65 miliard

 5. Německo  60 miliard

44. Česká republika       8,3 miliardy

PŘÍJEZDOVÝ CR

157
mld. Kč

DOMÁCÍ CR

115
mld. Kč

VNITŘNÍ SPOTŘEBA CR

272
mld. Kč

VÝJEZDOVÝ CR

71
mld. Kč

SALDO CR

86
mld. Kč

2
0
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Uveďte, co motivuje turisty k návště-
vě těchto cílových destinací: Karlovy 
Vary, Vatikán, Mekka, Las Vegas, Vy-
soké Tatry, Chorvatsko, Paříž, Londýn, 
Řím, Brno. 

EVROPA

615
mil. osob

AMERIKA

200
mil. osob

AFRIKA

58
mil. osob

ASIE A PACIFIK

309
mil. osob

STŘEDNÍ VÝCHOD

56
mil. osob

2
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návštěvnost podle světových regionů v milionech osob (rok 2016)

příjmy z cestovního ruchu v České republice 
v miliardách Kč (rok 2016)

rovník

0° poledník

obratník
Kozoroha

obratník
Raka

HDP na 1 obyvatele v USD

více než 50 000

35 000–50 000

20 000–34 999

10 000–19 999

5 000–9 999

2 000–4 999

méně než 2 000

státy světa podle HDP na 1 obyvatele (data k roku 2015)

 Porovnejte uvedené tabulky. Vy-
světlete rozdílné pořadí států z hle-
diska příjezdu návštěvníků a příjmů 
z cestovního ruchu.

cestovní ruch – tourism [ˈtʊərɪz(ə)m]
cizinec – foreigner [ˈfɒrɪnə]42

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

SLUžBY
Třetí sektor hospodářství je nevýrobní část hospodářství. Zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, 
jejichž podstatou je poskytování služeb, proto se mu někdy říká sektor služeb. 
Služby jsou ekonomická činnost lidí, která poskytuje 
užitek, ale nevytváří výrobky. Jejím výsledkem je urči-
tý efekt (např. vyléčení nemoci, ostříhané vlasy). Úroveň 
služeb roste s velikostí sídla. Služby se soustřeďují přede-
vším ve městech.
Ke službám patří například:
• zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska…), 
• školství, 
• doprava a spoje,
• obchod, 
• cestovní ruch,
• ubytovací a stravovací služby,
• kultura (divadla, kina…),
• správní a vládní služby, 
• bankovnictví a pojišťovnictví, 
• kadeřnictví.
Služby jsou významným ukazatelem rozvoje daného stá-
tu. V hospodářsky vyspělých státech pracuje ve III. sek-
toru většina obyvatel.
Ke službám se někdy řadí i věda a výzkum. V hospodář-
sky vyspělých zemích se obvykle vyčleňují jako samo-
statný IV. sektor.

HRUBÝ DOMÁCí PRODUKT
Hrubý domácí produkt (HDP) je celková hodnota všech 
výrobků a služeb vytvořená za 1 rok na určitém území. Ob-
vykle se uvádí v amerických dolarech (USD). 
HDP vyjadřuje výkonnost národní ekonomiky. Za účelem po-
rovnání se často přepočítává na 1 obyvatele daného státu.

Služby v roce 2006 překonaly v zaměstnanosti počet osob zaměstnaných v zemědělství. Ve službách je nyní za-
městnáno asi 40 % obyvatel světa (38,7 %  zaměstnává I. hospodářský sektor a 21,3 %  II. hospodářský sektor).

1.  Uspořádejte ve třídě anketu: Kde byste chtěli v dospělosti pra-
covat? Vyhodnoťte výsledek podle hospodářských sektorů.

2.  Jmenujte profese, které se uplatňují ve službách. Zjistěte, 
na jakých školách je možno se na ně připravit. 

ulice města La Paz (Bolívie) – většina prodávaného 
zboží se zde vystavuje na ulici

moderní nákupní středisko v Dubaji (Spojené arab-
ské emiráty) – uvnitř se nachází i obří akvárium

1.  Rozdělte následující povolání podle hospodářského sektoru: hor-
ník, lékař, zemědělec, policista, herec, soustružník, řidič metra, řidič 
bagru na stavbě dálnice, učitel, lesní technik.

2.  Proč se v ČR v poslední době zvýšil počet nákupních center, kde je 
možné i kulturní vyžití? Které stojí poblíž vašeho bydliště?

1. Vysvětlete rozdíl mezi základními a doplňkovými službami.
2. Vysvětlete, co je HDP a k čemu slouží.

Zajímavé je, že na prvních místech 
v žebříčku nejsou velké státy, ale spíše 
na počet obyvatel menší vyspělé státy.

Pořadí zemí podle výšky HDP na 1 obyvatele 
v amerických dolarech  (rok 2019)

pořadí stát HDP v am. dolarech

  1. Katar 132 886

  2. Lucembursko 108 951

  3. Singapur 103 181

  4. Irsko  83 399

  5. Brunej  80 384

  6. Norsko  76 684

  7. Spojené arab. emiráty  69 435

  8. Kuvajt  66 387

39. Česká republika  38 834

služby – services [ˈsəːvɪsɪs]
hrubý domácí produkt – gross domestic product [ɡrəʊs də̍ mɛstɪk ˈprɒdʌkt]

3. TŘETí SEKTOR HOSPODÁŘSTVí (SEKTOR SLUžEB)

IUč ZeMĚPIS 9 na 5 let 99-46-1  6 490 Kč
Obsahuje videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Zeměpis 9 (na 1 rok) ZDArMA

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS – 1 kus ZDARMA

9. roČník:
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PŘíRODOPIS 6, učebnice D  66-30  186 Kč
úvod do učiva přírodopisu
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky navazuje 
učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí s buňkou a s nebuněčnými mikroorganizmy 
– viry. Poté se jim představí skupina jednobuněčných organizmů, od bakterií přes 
některé druhy hub a lišejníků až k prvokům. Představitelem rostlinné říše jsou řasy. 
Mnohobuněčné organizmy zastupují bezobratlí živočichové a houby. 
Struktura kapitol: obecná charakteristika daného organizmu (u každého je uveden 
kmen i třída, popř. podtřídy a jejich zástupci) a stavba těla s názorným obrázkem 
s popiskami.
Následuje přehled 
vybraných zástup-
ců v podobě schéma-
tu s fotografiemi. Ty 
doplňují zajímavosti 
ve sloupcích na okraji 
stránky. Kapitola je za-
končena otázkami na 
probrané učivo a shr-
nutím obsahu kapitoly. 
Větší celky jsou uve-
de ny  mot ivačn í m 
úryvkem z populárně-
-naučné nebo krásné 
literatury s otázkami 
na porozumění textu. 
Zařazeno je cyklické 
opakovaní, celkové 
závěrečné opakování 
a rejstřík. 23

STRUKTURA ORGANIZMŮ

KoLoNiÁLNí orGANiZMus
přechodem mezi jednobuněčným a mnohobuněčným orga- 
nizmem je skupina buněk žijících pohromadě. Nazývá se 
koloniální organizmus. 
Každá z buněk v koloniálním organizmu je schopná i samostatné-
ho života. spojení do kolonie je však pro buňky výhodné. Mohou 
například spolupracovat při získávání potravy nebo se zaměřit na 
určité životní činnosti, např. na ochranu celé kolonie. Zároveň se 
buňky v kolonii mohou zastupovat.
Typickým příkladem koloniálního organizmu je sladkovodní 
řasa váleč koulivý. Některé jeho buňky se zaměřují na pohyb, jiné 
na výživu a další na rozmnožování. 
Koloniální organizmus vytvářejí např. i kvasinky.

jan Evangelista purkyně

Český botanik, neurobiolog, lékař 
a vysokoškolský pedagog Jan Evan-
gelista Purkyně (1787–1869) uve-
řejnil v roce 1825 první popis jádra 
živočišné buňky.
Také na základě Purkyněho prací 
byla ve 30. letech 19. století zformu-
lována tzv. buněčná teorie. Vychází 
z poznatku, že všechny organizmy 
jsou složené z buněk. Buňka je zá-
kladní živou soustavou.

kolonie	řas	(váleč	koulivý) kolonie	kvasinek

kolonie	ptáků	(terejové)

objevitel buňky
Zavedení biologického pojmu „buň-
ka“ se připisuje anglickému příro-
dovědci Robertu Hookeovi [hu:k] 
(1635–1703). Za pomoci jednodu-
chého mikroskopu pozoroval řez 
korkem. Útvary podobné šestiúhel-
níkům nazval buňky. 

záznam	mikroskopického	
pozorování		buněčné	struktury	korku	

od	R.	Hookea	(zvětšeno)

Buňka je nejmenší samostatný stavební útvar živých organizmů schopný vykonávat základní ži-
votní funkce (např. dýchá, vylučuje, rozmnožuje se). Buňky jsou řízeny jádrem. rostlinná buňka 
se od živočišné buňky liší tím, že má buněčnou stěnu, chloroplasty a vakuoly. jednobuněčné orga-
nizmy tvoří pouze jedna buňka. Mnohobuněčný organizmus se skládá z velkého množství buněk. 
Koloniální organizmus je přechodem mezi jednobuněčným a mnohobuněčným organizmem.

kolonie	lachtanů

Znáte nějaké kolonie živočichů? (Fotografie vám napoví.) Jak společný 
život v takové kolonii probíhá a v čem je výhodný? Viděli jste nějaký 
přírodovědný dokument o životě v kolonii? Vyprávějte.

kolonie – colony ['kolǝni]

1.  Proč je pro buňky často výhodnější žít v kolonii?
2.  Porovnejte koloniální a mnohobuněčný organizmus.

76

KrouŽKovCi

5. KrouŽKovCi
oBECNÁ CHArAKTErisTiKA
Kroužkovci tvoří rozmanitou skupinu živočichů. Žijí na souši, ve 
slané i sladké vodě. Někteří z nich se živí paraziticky. Typické je 
jejich červovité, stejnoměrně článkované tělo.

sTAvBA TĚLA
(ŽíŽALA oBECNÁ)
Na těle žížaly obecné nás zaujme zdu-
řelé místo, tzv. opasek. Od toho je od-
vozen název (třídy) opaskovci.
Na první pohled jsou naopak téměř 
neznatelné štětinky na povrchu těla 
žížaly. Podle malého počtu štětinek ji 
řadíme do (podtřídy) máloštětinatci.
Přední část těla žížaly je užší, zadní 
část je zaoblená. Tělo se skládá z jed-
notlivých článků – kroužků. Dutiny 
článků jsou uvnitř těla odděleny blani-
tými přepážkami. 
Štětinky spolu s podkožní svalovinou 
umožňují žížale pohyb. Pokožka na 
povrchu těla zároveň vylučuje sliz, který žížale pohyb usnad-
ňuje . v pokožce se nacházejí i smyslové buňky reagující na 
světlo a dotyk. Žížala dýchá celým povrchem těla. 
Trávicí soustava prochází celým tělem. Začíná ústním ot-
vorem v přední části těla a končí řitním otvorem v zadní části 
těla. Také uzavřená cévní soustava prochází celým tělem. 
Tvoří ji hřbetní a břišní céva, které jsou navzájem spojené.
Každý článek těla je opatřen párem nervových uzlin navzá-
jem propojených nervovými spojkami. Celá soustava se po-
dobá provazovému žebříku, a proto se nazývá žebříčkovitá 
nervová soustava.
V každém článku těla se dále nachází dvojice vylučovacích 
orgánů podobných nálevce. Nálevky začínají v jednom člán-
ku a vyúsťují v sousedním článku.

štětinky

střevo

opasek

svalnatý	
žaludek
jícen

přídatná	srdce
hltan

hlavové	
zauzliny

ústní 
otvor

stavba	těla	žížaly	obecné

řitní 
otvor

břišní	nervová	páska 
se	zauzlinami

podjícnová 
zauzlina

kmen: kroužkovci
třída:  mnohoštětinatci 

(nereidka	hnědá,	
palolo	zelený)

třída: opaskovci
podtřída:  máloštětinatci 

(žížala	obecná,	nitěnka	
obecná)

podtřída:  pijavice 
(pijavka	lékařská,	
pijavka	koňská)

žížala	obecná pijavka	lékařská

nereidka	hnědá

MNoHoŠTĚTiNATCi

KrouŽKovCi

pijAviCE

opAsKovCi

MÁLoŠTĚTiNATCi

detail	řezu	článku	žížaly	obecné

břišní 
céva

nervová 
páska

střevo

hřbetní	
céva

štětinky

podélná	
svalovina

vylučovací	
orgán

počátek 
vylučovacího 
orgánu 
– obrvená 
nálevka

okružní	
svalovina

blanitá	přepážka	
oddělující	články

souš – land [lænd]

Přírodopis: 6. ročník

PŘíRODOPIS 6, pracovní sešit 66-31  99 Kč
úvod do učiva přírodopisu
Kapitoly  jsou  nazvány i řazeny jako v učebnici. Obsahují cvičení s popisy obrázků, doplňo-
vačky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci procvičí probírané učivo. Cvičení doplňují 
barevné fotografie a obrázky. Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vyne-
chanými pojmy. Žákům může posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího 
sešitu. Součástí PS jsou cyklická a závěrečné opakování. 

DIgITáLNí PS PŘíRODOPIS 6 (1 žák, 1 rok) 66-31-4  25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS PŘíRODOPIS 6 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 66-31+DL   118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč PŘíRODOPIS 6 na 5 let 66-30-1  6 490 Kč
Obsahuje interaktivní cvičení, videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Přírodopis 6 (na 1 rok) ZDArMA

PŘÍRODOPIS 6
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

PŘÍRODOPIS 6
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 6. ročník základní školy

Přírodopis 6 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

www.novaskoladuha.cz

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

6. roČník:
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PŘíRODOPIS 7, učebnice D  77-30  186 Kč
Zoologie a botanika
Nová učebnice přírodopisu klade důraz na názornost a srozumitelnost. Hlavní téma 
zoologické části jsou obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci; savci jsou zde pouze 
rozšiřujícím učivem, které bude podrobněji probráno v 8. ročníku. Kapitoly věnované 
jednotlivým obratlovcům mají jednotnou a přehlednou strukturu. Tvoří ji popis stavby 
těla typického zástupce doplněný názorným obrázkem s popisky. Následuje obec-
ná charakteristika a celkový přehled vybraných zástupců. Popis zástupců doplňují 
zajímavosti v barevných sloupcích na okraji stránky. 
Botanická část se věnuje vý-
trusným a semenným rostli-
nám. Na základě tohoto tradič-
ního dělení se žáci naučí roz-
lišovat charakteristické znaky 
a stavbu těla nahosemenných 
a krytosemenných rostlin. 
Důraz se klade na názornost 
obrázků, fotografií a srovná-
vacích tabulek. Součástí každé 
kapitoly jsou otázky ověřující 
pochopení probraného učiva, 
skupinové úkoly, praktické 
úkoly a pozorování, ekologická 
témata a shrnutí obsahu kapi-
toly. V rámci celé učebnice je 
zařazeno cyklické opakování. 
Učebnice obsahuje i závěrečné 
opakování a rejstřík. 55

sluka lesní – žije skrytě 
ve vlhkých listnatých 

lesích, kořist loví 
zabodáváním zobáku do 

země, ohrožený druh

ObRATLOVCI – PTáCI

DALŠÍ ŘáDY LETCů

SVIŠťOUNI LELKOVéKUKAČKY

kolibřík zelený – kolibříci patří 
k nejmenším ptákům, žijí v tropech 
a subtropech, živí se nektarem, py-
lem a drobným hmyzem v květech 

(opylují např. orchideje)

lelek lesní – noční stěhovavý pták, 
typickým znakem je plochý trojúhel-
níkovitý zobák a slabé, krátké nohy, 

za soumraku loví hmyz (zejména 
motýly a brouky), hnízdí na zemi

kukačka obecná – jediný druh ku-
kaček žijící u nás;  je hmyzožravá, 
projevuje se u ní hnízdní parazitis-

mus, typickým kukáním se ozývá jen 
samec; je tažná

krmiví krmiví krmiví

POTáPKY TRUbKONOSÍnekrmiví

potápka roháč – potápky plavou na 
hladině stojatých vod, výborně se 
potápí, každý prst mají olemovaný 
ploutevním lemem, staví si hnízda 

plovoucí na hladině

albatros stěhovavý – mořský pták, 
potápí se pro potravu, mezi třemi 

prsty má plovací blánu, má obrovské 
rozpětí křídel (až 3,5 m), má výborný 

čich, dožívá se vysokého věku

MěKKOzObÍ

holub hřivnáč 
– žije v lesích , ale vyskytuje se 

i v městských parcích
Holubi jsou výborní letci, mají malý 

zobák a krátké kráčivé nohy.

krmiví krmiví

PLAMEŇáCISROSTLOPRSTÍ PAPOUŠCIkrmiví

ledňáček říční – má dlouhý ostrý zo-
bák přizpůsobený lovu ryb, částečně 
srostlé dva prostřední prsty, hnízdí 

u břehů tekoucích vod, kde si hloubí až 
půl metru dlouhé nory, u nás je stálý

plameňák růžový – má dlouhý krk, 
pomocí zobáku a jazyka filtruje z vody 
drobné řasy a korýše, kteří obsahují 
barviva obarvující jeho pleť a peří, 
žije v Africe, Asii a na jihu Evropy

andulka vlnkovaná – inteligentní 
pták, má schopnost napodobit lid-

skou řeč, původem z Austrálie, u nás 
se často chová v zajetí, může být 

různě zbarvená

krmiví krmiví

holub –  pigeon [ˈpɪdʒɪn]
kukačka – cuckoo [ˈkʊkuː]12

ústní 
otvor

žaberní 
štěrbiny

prsní ploutve 
(párové)

břišní ploutve 
(párové)

řitní ploutev 
(nepárová) ocasní ploutev 

(nepárová)

hřbetní ploutve 
(nepárové)rypec oko

* rypec – protažená přední část hlavy
**skřele – ploché kosti kryjící žábry ryb 

stavba těla žraloka hedvábného

ObRATLOVCI – PARYbY

b. PARYbY
STAVbA TěLA
Paryby žijí většinou v mořích. Mají chrupavčitou kostru a kon-
četiny ve tvaru ploutví. Osově souměrné tělo kryjí tvrdé šupiny. 
Hlava vybíhá v rypec*, pod nímž je ústní otvor. Dýchají žábrami, 
které nejsou kryty skřelemi**. 
Jsou odděleného pohlaví. Samice kladou vejce, nebo rodí živá mláďata. 
Podle tvaru těla dělíme paryby na žraloky a rejnoky.

máčka skvrnitá – malý žralok rejnok ostnatý – hojný 
v evropských mořích

žRALOCI REjNOCI

PARYbY

Proč se musí paryby na rozdíl od 
ryb neustále pohybovat?
Paryby dýchají žábrami, které jsou 
tvořeny žaberními štěrbinami. Žá-
bry nejsou kryty skřelemi (na roz-
díl od ryb). Skřele umožňují rybám 
dýchat, i když se nehýbají. Ryba 
nasaje ústy vodu, pohyb skřelí ji 
vpustí do žaber, které si převezmou 
kyslík a vypustí vodu otvorem za 
skřelemi. Při pohybu paryb vpřed 
proniká voda ústy do ústní dutiny 
a žaberními štěrbinami zase ven. 
Pokud tento pohyb ustane, paryba 
se rychle udusí.

žaberní štěrbiny žraloka (detail)

žRALOCI
Tělo žraloků má vřetenovitý tvar, který je velmi dobře přizpůsobený 
rychlému pohybu ve vodě. Mají prsní a břišní párové ploutve a řitní, hřbetní 
a ocasní nepárové ploutve. Ocasní ploutev je nesouměrná.
Tělo je pokryto šupinami, které vybíhají v tvrdé a ostré hroty. Kůže je na 
omak velmi drsná. 

žraloci a lidé  
Některé druhy velkých žraloků mo-
hou být nebezpečné i pro člověka. Pa-
tří k nim např. žralok bílý. Dosahuje 
délky přes 6 metrů. Vyskytuje se při 
pobřeží Austrálie a USA. Je mu připi-
sováno nejvíc útoků na člověka, proto 
je pronásledován.

rozevřené čelisti žraloka bílého

Žraloci mají mohutné čelisti 
s ostrými zuby. 
žraločí zuby mají v živočišné 
říši ojedinělou vlastnost – dorůs-
tají po celý život. Po opotřebení 
nebo poškození vypadnou a jsou 
nahrazeny novými. Rostou na-
víc v několika řadách za sebou, 
takže po vypadnutí zubu žralok 
nevnímá v tlamě žádnou mezeru. 

žralok – shark [ʃɑːk]
 ploutev – fin [fɪn]

zuby žraloka – rostou v několika 
řadách

detail oka

šupiny žraloka (detail)

oční mžurka – membrána, 
kterou si mnozí žraloci při útoku 
na kořist přetáhnou přes oko

PŘíRODOPIS 7, pracovní sešit 77-31  99 Kč
Zoologie a botanika
Kapitoly  jsou  nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují cvičení s popisy obrázků, 
doplňovačky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané 
učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. Na začátku každé kapitoly se na-
chází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může posloužit jako zápis základního 
učiva bez použití dalšího sešitu. Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování 
a závěrečné opakování. 

DIgITáLNí PS PŘíRODOPIS 7 (1 žák, 1 rok) 77-31-4  25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS
SADA PS PŘíRODOPIS 7 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 77-31+DL  118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč PŘíRODOPIS 7 na 5 let 77-30-1  6 490 Kč
Obsahuje videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Přírodopis 7 (na 1 rok) ZDArMA

PŘÍRODOPIS 7
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

PŘÍRODOPIS 7
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 7. ročník základní školy

Přírodopis 7 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

Přírodopis: 7. ročník

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

7. roČník:
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PŘíRODOPIS 8, učebnice D  88-30  186 Kč
Savci a člověk
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na 
názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.
V prvním celku se žáci seznámí s charakteristickými znaky savců a stavbou jejich 
těla, jejich významem a typickým chováním; následuje celkový přehled vybraných skupin 
savců a zástupců s barevnými fotografiemi. 
V druhém tematickém celku žáci poznávají soustavy lidského těla (jednotlivé orgány, 
soustava jako celek, propojení 
soustav a jejich funkčnost).
V závěru každé kapitoly se 
nachází přehled nejběžněj-
ších onemocnění a úrazů dané 
soustavy včetně pokynů k pre-
venci.
Součástí každé kapitoly jsou 
otázky ověřující pochopení 
probraného učiva, skupinové 
úkoly, praktické úkoly, pozoro-
vání a ekologická témata. 
V rámci celé učebnice je zařa-
zeno cyklické opakování ve 
formě testových otázek včetně 
doprovodného obrazového ma-
teriálu. Nechybí ani celkové zá-
věrečné opakování, klíč k opa-
kovacím úkolům a rejstřík.

Přírodopis: 8. ročník
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kostra zezadu

oPěRná SoUSTava

koSTRa hlavy – leBka
kostru hlavy tvoří lebka. chrá-
ní mozek a smyslové orgány. 
Určuje tvar hlavy a obličeje. 
kostra hlavy se skládá z moz-
kové a obličejové části.
Mozkovou část tvoří týlní kost, 
dvě temenní kosti, dvě spánkové 
kosti (součástí je kost skalní, nej-
tvrdší kost v těle), dále čelní kost, 
klínová a čichová kost. 
obličejovou část tvoří párová 
horní čelist, nepárová dolní čelist, 
dále čtyři párové kosti: lícní, nos-
ní, slzní a patrová a dvě nepárové 
kosti: radličná kost a jazylka, kte-
rá je vazy připojena ke spodní části lebky a je na ní zavěšen hrtan.

koSTRa TRUPU
kostru trupu tvoří páteř a hrudník.
Páteř
Páteř tvoří osu těla a chrání míchu. Páteř je slože-
ná z obratlů. Na obratli rozlišujeme tělo a oblouk. 
Z oblouku vybíhá několik výběžků. 
Lidská páteř má dvojité esovité zakřivení, což umož-
ňuje vzpřímení postavy a chůzi po dvou. nárazy při 
chůzi tlumí meziobratlové ploténky. 
Rozlišujeme 5 typů obratlů:
•  krční obratle – 7 obratlů; první obratel (nosič) umožňuje kývání 

hlavy, druhý obratel (čepovec) umožňuje otáčení hlavy do stran; 
•  hrudní obratle – 12 obratlů; mají kloubní plošky pro připojení žeber; 
•  bederní obratle – 5 obratlů; mají mohutná těla, protože nesou 

největší zátěž;
•  křížové obratle – 5 obratlů; jsou srostlé v křížovou kost;
•  kostrční obratle – 4–5 obratlů; zakrnělé obratle, často srostlé 

v kostrč.

  Novorozenec má na rozdíl od dospělého člověka menší počet kostí a kosti 
lebeční klenby nemá pevně srostlé. Pokuste se tento fakt zdůvodnit.

Rozdělte se do skupin. Ukažte si vzájemně na své hlavě jednotlivé kosti lebky: 
čelní, temenní, týlní, spánkovou, nosní, lícní, horní a dolní čelist. Na modelu 
lebky ukažte zbývající kosti lebky a sluchový otvor. 

temenní kost

lebka člověka – boční a čelní pohled

čelní kost
spánkové 

kosti

dolní 
čelist

horní 
čelist

lícní 
kost

nosní 
kost

slzní 
kost

čichová 
kost

klínová 
kost

radličná 
kost

týlní kost

hrudní obratel – boční pohled a pohled shora

příčné 
výběžkypříčný 

výběžek

tělo 
obratle

tělo 
obratle

otvor 
pro 

míchu

trnový 
výběžek

trnový 
výběžek

kloubní výběžek 
pro spojení 

s horním obratlem

kloubní výběžek 
pro spojení 

s dolním obratlem

temenní kosti

lebka – skull [skʌl]
páteř – spine [spʌɪn]

křížová kost – 
pohled zezadu

páteř – boční pohled

1. Vysvětlete pojem bezpáteřní člověk.
2. Co znamená slovní spojení zlom vaz? 

Rozdělte se do skupin, ve kterých vyzkoušíte pohyby páteře – předklon, záklon, úklon 
a rotaci. Porovnejte rozsah jednotlivých pohybů a diskutujte o tom, co může být příčinou 
těchto rozdílů. Využijte obrázek obratle na této straně.

hrudní 
obratle 

(12)

bederní 
obratle 

(5)

křížová 
kost (5)

kostrč (4–5)

krční 
obratle 

(7)

koSTi  leBky
mozková část obličejová část

týlní kost horní čelisti
temenní kosti dolní čelist 

spánkové kosti lícní kosti
čelní kost nosní kosti

klínová kost slzní kosti
čichová kost patrové kosti

radličná kost
jazylka
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ŠelMy

ŠelMy
Šelmy jsou savci, jejichž tělesná stavba je dokonale přizpůsobena 
k lovu kořisti. Jsou to predátoři – živí se lovem jiných živočichů. 
Jejich tělo je pružné a svalnaté, jsou rychlé a mrštné.
klíční kost mají zakrnělou. To umožňuje jejich předním kon-
četinám větší rozsah pohybu, díky čemuž jsou šelmy velmi po-
hyblivé. Jejich čelisti dokážou vyvinout velký tlak při ukusování 
masité potravy. Mají dokonale vyvinuté smysly. Na končetinách 
mají drápy.
Suchozemské šelmy mají úplný chrup s dlouhými špičáky a čtyř-
mi velkými trháky.

PSoviTÉ ŠelMy
Psovité šelmy mají štíhlé tělo 
s dlouhými končetinami, na kte-
rých jsou tupé nezatažitelné drápy. 
Jejich ocas bývá delší a huňatý, hlava 
je protáhlá se špičatým čenichem. 
Psovité šelmy mají výborný čich 
a sluch. Jejich hlavními přednostmi 
při lovu kořisti jsou vytrvalost (ko-
řist uštvou), rychlost a obratnost. 
vlk obecný
Největší psovitá šelma je vlk obec-
ný. Je to předek psa domácího. 
Žije ve smečkách s přísnou hie-
rarchií, které vede dominantní pár. 
Vyskytuje se v horských lesích.
Pes domácí 
Pes domácí je největší domesti-
kovaná šelma. Byl vyšlechtěn do 
mnoha plemen – lovecká, pracov-
ní nebo společenská plemena. Psa 
domácího lze vycvičit např. k hle-
dání ztracených osob, k hlídání 
stád hospodářských zvířat nebo 
jako vodiče nevidomých. Samec 
je pes, samice fena, mládě štěně.
liška obecná 
liška obecná žije samotářsky 
v lesích. Je všežravec, většinou 
žere drobné obratlovce (myši 
a drobné hlodavce). Vyhrabává si 
podzemní nory. 
Další druhy psovitých šelem jsou 
například: liška polární, šakal 
obecný, kojot prérijní.

lebka psovité šelmy

vlk obecný

liška obecná

velké šelmy v české republice
Z velkých šelem, které jsou v České 
republice přísně chráněny, se u nás 
vyskytují rys ostrovid, vlk obecný 
a medvěd hnědý. Všechny tyto šelmy 
byly u nás v průběhu minulých století 
vyhubeny, v současné době se k nám 
úspěšně vracejí. Jejich výskyt se snaží 
ochranáři již několik let monitorovat. 
Rys ostrovid se stabilně vyskytuje na 
Šumavě a v Beskydech. 
vlk obecný pobývá v severovýchod-
ních Čechách a Beskydech. 
Medvěd hnědý se čas od času objeví 
na území Beskyd. 
Potkat ale některou z těchto šelem 
je velkou vzácností, jsou totiž velmi 
plaché.

Liška obecná je oblíbenou postavou 
různých bajek, připomeňte si některé.

vzteklina
Vzteklina je onemocnění mozku 
a míchy, které může napadat zvířata 
i člověka. Je téměř vždy smrtelná. 
Přenáší se slinami nakaženého zví-
řete, např. po kousnutí nebo olíznutí. 
Kromě lišky může vzteklinu přenášet 
například pes, opice, netopýr nebo 
mýval. Zvířata po nakažení vztekli-
nou ztrácejí strach z lidí, jsou dezori-
entovaná a produkují velké množství 
slin. Z obvykle plachého zvířete se 
stává krotké až agresivní.
Prevencí je hubení nakažených zvířat 
a očkování divoké zvěře. Díky očko-
vání lišek se u nás vzteklinu podařilo 
vymýtit. Očkování se ale doporučuje 
cestovatelům do rozvojových zemí. 

šakal obecný kojot prérijní

Zjistěte, kde výše uvedené druhy žijí.

Diskutujte o tom, jaký přínos mají 
velké šelmy v krajině a jakým způso-
bem mohou lidem škodit.

šelmy – carnivora [kɑː̍ nɪvərə]
vzteklina – rabies [reɪbiːz]

liška polární

pes domácí (německý ovčák)

IUč PŘíRODOPIS 8 na 5 let 88-30-1  6 490 Kč
Obsahuje videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Přírodopis 8 (na 1 rok) ZDArMA

PŘÍRODOPIS 8
učebnice

interaktivní učebnice 
vytvořená v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

PŘíRODOPIS 8, pracovní sešit 88-31  99 Kč
Savci a člověk
Kapitoly jsou nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují cvičení s popisy obrázků, 
doplňovačky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané 
učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. Na začátku každé kapitoly se na-
chází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může posloužit jako zápis základního 
učiva bez použití dalšího sešitu. Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování 
a závěrečné opakování. 
DIgITáLNí PS PŘíRODOPIS 8 (1 žák, 1 rok) 88-31-4  25 Kč
– možno dokoupit k dříve zakoupenému papírovému PS

SADA PS PŘíRODOPIS 8 + DIgITáLNí LICeNCe (1 žák, 1 rok) 88-31+DL   118 Kč

Řešení úkolů z učebnic i PS na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

PŘÍRODOPIS 8
pracovní sešit

interaktivní pracovní sešit
vytvořený v souladu s RVP ZV

pro 8. ročník základní školy

Přírodopis 8 – učebnice a pracovní sešit
upraveno v souladu s RVP ZV 2021

K učebnicím pro třídu IUč zdarma

www.novaskoladuha.cz

K objednávce 15 sad 1 ks sady zdarma

8. roČník:
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PŘíRODOPIS 9, učebnice D  99-30  186 Kč
Geologie a ekologie
Učebnice obsahuje všechna témata, která předepisuje RVP pro ZŠ pro geologickou 
část neživé přírody a ekologii – přehled geologických věd, význam geologie pro člově-
ka, stavba Země a její geosféry, vše o hlavních nerostech a horninách, vnitřní a vnější 
geologické síly a pochody, půda, podzemní voda a prameny, dějiny Země a života na ní.
Z ekologie se probírají základy ekosystémů a vztahů živé a neživé přírody, potravní 
řetězce, koloběh látek a tok informací v přírodě, přehled globálních ekologických 
problémů s důrazem na vybrané hlavní problémy, ochrana přírody ve světě a zejména 
v České republice, domácí ekologie. 
Učebnice je názorná, téma-
ta pojednává prakticky. Dů-
raz klade na hospodářský 
význam základních nerostů 
a hornin, u všech tematických 
celků zdůrazňuje jejich hlav-
ní význam pro člověka v jeho 
každodenním životě. Pamato-
váno je i na cyklická opako-
vání, závěrečné shrnutí učiva 
a rejstřík. 

Přírodopis 9 – učebnice
upraveno v souladu s RVP ZV 2021

36
žula – granite [ ɡ̍ranɪt]
vyvřelá hornina – igneous rock [ ɪ̍ɡnɪəs rɒk]

VyVřElé HorNINy

Vyvřelé horniny neboli vyvřeliny vznikly z magmatu 
utuhnutím. Podle místa vzniku je dělíme na:
A.  Hlubinné vyvřeliny – vzniklé v hloubkách několika 

desítek kilometrů. Z původní taveniny tam vykrysta-
lizovaly hrubozrnné nerosty. Nejvýznamnější hlu-
binné vyvřeliny jsou žula a gabro; 

B.  Výlevné vyvřeliny – vzniklé proniknutím magmatu na 
zemský povrch (láva) a jeho utuhnutím. Nejvýznam-
nější výlevné vyvřeliny jsou čedič, znělec a andezit.

a. HlUbINNé VyVřElINy
ŽUla (GraNIT)
Žula je nejrozšířeněj-
ší hlubinná vyvřelina. 
Je složena ze tří ne-
rostů: křemene, živce 
a slídy. Má kvádro-
vitou odlučnost (lom 
podle pravých úhlů). 
Toho se využívá přijejí 
těžbě a zpracování. 
Žula je vysoce kvalitní 
stavební kámen. Vy-
rábějí se z ní dlažební 
kostky a obkladové desky do místností i na fasády. Celistvá žula 
slouží jako sochařský kámen a na výrobu pomníků a obelisků. 
Dále se žula používá jako štěrk a drť do základů staveb, na pod-
loží silnic a na výrobu betonu. Ve starověku byly ze žuly posta-
veny egyptské pyramidy v Gíze.
Těží se zejména na Českomoravské vrchovině (u Mrákotína a Svět-
lé nad Sázavou), na Liberecku a v Jeseníkách (obec Žulová).

žulakvádrovitá odlučnost žuly 
(Dívčí kameny, Krkonoše)

žulový kamenolom (Blatná)

1.  Na vzorku žuly ukažte jednotlivé nerosty. Správně je pojmenujte a po-
pište jejich vlastnosti.

2.  Na internetu vyhledejte nejbližší kamenictví či prodejny kamene 
a zjistěte, co prodávají a k jakému účelu. 

2. VyVřElé HorNINy (MaGMaTIcké)

vznik vyvřelých hornin

sopkaláva

magma

hlubinná
vyvřelina

výlevná
vyvřelina

Gabro
Gabro je tmavá hornina složená ze 
živců a tmavých nerostů. Užívá se 
na výrobu pomníků a náhrobků a na 
obklady budov. Využívá se také 
jako štěrkový kámen na stavbu sil-
nic a železnic.

gabro

náhrobek z horniny gabro

EkologiE

75
potravní řetězec – food chain [fuːd tʃeɪn]
producent – producer [prə̍ djuːsə]

PodMíNky Pro ŽIVoT V EkoSySTéMU
Prostředí pro život ve všech ekosystémech tvoří dvě základní složky – živá a neživá. Živou složku příro-
dy tvoří společenstva (viz s. 74). Neživou složku přírody tvoří teplo a světlo ze Slunce, voda, vzduch 
a minerální látky.

Hlavním energetickým zdrojem pro vše živé na Zemi je Slunce, které poskytuje teplo a světlo. Světelná 
energie a anorganické látky se fotosyntézou zelených rostlin přeměňují na organické látky a vzniká při-
tom kyslík. Skrze rostliny tyto organické látky přijímají i další organizmy. Různým organizmům vyhovují 
různé teplotní podmínky. 

Díky přítomnosti vody byl na planetě Zemi umožněn vývoj života. Pro život je nezbytný také vzduch. 
Kyslík je důležitý pro dýchání, oxid uhličitý pro tvorbu organických látek. 
Minerální látky jsou v různém množství obsaženy ve vodě i v půdě a ovlivňují výskyt různých organizmů.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje ekosystémy, je čas. Většina organizmů má denní cyklus – např. květy 
rostlin se rozvíjejí za bílého dne a v noci se zavírají. Někteří živočichové jsou aktivní přes den, jiní v noci. 

PoTraVNí řETěZcE, 
koloběH lÁTEk V Přírodě
V ekosystému nepřetržitě probíhá tok energie, 
koloběh látek a předávání informací, které 
jsou základem rovnovážných vztahů. 
PoTraVNí řETěZcE
V ekosystému existují tři základní skupiny or-
ganizmů – producenti, konzumenti a rozkla-
dači. Ti vytvářejí potravní řetězce. 
Producenti jsou organizmy, které při fotosyn-
téze vytvářejí organické látky (cukry) z látek 
anorganických (oxidu uhličitého). Producenty 
jsou tedy zelené rostliny.
Producenti slouží jako potrava pro býložrav-
ce. býložravci jsou konzumenti 1. řádu. 
býložravci jsou potravou pro masožravce 
a všežravce. Jsou to konzumenti 2. řádu. Dále 
mohou sloužit jako potrava pro další masožrav-
ce či všežravce, kteří se pak označují jako kon-
zumenti 3. řádu. 

Vysvětlete, co je fotosyntéza.

Rozdělte se do dvojic. Vytvořte vlastní potravní řetězec. Vyberte si vhodné producenty a konzumenty z nabídky. 
Nabídka: a) producenti: rostlinné šťávy, tráva, semena šišek, řasy, lilek brambor, obilí; b) konzumenti: mšice, slu-
néčko sedmitečné, tur domácí, zajíc polní, bažant obecný, hraboš polní, veverka obecná, kuna obecná, káně lesní, 
treska, tuleň, medvěd lední, člověk. Výsledky své práce porovnejte, případně ověřte na internetu.

potravní pyramida – vztahy mezi producenty, konzumenty a rozkladači
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vliv neživé přírody

NEŽIVÁ SloŽka

vztahy mezi organizmy

ŽIVÁ SloŽka

neutralizmus konkurence parazitizmus symbiózapredace

PŘíRODOPIS 9, pracovní sešit 99-31  99 Kč
Savci a člověk
Kapitoly  jsou  nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují cvičení s popisy ob-
rázků, doplňovačky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí 
probírané učivo. Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. 
Na začátku každé kapitoly se nachází žlutý rámeček s vynechanými pojmy. Žákům může 
posloužit jako zápis základního učiva bez použití dalšího sešitu. Součástí pracovního 
sešitu jsou i cyklická opakování a závěrečné opakování. 

Řešení úkolů z učebnic i pracovních sešitů na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

IUč PŘíRODOPIS 9 na 5 let 99-30-1  6 490 Kč
Obsahuje videa, fotografie a mezipředmětové vztahy. 
Akce: PŘI oBJEDnÁní učebnic pro třídu: IUč Přírodopis 9 (na 1 rok) ZDArMA

Přírodopis: 9. ročník

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS – 1 kus ZDARMA

9. roČník:
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CHeMIe 9, učebnice D  99-80  186 Kč
Učebnice se zaměřuje na témata z obecné a organické chemie, biochemie a dalších 
chemických oborů. Klade důraz na názornost, logické souvislosti, provázanost s ostat-
ními přírodními vědami, praktické využití poznatků a uvědomění si vlivu chemických 
látek na životní prostředí. Učebnice nepřetěžuje žáky zbytečnými podrobnostmi, 
ale zaměřuje se na pochopení základních chemických principů.
Žáci se seznámí s redoxními reakcemi se zaměřením na jejich praktické využití. Ná-
sledující kapitoly se věnují organické chemii s důrazem na její využití v praxi. Dále 
učebnice vysvětluje chemické složení organizmů. Poslední kapitola pojednává o chemii 
kolem nás, o nebezpečí chemie a jejím vlivu na zdraví a na životní prostředí. V závěru 
učebnice se nachází souhrnné opakování, laboratorní práce s připravenými protokoly a rejstřík.

CHeMIe 9, pracovní sešit 99-81  99 Kč
Obsahuje úkoly na procvičování a aplikování učiva z učebnice. Je zaměřen na 
učivo organické chemie a na látky, které nás obklopují. Důraz je kladen na jasné 
a přehledné vysvětlení a procvičení učiva tak, aby ho žáci lépe chápali a získané 
vědomosti si zapamatovali. K tomu také slouží názorné fotografie, obrázky a sché-
mata. Je zde mnoho cvičení, která aplikují učivo chemie na věci, které žáci znají  
z běžného života. V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými slovy k doplnění 
sloužící jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly, zápis je možné 
využít místo poznámek v sešitu.

Řešení úkolů z učebnic i pracovních sešitů na: www.novaskoladuha.cz/klice-ke-cvicenim/

Chemie: 8. a 9. ročník

CHeMIe 8, učebnice D  88-80  186 Kč
Učebnice se zaměřuje na témata z obecné a anorganické chemie. Klade důraz na ná-
zornost, logické souvislosti, provázanost s ostatními přírodními vědami a praktické 
využití poznatků. Důraz je také kladen na uvědomění si vlivu chemických látek na 
životní prostředí. Učebnice nepřetěžuje žáky zbytečnými podrobnostmi, ale zaměřuje 
se na pochopení základních chemických principů. Učebnice obsahuje mnoho obrázků, 
fotografií a schémat, které usnadňují porozumění učivu. Je zde také řada úkolů k práci 
ve skupině, praktických úkolů a pozorování. Žáci získají znalosti o chemických látkách 
a částicích, které je tvoří, o chemických vazbách mezi částicemi látek a jejich přeměnách 
při chemických reakcích. Naučí se porozumět chemickým značkám, vzorcům a rovnicím. 
Seznámí se s důležitými prvky, jejich sloučeninami a využitím v běžném životě i průmyslu. V závěru je sou-
hrnné opakování a laboratorní práce s připravenými protokoly. K učebnici je přiložena periodická tabulka 
prvků. Své znalosti si mohou žáci ověřit v opakovacích testech, učebnice obsahuje rejstřík.

CHeMIe 8, pracovní sešit 88-81  99 Kč
Pracovní sešit slouží k procvičení a ověření znalostí učiva z učebnice Chemie 8. Je tvořen 
různými typy zábavných úkolů a cvičení (například přiřazování, tajenky, doplňování).
Obsahuje mnoho obrázků a fotografií, které podporují motivaci žáků. Pracovní sešit při-
náší mnoho praktických příkladů na výpočet hmotnostního zlomku, molární hmotnosti 
a látkového množství a také příklady na procvičení chemického názvosloví.
Na začátku každého celku je doplňovací text, který umožní žákům zopakovat si probrané 
učivo a poté řešit zábavnou formou vytvořené úkoly. Jednotlivé kapitoly jsou zakončené 
cyklickými opakováními s testovými otázkami.

Chemie 8 – učebnice a pracovní sešit 
upraveno v souladu s RVP ZV 2021

Chemie 9 – učebnice a pracovní sešit 
upraveno v souladu s RVP ZV (platným od 1. 9. 2021)

8. roČník:

9. roČník:
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PŘíPRAVA NA PŘIjíMACí ZKOUŠKy 99-61  150 Kč
Český jazyk
Publikace obsahuje:
• rady a doporučení, jak úspěšně zvládnout přijímací zkoušky;
• návody k vyplňování jednotlivých typů cvičení;
• přípravné kapitoly k procvičení učiva;
•  10 cvičných didaktických testů;
•  klíč s řešením všech úloh pro 

kontrolu výsledků;
•  ke každé publikaci zdarma 

elektronická podoba 
didaktických testů.

PŘíPRAVA NA PŘIjíMACí ZKOUŠKy 99-21  150 Kč
Matematika
Publikace obsahuje:
• rady a doporučení, jak úspěšně zvládnout přijímací zkoušky;
• návody k vyplňování jednotlivých typů cvičení;
•  přípravné kapitoly 

k procvičení učiva;
•  10 cvičných didaktických testů;
•  klíč s řešením všech úloh pro 

kontrolu výsledků.

Ke každému titulu elektron. 
testy ZDARMA

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník
upraveno v souladu s RVP ZV 2021

Příprava na přijímací zkoušky: 9. ročník

Při odběru každých 15 ks učebnic či PS – 1 kus ZDARMA

9. roČník:



Německá čítaNka I; meIN eRSteS LeSeBUcH 0-07  20 kč
Je určena žákům, kteří částečně zvládli základy němčiny. Lze ji použít jako doplňkový materiál 
k běžně používaným učebnicím, kde většinou původní souvislé texty chybí.
Čítanka je sestavena z krátkých příběhů nebo pohádek, jejichž obsah je malým čtenářům 
často znám z češtiny. To usnadňuje rychlejší porozumění textu v případě, že žáci všechna 
slova neznají. Čítanka dále obsahuje také básničky, rozpočítadla, jednoduché písně a hádanky. 
U každého textu pod čarou je uveden překlad obtížnějších slov. V závěru najdete německo-
-český slovník ke všem slovům z publikace. 

Německá čítaNka II
DeUtScHeS LeSeBUcH II 0-09  20 kč
Je určena žákům 8. a 9. ročníku. Obsahuje krátké příběhy, pohádky, informativní texty, básně 
a písně, které mají humorný podtón a snaží se u čtenáře vzbudit dobrou náladu. Za některými 
texty následují úkoly, kde mohou žáci využít vlastní nápady a fantazii. U každého textu pod 
čarou je uveden překlad obtížnějších slov. V závěru najdete český překlad delších textů. 

LIDSké těLo (DeR meNScHLIcHe kÖRpeR) 0-08  15 kč 
V pracovním sešitě naleznete základní slovíčka k tématu lidské tělo. Slovíčka se na některých stranách vystři-
hují a nalepují na patřičné místo k obrázku lidského těla. Na dalších stranách jsou zařazeny 
básničky, písničky a tajenky k dané tematice. V závěru najdete německo-český slovník ke 
všem slovům ze sešitu.

ukázka – NěMeCká čítaNka 1; lidské tělo

Německý jazyk Doprodej



Nabídka titulů pro i. stupeň základNí školy 
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

© Nakladatelství Nová škola Brno, 2015 V
L

A
ST

IV
Ě

D
A

 4
 - 

uč
eb

ni
ce

 - 
ze

m
ěp

is
 - 

in
te

ra
kt

iv
ní

 u
če

bn
ic

e

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

PÍ
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MA

LE

ME

MA

MÁ

PA

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

0,5
21

0,25

43

1,38 m
1,60 m

1,0 l

0,75 l
0,5 l
0,25 l

 0
,1

 0
,2

 0
,3 

0,4
 0

,5 
0,6

 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.

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

Nakladatelství Nová škola – DUHA
Franzova 66, 614 00 Brno

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

www.novaskoladuha.cz

© Nakladatelství Nová škola – DUHA, 2017 m
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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.

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
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