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Získaná ocenění

Naše učebnice patří 
mezi evropskou špičku 
Desítka prestižních mezinárodních cen 
a řada ocenění na domácí půdě potvrzují 
vysokou kvalitu našich titulů, nejen 
obsahu, ale i grafického zpracování.
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2015 Hudební výchova  
pro 6. a 7. ročník 
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

2013 Český jazyk 1 – výuka čtení  
a psaní genetickou metodou
Stříbrná medaile v kategorii učebnic pro 1. stupeň ZŠ 

2011 Prvouka 2
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 1. stupeň ZŠ

2011 i-učebnice Zeměpis 9
Zvláštní cena poroty 

2010 Život v našem regionu
Zvláštní cena poroty

2009 Matematika 6
Stříbrná medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

2009 Dějepis 6
Bronzová medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

2008 Chemie 8 
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ 

2005 Fyzika 6
Bronzová medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

2005 FRAUS Ilustrovaný studijní slovník 
a-č / č-a, zvláštní cena poroty

VýZNamNá Domácí oceNěNí
Slovník roku 2009
FRAUS Velký ekonomický slovník n-č / č-n 
Hlavní cena 

Slovník roku 2008
FRAUS Velký ekonomický slovník a-č / č-a
Hlavní cena v kategorii odborný překladový slovník, 
2. místo v kategorii Elektronické slovníky

Medaile MŠMT 2007
řada čítanek pro 6.–  9. ročník
Medaile MŠMT 1. stupně

Křišťálový disk  Invex-Digitex 2007
i-učebnice Angličtina 6 Way to Win

oceNěNí v soutěži o nejlepší 
evropské učebnice (BeLma awards)

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

naše nakladatelství oslavilo v loňském roce výročí 25 let 
od svého založení. Minulý rok jsme ovšem nejen slavili, 
zároveň jsme také zahájili novou etapu našeho vývoje. 
Můžeme ji stručně charakterizovat heslem „od prodeje 
jednotlivých produktů ke komplexní podpoře výu-
ky“. komplexní podpora výuky je vy stavěna na široké 
škále produktů a služeb – od mo derních učebnic přes 
pracovní sešity, příručky pro uči tele, online vzdělávací 
portál, softwarové nástroje pro vytváření, realizaci a sdí‑
lení vlastních materiálů, semináře dalšího vzdělávání 
pedagogů až po evaluační a testovací nástroje umožňu‑
jící získávat zpětnou vazbu z průběhu vzdělávání. Z této 
profesionální podpory můžete profitovat nejen vy, ale 
především vaši žáci.

I s učebnicí lze vstoupit do rozšířené reality 
Široké portfolio našich učebnic pro primární a sekundár‑
ní školy doplňuje nabídka dovážené literatury od před‑
ních evropských nakladatelů, jako jsou např. cambridge 
University Press, Edelsa nebo Didier, přičemž u prvních 
dvou jmenovaných se jedná o výhradní spolupráci na 
českém trhu. jak vypadá učebnice, nemusíme pravdě‑
podobně nikomu vysvětlovat. Že však může existovat 
učebnice s rozšířenou realitou, je pro mnohé informace 
zcela nová. První vlaštovkou, unikátní nejen na českém, 
ale i evropském trhu, která posouvá výuku ve školách 
blíže virtuální realitě, je naše učebnice Přírodopis 8 – 
nová generace. Při výuce o  lidském těle tak budou 
moci vaši žáci poznávat jednotlivé části lidského těla 
pomocí interaktivních 3D modelů. A to aniž by museli 
mít jakékoliv zvláštní vybavení – stačí stáhnout si pří‑
slušnou aplikaci zdarma do svého mobilního telefonu. 
Na www.fraus.cz/3D najdete návod, jak si modely 
zobrazit a jak s nimi pracovat.

Doba diskusí o tom, zda je lepší učebnice 
tištěná, nebo elektronická, je již (naštěstí) 
za námi – využívejte výhod obou platforem 
již 10 let nabízíme učebnice také v elektronické podobě. 
Aktuálně na moderní platformě Flexibooks, která je 
vhodná pro všechny zavedené operační systémy i pře‑
nosná dotyková zařízení, jako jsou např. tablety (celá 
nabídka na flexibooks.cz). Interaktivní učebnice 
vycházejí z učebnic tištěných a doplňují je o velké množ‑
ství multimédií a interaktivních cvičení. Zásadní novinkou 
letošního roku je možnost zakoupit školní multili-
cence našich učebnic. jedná se o unikátní a v oblasti 
elektronických knih průlomovou funkcionalitu, neboť 
od nynějška mohou školy zpřístupnit i ‑učebnice všem 
učitelům i žákům v rámci školní výuky a dále je velmi 
jednoduchým způsobem a dle svého uvážení poskytnout 
žákům i ke studiu doma. To umožňuje nejen ulehčit dě‑
tem a jejich školním brašnám, ale i ušetřit peníze školám 
za nákup ztracených a amortizovaných tištěných učebnic.

I vzdělávání vstupuje do budoucnosti 
zvané cloud
Vzdělávací portál Fred (www.fred.fraus.cz) před‑
stavuje moderní online podporu vzdělávání ve škole 
i doma. V jednom z modulů – multimediální databance 
speciálně vytvořené pro školní užití – naleznou učitelé 
již přes třicet tisíc profesionálně zpracovaných výukových 
videí, interaktivních cvičení, pracovních listů a dalších 
materiálů, které mohou použít při výuce ve škole i jako 
zadání pro domácí samostatnou práci. Součástí portálu 
jsou také jednoduché nástroje pro učitele na vytváření 
příprav do hodin. Portál nabízí možnost ukládání vlast‑
ních materiálů a praktické sdílení s učiteli i žáky školy 
a další užitečné funkcionality. Novinkou letošního roku 
je evaluační modul, s jehož pomocí bude mít každý učitel 
příležitost zakončit svoji hodinu či příslušnou část svého 
vzdělávacího plánu testem s přehledným grafickým 
vyhodnocením. 

Dobře promyšlená evaluace pomáhá dětem 
i učitelům
Testování ve škole nemá být cílem, nýbrž prostředkem 
poznání nastavených vzdělávacích procesů. Průběžnou 
evaluaci vzdělávacího procesu pomocí srovnávacích 
testů a dotazníkových šetření zaměřených na důležité 
kvality školy považujeme za smysluplnou profesionální 
službu vzdělávacímu procesu, která je přínosem všem 
zainteresovaným skupinám – žákům, rodičům, uči‑
telům, ředitelům škol i  jejich zřizovatelům. Díky úzké 
spolupráci se společností Kalibro Projekt, s. r. o.  
(www.kalibro.cz), jež se evaluaci na základních 
a středních školách věnuje systematicky od roku 1994, 
můžeme od letošního roku nabídnout našim zákazní‑
kům nové evaluační a testovací nástroje, které umožňují 
praktické a přehledné sledování průběhu vzdělávání 
jednotlivých žáků i celých tříd. 

Profesionální podpora vzdělávání nejsou 
jen učebnice
Nabídka konkrétních nových produktů se neobejde 
bez vysvětlení toho, jak s moderními technologiemi 
a pokrokovými metodami při výuce pracovat. Náš pro‑
pracovaný systém podpory učitelů zahrnuje odborné 
semináře (pořádáme je na přání i ve školách), vzdělávací 
programy DVPP s akreditací MŠMT, konference i letní 
školy, ale i návštěvu našich odborných konzultantů ve 
školách. V tomto roce bychom vás chtěli upozornit na 
akreditované semináře, jež lze financovat ze šablon 
MŠMT (nabídka na www.seminare.fraus.cz).
Školy, které si uvědomují důležitost profesionální pod‑
pory z naší strany, jistě uvítají benefity, jež budou moci 
čerpat pro své učitele i žáky v rámci nového benefitního 
programu, který právě v letošním roce startujeme. Více 
informací na www.fraus.cz/frausplus.
V naší společnosti považujeme vzdělání za jednu z nej‑
vyšších hodnot lidského života. Děkujeme i vám, že 
proces vzdělávání můžeme spolu s vámi už více než 
čtvrt století měnit k lepšímu.

jiří Fraus, jednatel

Úvodem
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Školní multilicence Flexibooks

Více informací najdete na www.fraus.cz/i-ucebnice.

Pracujete už ve škole s interaktivními učebnicemi FlexiLearn? 
Užívejte Flexibooks za zvýhodněných podmínek!

Srovnatelné verze interaktivních učebnic získáte na Flexibooks zcela zdarma, nové generace
či reedice se slevou až 50 %. Platí během školního roku 2016/2017.

Kontaktujte našeho odborného konzultanta nebo napište na info@fraus.cz. Vysvětlíme vám
všechny podmínky a vypracujeme nezávaznou nabídku pro vaši školu. V případě potřeby
zajistíme i proškolení vašich pedagogů.

Multilicence přináší interaktivní vzdělávací
materiály do školních a domácích zařízení učitelů i žáků.

Nově umožňuje síťovou instalaci.

benefitní program

Více informací najdete na www.fraus.cz/frausplus.

pro školy

Připravujeme nový

Odměňte své učitele i žáky!

inzerce-benefitni-program-zrcadlo.indd   1 14.12.2016   21:16:17

Srovnávací testy
Naše testy jsou 
zaměřeny na po-
skytování kvalitní 
zpětné vazby, kte-
rou mohou využít 

ředitelé, učitelé, žáci i jejich rodiče. 
Úlohy ověřují schopnost žáků použít 
znalosti a dovednosti v situacích z reál-
ného života a vyžadují od nich skutečné 
porozumění. Praktické zaměření úloh 
a jejich formát vedou žáky k přemýšlení. 
Podrobně zpracované výsledky a dopro-
vodné materiály obsahují řadu námětů 
pro další práci ve třídě. Podrobnosti 
a ukázky naleznete na webu.

Dotazníková šetření
Prostřednictvím 
dotazníků oslovují 
ředitelé škol žáky, 
rodiče, učitele 
i nepedagogické 

pracovníky, když potřebují získat 
důležité informace o jejich spokojenosti 
s klimatem školy, výukou, kvalitou 
komunikace uvnitř školy i navenek, 
s vybavením školy a organizací výuky 
a s dalšími důležitými parametry. 
Dotazníková šetření je možné realizovat 
kdykoliv během školního roku s přihléd-
nutím k možnostem a potřebám školy.

Semináře o evaluaci
Akreditované 
semináře pro 
učitele a ředitele 
jsou zaměřeny 
na efektivní využití 

výsledků evaluačních aktivit ve výuce. 
Jejich účastníci získají i metodické 
materiály a podporu využitelnou po celý 
rok. Čtyřhodinová délka seminářů 
a omezený počet účastníků umožňují 
věnovat se problematice evaluace 
prakticky, důkladně a s přihlédnutím 
k individuálním potřebám a zájmům 
přítomných učitelů a ředitelů.

Doplňkové služby
Doplňkové služby 
umožňují zájemcům 
z řad aktivních 
učitelů navázat 
na evaluační aktivity 

nenásilným a smysluplným obohacením 
výuky o nové, netradiční postupy. Pro 
podporu takových aktivit slouží program 
„Učení s chutí“. Nabízí podporu učite-
lům, kteří chtějí v rámci výuky nechat své 
žáky aktivně tvořit, zkoumat a objevovat 
to, co se normálně dozvídají jen z výkla-
du nebo z učebnice. Více informací 
naleznete na www.ucenischuti.cz. 

www.kalibro.cz

Evaluační nástroje KALIBRO®

Evaluační nástroje KALIBRO® využívají české školy již od roku 1994. Za tu dobu se projektu zúčastnilo 
více než 3 500 škol, kterým jsme dodali a zpracovali přes 3 miliony testů! Jedná se o ucelený evaluační 
systém srovnávacích testů, dotazníkových šetření, seminářů a doplňkových služeb.

Evaluační nástroje KALIBRO® nabízíme školám ve formě výhodných balíčků 
za cenu od 99 Kč na jednoho žáka v případě testů a 49 Kč v případě dotazníků. 
Partnerské školy FRAUS mají navíc díky úzkému propojení obou společností 
nárok na zvláštní výhody při využívání evaluačních balíčků. www.kalibro.czwww.kalibro.cz

KALIBRO-inzerce-213x155.indd   1 11/1/16   10:08 AM

Multimediální
knihovna

Příprava
výuky

Příspěvky 
a úkoly

Testování

Připravujeme

Připravujeme

Již druhý školní rok je tu pro vás Fred, kolega, který vám pomůže ve výuce. Reaguje
na aktuální témata a neustále rozšiřuje databázi ověřených vzdělávacích multimédií. 
Nově také umožňuje komunikovat se žáky a kolegy na škole.
Je vám k dispozici kdykoliv, kdekoliv a na kterémkoliv zařízení.

Zaujal vás Fred? Více informací o tom, jak ho získat pro svou výuku, naleznete na www.fred.fraus.cz.

Fred
na 30 dní
ZDARMA

EP1_2017_blok.indd   5 17.12.2016   22:00:49
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za cenu od 99 Kč na jednoho žáka v případě testů a 49 Kč v případě dotazníků. 
Partnerské školy FRAUS mají navíc díky úzkému propojení obou společností 
nárok na zvláštní výhody při využívání evaluačních balíčků. www.kalibro.czwww.kalibro.cz

KALIBRO-inzerce-213x155.indd   1 11/1/16   10:08 AM

Multimediální
knihovna

Příprava
výuky

Příspěvky 
a úkoly

Testování

Připravujeme

Připravujeme

Již druhý školní rok je tu pro vás Fred, kolega, který vám pomůže ve výuce. Reaguje
na aktuální témata a neustále rozšiřuje databázi ověřených vzdělávacích multimédií. 
Nově také umožňuje komunikovat se žáky a kolegy na škole.
Je vám k dispozici kdykoliv, kdekoliv a na kterémkoliv zařízení.

Zaujal vás Fred? Více informací o tom, jak ho získat pro svou výuku, naleznete na www.fred.fraus.cz.

Fred
na 30 dní
ZDARMA

EP1_2017_blok.indd   5 17.12.2016   22:00:49



 	 příklad	použití	vybraných	titulů	  

7

Startovací balíčky
na školní rok 2017/2018

n kvalitní učebnice a učební materiály 
Nakladatelství Fraus

n kvalitní školní pomůcky Faber-Castell
n dárek pro každého prvňáčka

Vše připraveno pro první den ve škole!

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Startovací balíčky

FABER-CASTELL
KAMARÁD DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Společnost Faber-Castell podporuje rozvoj dětí a přirozenou kreativitu. Zajišťuje, aby produkty odpoví-
daly specifi ckým potřebám dětí v závislosti na věku a byl optimálně podporován jejich vývoj. Pomocí vhod-
ných produktů podporuje přirozenou radost z kreslení, malování a psaní jakožto důležitých výrazových pro-
středků každého dítěte a nabízí nesčetné možnosti kreativní a smysluplné náplně volného času. 

Díky kvalitním výrobkům a kvalitě barev dosahuje Faber-Castell trvalého nadšení u dětí, rodičů a pedagogů. 

Grafi tová tužka a pastelka GRIP 2001
Co je to vlastně GRIP? GRIP jsou výrobky se speciální oblastí 
úchopu. Tato oblast je z malých nopku (bodu), které jsou na po-
vrch tužky nebo pastelky naneseny speciální technologií. Nopky 
jsou z laků na vodní bázi, na povrchu vystupují a zpříjemňují tak 
držení pastelky nebo tužky. Prsty masírují a působí jako brzdič-
ka proti klouzání. Tato technologie je společností Faber-Castell
patentována. 

Pastelky a tužky mají kvalitní grafi tovou nebo pigmentovou tuhu,  
trojhranný tvar a jsou vhodné jak pro praváky tak i pro leváky. 
Barevná tuha nebo grafi t jsou zalepeny v dřevěném pouzdře
(SV technologie) a při pádu na zem se tuha nepoláme. Takže pas-
telky a tužky se dají i poté krásně ořezat. Dřevo je měkké a FSC 
certifi kované. Povrchové laky jsou na vodní bázi a neškodí tak 
zdraví ani životnímu prostředí.

A navíc, všechny pastelky GRIP jsou vodou zcela rozmalovatelné.

 •  • 
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1.  ročník 5.  ročník4.  ročník3.  ročník2.  ročník

lze je začlenit
do 1.–5. ročníku

genetická metoda

analyticko ‑syntetická metoda

Ë procvičování

edice Procvičovací karty Ë  
praktická řada doplňkových
materiálů pro 1. stupeň ZŠ, 
pro procvičování učiva základních 
předmětů:
nn matematiky
nn českého jazyka
nn anglického jazyka
nn prvouky Ë s. 24–26.

2017
ediční plán

1. stupeň
základní školy

Ë Ediční plán cizí jazyky

němčina, ruština, francouzština, 
španělština Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku cizích jazyků 
všech úrovní a dalších studijních 
materiálů najdete v Edičním plánu 
Cizí jazyky pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.ucebnice.fraus.cz  
v sekci O nás/Ediční plány.

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

Ë Ediční plán English langUagE tEaching

angličtina Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku angličtiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
najdete v Edičním plánu English 
Language Teaching pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.ucebnice.fraus.cz  
v sekci O nás/Ediční plány.

2017
ediční plán

english language 
teaching

EP1_2017_blok.indd   6 17.12.2016   22:00:52
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1.  ročník 5.  ročník4.  ročník3.  ročník2.  ročník

možno začlenit
do 1.–5. ročníku

genetická metoda

analyticko ‑syntetická metoda

Ë eDičNí pLáN ciZí jaZyky

němčina, ruština, francouzština, 
španělština Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku cizích jazyků 
všech úrovní a dalších studijních 
materiálů naleznete v Edičním 
plánu Cizí jazyky pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

Ë eDičNí pLáN eNgLiSh LaNgUage teachiNg

angličtina Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku angličtiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
naleznete v Edičním plánu 
English Language Teaching 
pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán

english language 
teaching
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Učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura 
pro 1. stupeň ZŠ tvoří ucelené soubory Český jazyk 
a Čítanka, které jsou zpracovány podle RVP ZV 
a Vzdělávacích standardů.

Soubor učebních materiálů k analyticko-syntetické 
metodě čtení se skládá ze Živé abecedy, Slabikáře, 
Básničkového slabikáře, Čítanky, čtecích karet 
k Slabikáři, CD, čtyř písanek a i-učebnic. Součástí je 
i příručka učitele, která je společná pro Živou abecedu 
a Slabikář.

nn Pracovní učebnice Živá abeceda prvopočátečního 
čtení a psaní se věnuje komunikační, jazykové 
a literární výchově, současně slouží jako písanka. 
Výuka písmen začíná souhláskami S, L, M a P. 
Následují samohlásky A, O, U, E, I, Y. Žáci se 
zároveň učí jednoduché tvary konkrétních písmen 
psát. Zařazen je i nácvik psaní číslic. Učivo je 
rozvrženo po týdnech na jednotlivé vyučovací 
jednotky a je tematicky zaměřeno.
nn Slabikář navazuje na Živou abecedu. Přímo se 

k němu vážou písanky, které současně procvičují 
psaní psacího tvaru a čtení tiskacího tvaru 
jednotlivých písmen. V učebnici jsou použity různé 
literární druhy a žánry – poezie i próza, pohádky, 
příběhy i naučné texty, určené jak ke čtení, tak 
k poslechu (k předčítání dospělými). Zařazeny jsou 
i dětmi oblíbené komiksy. 
nn Pracovní sešit Básničkový slabikář je dostupný 

pouze v elektronické podobě a slouží k procvičování 
prvopočátečního čtení a psaní. Ke každému písmenu 
české abecedy je uvedena veselá říkanka, následuje 
procvičování slabik a psaní daného písmene.

Český jazyk, analyticko-syntetická metoda
pro 1. ročník

Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová

(Slabikář s. 41) 21
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Spoj obloučkem 
předložku se slovem. 
Plynule přečti.
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s Jurou

do vody 
do kouta 
do mouky 
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1 Utvoř slova a přečti je.
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Přepiš.
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pisanka2_dotisk.qxd  2.3.2011  16:11  StrÆnka 21

48
Text k předčítání. 
Postupovala Zuzka správně?
Pojmenuj obrázky, doplň do rámečků B a další známá písmena.

Zuzka stojí u         . 

Pozoruje svou pusu. Olizuje si rty.

Pak vyplázne jazyk: ÁÁÁááá...

Nový neleze a starý se kývá. A jak!

Prý se má kolem uvázat            .

Nejde to,            se smeká.

Najednou jazyk zabere a rup! Zub je venku. 

Nebolelo to. Zuzka se na sebe usmívá.

„Musím o tom napsat dopis        ,“ pomyslí si.   

Zub, co se kýval, je ten tam, 

jiný se zaèal kývat.

A já se stydím jíst a zpívat, 

stydím se mluvit, smát i zívat. 

B b

B
NEOBYCEJNÝ

DEN

ˇ

I-stupen_Slabikar.qxd  19.04.2010  13:38  StrÆnka 48

Písanka 2Slabikář

Český jazyk 1 – analyticko-syntetická metoda
 Živá abeceda 978-80-7238-629-1  99 Kč
 Slabikář 978-80-7238-647-5  119 Kč
 Písanka 1 978-80-7238-650-5  39 Kč
 Písanka 2 978-80-7238-651-2  39 Kč
 Písanka 3 978-80-7238-652-9  39 Kč
 Písanka 4 978-80-7238-653-6  39 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-649-9  369 Kč

Čtecí karty ke Slabikáři K 003  69 Kč
CD* 1076  269 Kč
Skládací abeceda (vylamovací  
písmenka) K 016  49 Kč
plakáty k Živé abecedě a Slabikáři K 009  109 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence Živá abeceda  99 Kč
 žákovská licence Slabikář   119 Kč
 žákovská licence Básničkový slabikář  zdarma
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   8 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 790 Kč

* Zahrnuje části Živá abeceda, Slabikář a Čítanka 1.
Řadu doplňuje Čítanka 1, více informací na str. 11.

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic Živá abeceda, Slabikář, 
Čítanka 1 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (Živou 
abecedu, Slabikář, Čítanku 1 a příručku učitele) v hodnotě 
696 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

uČitelskÁ licence

nn i-učebnici Živá abeceda
nn i-učebnici Slabikář
nn i-učebnici Čítanka 1

nn  e-učebnici Básničkový 
slabikář
nn e-písanky Písanka 1–4
nn e-příručku učitele

Více na www.fraus.cz.

Učitelská licence Český jazyk 1 – Analyticko-syntetická 
metoda obsahuje:

EP1_2017_blok.indd   8 17.12.2016   22:01:01



  jazyk a jazyková komunikace    jazyk a jazyková komunikace  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz 9 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Český jazyk, analyticko-syntetická metoda
pro 1. ročník

Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová

(Slabikář s. 41) 21
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Soubor učebnic pro výuku čtení a psaní genetickou 
metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení 
analyticko-syntetickou metodou. Skládá se ze dvou 
učebnic, uvolňovacích cviků, tří písanek vázaného nebo 
nevázaného písma, zvukového CD, doplňkové pracovní 
učebnice se cvičeními do školy i na doma, příručky 
učitele a i-učebnic.

nn Pracovní učebnice Začínáme číst a psát spolu 
s Uvolňovacími cviky je určena pro první polovinu 
školního roku a slouží k rozvoji grafomotoriky, učení 
a čtení jednotlivých písmen a jejich skládání ve 
slova. Děti se nejprve učí číst a psát velká písmena. 
Zhruba v polovině roku čtou i píšou všechna 
písmena abecedy.
nn Druhá pracovní učebnice Už čteme a píšeme 

sami přechází k malé abecedě, k textům ke čtení 
a projektům.
nn Kromě písanek klasického vázaného písma jsme 

zařadili do nabídky i písanky nevázaného písma 
Sassoon, po léta úspěšně používaného ve Velké 
Británii.

Český jazyk, genetická metoda
pro 1. ročník

Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová, Lenka Syrová

akce pro školy

uČitelskÁ licence

Učitelská licence Český jazyk 1 – Analyticko-syntetická 
metoda obsahuje:

uČitelskÁ licence

Učitelská licence Český jazyk 1 – genetická metoda
obsahuje:
nn  i-učebnici Začínáme číst a psát
nn  i-učebnici Už čteme a píšeme sami
nn i-učebnici Čítanka 1
nn  e-učebnici Hrajeme si ve škole i doma
nn  e-písanky Uvolňovací cviky, Písanka 1–3
nn e-příručku učitele

Více na www.fraus.cz.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online
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Písanka 2 – nevázané písmo Sassoon

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic Začínáme číst a psát,  
Už čteme a píšeme sami, Čítanka 1 obdržíte zdarma 1 sadu pro 
učitele (2 pracovní učebnice, 3 písanky vázaného či nevázaného 
písma, Čítanku 1 a příručku učitele) v hodnotě 593 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

Český jazyk 1 – genetická metoda
Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová

 Začínáme číst a psát 978-80-7238-195-1  89 Kč
  Začínáme číst a psát – SVP 978-80-7489-373-5   399 Kč
 Už čteme a píšeme sami 978-80-7238-197-5  89 Kč
  Už čteme a píšeme sami – SVP 978-80-7489-374-2   399 Kč
 Uvolňovací cviky  978-80-7238-199-9   49 Kč
  Uvolňovací cviky – SVP 978-80-7489-375-9   129 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-356-6  219 Kč

CD 1106  269 Kč
 Písanka 1, vázané písmo 978-80-7238-204-0  29 Kč
 Písanka 2, vázané písmo 978-80-7238-271-2  29 Kč
 Písanka 3, vázané písmo 978-80-7238-353-5  29 Kč
 Cvičebníček  K 105  19 Kč

Sada písanek (Písanka 1, 2, 3 a Cvičebníček)   99 Kč
  Písanka 1, vázané písmo – SVP K 174   49 Kč
  Písanka 2, vázané písmo – SVP K 175   49 Kč
  Písanka 3, vázané písmo – SVP K 176  49 Kč
 Písanka 1, nevázané písmo  978-80-7489-058-1  29 Kč
 Písanka 2, nevázané písmo 978-80-7489-059-8  29 Kč
 Písanka 3, nevázané písmo 978-80-7489-060-4  29 Kč
 Cvičebníček  K 077   19 Kč

Sada písanek nevázaného písma  
(Písanka 1, 2, 3 a Cvičebníček)   99 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence Začínáme číst a psát  89 Kč
 žákovská licence Už čteme a píšeme sami  89 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč

*  Zahrnuje části Začínáme číst a psát, Už čteme a píšeme sami.

Řadu doplňuje Čítanka 1, více informací na str. 11.

Hrajeme si ve škole i doma
Lenka Syrová

  učebnice  978-80-7489-003-1  79 Kč

Doplňky pro učitele k písmu Sassoon Infant
Nástěnná mapa A1 s písmem Sassoon Infant  K 148   199 Kč
Software – písmo Sassoon Infant – základní font    499 Kč
Software – varianty písma Sassoon Infant – komplet fontů    1 999 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

speciÁlní vzdělÁvací potřeby

Na školní rok 2017/2018 nabízíme učební 
materiály ke genetické metodě upravené 
pro žáky se specifickými poruchami učení, 
ADHD, s poruchami autistického spektra 
a s lehkým mentálním postižením. 

Tyto materiály jsou označeny speciální ikonou. 
Více informací na www.fraus.cz/svp.

V roce 2013 získal soubor učebnic Český jazyk 1 – genetická 
metoda stříbrnou medaili na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem jako druhá nejlepší učebnice pro základní 
školy v Evropě.
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Soubory učebních materiálů Český jazyk 2–5 se skládají  
z učebnice, dvou dílů pracovních sešitů (2. díl vždy 
s přílohou Přehled učiva), příručky učitele, CD 
a i-učebnic. 
V učebnici je obsaženo učivo komunikační, jazykové 
i slohové. Je rozdělena na 20 témat, v každém tématu 
se probírá nový gramatický jev. V úvodních tématech se 
opakuje probraná látka z předešlého ročníku.

Český jazyk
pro 2.– 5. ročník

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Arlen Řeháčková,  
Lenka Rykrová, Jitka Vokšická

Český jazyk 4
Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová

  učebnice  978-80-7238-934-6   129 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-935-3   39 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-936-0   49 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-937-7   319 Kč

1 CD  1091   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč
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Písanka 2 – vázané písmoPísanka 2 – nevázané písmo Sassoon

Český jazyk 2
Jaroslava Kosová, Arlen Řeháčková

  učebnice  978-80-7238-717-5   119 Kč
  pracovní sešit 1 978-80-7238-718-2   39 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-719-9   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-720-5   349 Kč

2 CD* 1078   399 Kč
  Písanka 2/1, vázané písmo K 109  29 Kč
  Písanka 2/2, vázané písmo K 110  29 Kč
  Písanka 2/3, vázané písmo K 111  29 Kč
  Písanka 2/1, nevázané písmo K 112  39 Kč
  Písanka 2/2, nevázané písmo K 113  39 Kč
  Písanka 2/3, nevázané písmo K 114  39 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč

Český jazyk 3
Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Arlen Řeháčková

  učebnice  978-80-7238-857-8   129 Kč
  pracovní sešit 1 978-80-7238-858-5   39 Kč
  pracovní sešit 2 978-80-7238-859-2   49 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-860-8   319 Kč

1 CD  1090   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč

Český jazyk 5
Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Lenka Rykrová, Jitka 
Vokšická

  učebnice  978-80-7238-960-5   129 Kč
  pracovní sešit 1  978-80-7238-961-2   39 Kč
  pracovní sešit 2  978-80-7238-962-9   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-963-6   319 Kč

1 CD  1101   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč

* Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online
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Soubor učebních materiálů Čítanka 1–5 se skládá 
z čítanky, příručky učitele, CD a i-učebnice.  
Ve 2. a 3. ročníku jsou navíc součástí i pracovní sešity. 
Ve 2. ročníku jsou rozloženy do čtyř samostatných 
sešitů spojených s písankou. Ve 3. ročníku nabízíme dva 
pracovní sešity bez písanky. 

Čítanka 1 uzavírá soubor učebnic českého jazyka pro 
1. ročník. Texty jsou vybrány s ohledem na docvičování 
techniky čtení (správnost, porozumění) a také na 
komunikační a estetické aspekty čteného či mluveného 
jazyka (plynulost, výraz, frázování, přiměřená rychlost). 

Čítanka 2 obsahuje lekce s tematickými oblastmi, 
jež se volně vážou k tématům učebnice Prvouka 2, 
např. domov a cizina, zdraví a nemoc apod. Čítanka 
nepředstavuje pouze výběr vhodných textů, současně 
nabízí i doplňující otázky, úkoly pro zamyšlení 
a zajímavé informace. 

Čítanky pro 3.–5. ročník  uvádí žáky do světa 
beletristických i věcných textů a spojují čtení 
s komunikačními aktivitami různého druhu. Kromě textů 
nabízí i doplňující otázky, úkoly k zamyšlení a zajímavé 
informace.

Český jazyk
pro 2.– 5. ročník

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Arlen Řeháčková,  
Lenka Rykrová, Jitka Vokšická

Čítanky
pro 1.– 5. ročník

Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová, 
Karel Šebesta, Kateřina Váňová
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Písanka 2 – vázané písmo

Čítanka 3
Karel Šebesta, Kateřina Váňová

  učebnice   978-80-7238-863-9   139 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-864-6   49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-865-3   59 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-866-0   319 Kč

1 CD  1086   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence**   5 990 Kč
   školní multilicence** – na školní rok  1 190 Kč

Čítanka 4
Karel Šebesta, Kateřina Váňová

  učebnice  978-80-7238-938-4   139 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-939-1   319 Kč

1 CD  1092   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence**   5 990 Kč
   školní multilicence** – na školní rok  1 190 Kč

Čítanka 5
Karel Šebesta, Kateřina Váňová

  učebnice  978-80-7238-964-3   139 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-965-0   319 Kč

1 CD  1102   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence**   5 990 Kč
   školní multilicence** – na školní rok  1 190 Kč

** Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

Čítanka 1
Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová

  učebnice  978-80-7238-648-2   109 Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-649-9   369 Kč

1 CD* 1076   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   8 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 790 Kč

* Zahrnuje části Živá abeceda, Slabikář a Čítanka

Čítanka 2
Karel Šebesta, Kateřina Váňová

  učebnice  978-80-7238-722-9   139 Kč
  pracovní sešit 1    978-80-7238-723-6   29 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-724-3   29 Kč
  pracovní sešit 3  978-80-7238-725-0   29 Kč
  pracovní sešit 4  978-80-7238-726-7   39 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-727-4   319 Kč

2 CD**  1078   399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence**   5 990 Kč
   školní multilicence** – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Bohuslav Žárský
Libušina proroctví

Po Čechově smrti vládl v Čechách vévoda Krok. Ten měl tři dcery, Kazi, Tetu
a Libuši. Ta se pak stala jeho následnicí. Za manžela si vybrala Přemysla 
Oráče…

Když bylo po svatbě, Přemysl neztrácel čas a začal uskutečňovat své 
myšlenky. Vrhl se do vládnutí a vymýšlel nové zákony, aby se zvýšila kázeň. 
Tím měla Libuše víc času na věštění. Až později klesl o proroctví zájem, 
a dokonce se začalo říkat, že nikdo není doma prorokem. Jenomže kněžna, 
ta se ve věštbách vyznala.

Jednou se podívala z Vyšehradu na druhý břeh Vltavy, kam bylo tehdy 
o strach chodit. V hlubokých lesích to byl samý vlk, medvěd či jiné 
nebezpečí. 

A prorokovala: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ 
A že tam jakýsi muž tesá PRÁH domu. Ať za ním Vyšehradští zajdou 
a postaví v těch místech hrad. A ať ho nazvou PRAHA. Zašli, postavili, 
potomci jej přejmenovali na Hradčany, ale městu, které bylo pořád větší 
a větší, už název zůstal.

Z knihy Obrázkové staré pověsti české. Upraveno.
Ilustrace Zdeněk Janda

 1 Vysvětli podtržená slova a slovní spojení.
 2 Řekni vlastními slovy, jak podle pověsti vzniklo město Praha.

89

Ve světě minulém

Hradčany – označení pro Pražský hrad a osadu, která k němu příslušela; kdysi to bylo 
samostatné královské město, vedle Menšího Města, Starého Města a Nového Města – jejich 
spojením vznikla r. 1784 dnešní Praha

CIT3_UC_06.indd   Odd1:89 23.07.2009   14:29:18

Čítanka 3, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

uČitelskÁ licence flexibooks

Čítanka 1 je součástí učitelské licence Český jazyk 1 analyticko- 
-syntetická metoda a Český jazyk 1 genetická metoda.

školní multilicence flexibooks

Čítanka 1 zahrnuje navíc Slabikář.  
Čítanka 2–5 zahrnuje navíc Český jazyk.

Český jazyk 5
Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Lenka Rykrová, Jitka 
Vokšická

  učebnice  978-80-7238-960-5   129 Kč
  pracovní sešit 1  978-80-7238-961-2   39 Kč
  pracovní sešit 2  978-80-7238-962-9   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-963-6   319 Kč

1 CD  1101   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  129 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence*   5 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 190 Kč

* Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
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Fraus slovníky 
k českému jazyku
Jako doplněk k výuce českého jazyka doporučujeme dva 
slovníky s obecnou slovní zásobou. Součástí tištěného 
slovníku je CD-ROM s elektronickou verzí a jazykovými 
hrami. 

fraus můj první slovník 
českého jazyka
kniha + cd-rom

Ideální podpora výuky českého jazyka pro předškoláky, 
žáky 1.–3. ročníku ZŠ a pro děti, které mají český jazyk 
jako svůj druhý jazyk.
Slovník motivuje k získání kladného vztahu k českému 
jazyku.
nn 3 000 hesel, 1 500 obrázků a 34 zábavných 

jazykových her
nn slovní zásoba vybraná se zřetelem k věku žáků
nn dvě časti hesláře – tematický a abecední
nn tematický heslář zahrnuje 25 témat
nn celostránkové ilustrace s možností využití  

i v hodinách prvouky
nn hesla napsaná třemi základními typy písma (velké 

a malé tiskací a psací písmo)
nn abecední heslář obsahuje slovní zásobu barevně 

označenou podle slovních druhů
nn názorné fotografie zastupují informaci o významu 

slov
nn příloha shrnuje mluvnické jevy, se kterými se žáci 

setkávají v hodinách českého jazyka v 1.–3. ročníku 
ZŠ

Elektronický slovník na CD-ROMu
nn oba hesláře v elektronické podobě
nn snadné a rychlé vyhledávání
nn profesionální zvukové nahrávky spisovné výslovnosti 

všech hesel
nn řada zábavných jazykových her
nn využití i na interaktivní tabuli nebo na počítačích ve 

škole formou školní multilicence

fraus ilustrovaný školní 
slovník českého jazyka
kniha + cd-rom

Slovník speciálně vytvořený pro žáky 4.–9. ročníku 
základní školy a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií
nn 15 000 hesel, 700 názorných fotografií 

a 180 gramatických vstupů
nn abecední slovník s gramatickými vstupy, praktická 

příloha, elektronický slovník, jazykové hry a cvičení
nn genderová vyváženost hesláře
nn slabičné dělení slov
nn úplná gramatická charakteristika slov
nn výslovnost obtížných a cizích slov, kategorie vzoru, 

veškeré odchylky od pravidelného skloňování, 
stylové příznaky
nn vysvětlení významu obtížných a cizích slov, 

příkladové věty

Přehledná příloha
nn ucelený gramatický přehled, pravidla pro psaní 

čárek, zajímavosti o komunikaci prostřednictvím 
internetu a SMS zpráv
nn tabulky s vyskloňovanými a vyčasovanými vzory

Elektronický slovník na CD-ROMu
nn heslář v elektronické podobě
nn snadné a rychlé vyhledávání
nn 160 studijních vstupů
nn dalších 250 fotografií
nn řada zábavných jazykových her a cvičení
nn možnost tvorby uživatelských témat a slovníků
nn využití i na interaktivní tabuli nebo na počítačích  

ve škole formou školní multilicence

FRAUS Můj první slovník českého jazyka
kniha + CD-ROM  978-80-7238-721-2   249 Kč

FRAUS Ilustrovaný školní slovník českého jazyka
kniha + CD-ROM  978-80-7238-751-9   299 Kč

280

t

T
t zkr. (tuna)
ta|bák podst., 2. p. j. č. -u, rod

muž. neživ., vzor hrad, 6. p.
mn. č. tabácích

ta|ble|ta, tab|le|ta, ta|blet|ka,
tab|let|ka podst., 2. p. j. č. -y,
rod žen., vzor žena

ta|ble-ten|nis [tejbltenys] podst.,
2. p. j. č. -u, rod muž. neživ.,
vzor hrad (stolní tenis, ping-pong)

ta|ble-ten|ni|so|vý [tejbltenysový]
příd. tvrdé, vzor mladý (týkající
se stolního tenisu)

ta|blet|ka, tab|let|ka podst. viz
tableta

tab|lo podst., 2. p.
j. č. -a, rod stř.,
vzor město, tabló
podst., rod stř.,
neskl. (prohlížet si
maturitní t.)

tá|bor podst., 2. p.
j. č. -a / -u, rod
muž. neživ., vzor
hrad (zajatecký t.; skautský t.;
promluvit k t. odpůrců)

tá|bor podst., 2. p. j. č. -a, rod
muž. živ., vzor pán, 1. a 5. p.
mn. č. táboři, tá|bo|ri|ta podst.,
2. p. j. č. -y, rod muž. živ., vzor
předseda, 1. a 5. p. mn. č.
táborité / hovor. táboriti
(radikální husita)

tá|bo|rák podst., 2. p. j. č. -u, rod
muž. neživ., vzor hrad, 6. p.
mn. č. táborácích

tá|bo|ri|ta podst. viz tábor
tá|bo|řiš|tě podst., 2. p. j. č. -ě,

rod stř., vzor moře, 2. p. mn. č.
tábořišť

ta|bu podst., příd.
podst., rod stř., neskl. (kniž.

něco zakázaného, posvátného n.
nedoktnutelného)
příd., neskl. (Neposlušnost je

pro nás t.)
ta|bu|le podst., 2. p. j. č. -e, rod

žen., vzor růže (t. ve třídě; stůl
s pohoštěním: zasednout ke
štědrovečerní t.; prohlížet t.
prodejen; rozbít t. skla)

ta|bul|ka podst., 2. p. j. č. -y, rod
žen., vzor žena (malá tabule;
soupis údajů: t. nejvyšší soutěže)

ta|bu|o|vý příd. tvrdé, vzor mladý
(týkající se nějakého tabu)

tác podst., 2. p. j. č. -u, rod muž.
neživ., vzor hrad, 1. a 5. p. mn. č.
tácy

ta|dy přísl. (tu, zde: Počkej t.;
hovor. tenhleten: T. chlapec vám
poradí.)

tá|go podst., 2. p. j. č. -a, rod stř.,
vzor město, 6. p. mn. č. tágách
(trefit kulečníkovou kouli t.)

tah podst., 2. p. j. č. -u, rod muž.
neživ., vzor hrad, 6. p. mn. č.
tazích (tažení: zvíře k t.; losování:
t. z osudí; čára: t. rukopisu;
záměrný postup: Přiznání bylo
promyšleným t.; šachistův t.;
t. stěhovavých ptáků; dobrý t.
kamen)

táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor
tiskne, rozk. táhni / potáhni,
táhněme / potáhněme, táhněte /
potáhněte, bud. budu táhnout /
potáhnu, příč. trp. tažen (t. těžký
vůz; t. figurkou na další herní
pole; t. kabel pod zemí;
prodlužovat: t. poradu vedení)

táhnout se slov. nedok.
táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor

tiskne, rozk. táhni, táhněme,
táhněte, bud. budu táhnout /
potáhnu, příč. trp. tažen

(Armáda táhne městem.;
V místnosti táhne.; Kamna dobře
táhnou.; Táhne mu na padesát.)

táhnout se slov. nedok.
táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor

tiskne, mine, rozk. táhni,
táhněme, táhněte, bud. budu
táhnout / potáhnu, příč. čin.
muž. j. č. táhl / táhnul, příč. čin.
žen. j. č. táhla, příč. čin. stř. j. č.
táhlo, příč. čin. muž. mn. č. táhli
(živ.), táhly (neživ.), příč. čin.
žen. mn. č. táhly, příč. čin. stř.
mn. č. táhla, příč. trp. tažen,
přech. min. muž. j. č. táhnuv
(expr. dřít (se); expr. prací
zvládat: t. práci i za další
kolegy; expr. dychtivě pít; ob.
expr. Táhni pryč!)

ta|jem|ně přísl. (od příd. tajemný)
ta|jem|ni|ce podst., 2. p. j. č. -e,

rod žen., vzor růže, 2. p. mn. č.
tajemnic (kdo vyřizuje úřední
záležitosti organizace: t. obecního
zastupitelstva; vysoká úřední
nebo politická funkce: generální
t. Organizace spojených národů)

ta|jem|ník podst., 2. p. j. č. -a, rod
muž. živ., vzor pán, 5. p. j. č.
tajemníku, 1. a 5. p. mn. č.
tajemníci, 6. p. mn. č.
tajemnících (kdo vyřizuje úřední
záležitosti organizace: t. obecního
zastupitelstva; vysoká úřední
nebo politická funkce: generální
t. Organizace spojených národů)

ta|jem|ný příd. tvrdé, vzor mladý
ta|jem|ství podst., 2. p. j. č. -í, rod

stř., vzor stavení
taj|ga podst., 2. p. j. č. -y, rod

žen., vzor žena, 3. p. j. č. tajze,
6. p. j. č. tajze

ta|jit slov. nedok., 4. tř., vzor
prosí tajit se kniž. slov. nedok.

taj|ný podst., příd.
hovor. podst., 2. p. j. č. -ého, rod

muž. živ., vzor mladý (příslušník
tajné policie)
příd. tvrdé, vzor mladý (t. úkol)

ta|ju|pl|ný kniž. příd. tvrdé, vzor
mladý

tak přísl., spoj., část., citosl.
přísl. (Rozumím, t. to udělat

nemohu.)
spoj. souřadicí (Nudila se, t. si

zpívala.; jak my, t. vy)
část. (Stalo se to t. v půli

prázdnin.)

tabák

tablo

tágo

T
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 	 jazyk	a	jazyková	komunikace	    jazyk	a	jazyková	komunikace  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz 13 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Start with Click New 1

  učebnice  978-80-7238-571-3   159 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-572-0   129 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-573-7   299 Kč

2 CD pro učitele  1065   359 Kč
mp3 ozvučená slovíčka*   zdarma

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Start with Click New 2
  učebnice  978-80-7238-574-4   159 Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-575-1   129 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-576-8   299 Kč

1 CD k učebnici  1067   199 Kč
mp3 ozvučená slovíčka*   zdarma 

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Start with Click New 3
  učebnice  978-80-7238-577-5   159 Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-579-9   129 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-578-2   299 Kč

1 CD k učebnici  1067   199 Kč
mp3 ozvučená slovíčka*   zdarma

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

* K dispozici v materiálech ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Angličtina

start with click new
Miluška Karásková, Jiří Šádek

nebojte se angličtiny 
Zdeňka Kastlová

Pracovní listy pro žáky ZŠ se specifickými poruchami 
učení.
nn kopírovatelné listy se cvičeními – systematicky 

stavěná cvičení
nn speciálně připraveno pro angličtinu – hláskové 

skupiny, slabiky, rýmy, abeceda apod.
nn různé dílčí dovednosti k nápravě a zmírnění 

dyslexie – cvičení očních pohybů, rozpětí 
očního rozmezí apod.

angličtina se zvířátky 
Jana Davidová, Simon Gill

Dvoudílná řada pro děti v MŠ anebo v 1. ročníku ZŠ 
pracuje se světem, který děti znají, učí je popisovat ho  
v cizím jazyce, a nahlížet tak na známé věci trochu 
jinak.
nn pracuje s pohybem, dramatizací i situačními 

scénkami
nn využívá také češtiny k přirozenému propojení 

základu cizího jazyka s různými poznatky o světě, 
které už děti mají

280

t

T
t zkr. (tuna)
ta|bák podst., 2. p. j. č. -u, rod

muž. neživ., vzor hrad, 6. p.
mn. č. tabácích

ta|ble|ta, tab|le|ta, ta|blet|ka,
tab|let|ka podst., 2. p. j. č. -y,
rod žen., vzor žena

ta|ble-ten|nis [tejbltenys] podst.,
2. p. j. č. -u, rod muž. neživ.,
vzor hrad (stolní tenis, ping-pong)

ta|ble-ten|ni|so|vý [tejbltenysový]
příd. tvrdé, vzor mladý (týkající
se stolního tenisu)

ta|blet|ka, tab|let|ka podst. viz
tableta

tab|lo podst., 2. p.
j. č. -a, rod stř.,
vzor město, tabló
podst., rod stř.,
neskl. (prohlížet si
maturitní t.)

tá|bor podst., 2. p.
j. č. -a / -u, rod
muž. neživ., vzor
hrad (zajatecký t.; skautský t.;
promluvit k t. odpůrců)

tá|bor podst., 2. p. j. č. -a, rod
muž. živ., vzor pán, 1. a 5. p.
mn. č. táboři, tá|bo|ri|ta podst.,
2. p. j. č. -y, rod muž. živ., vzor
předseda, 1. a 5. p. mn. č.
táborité / hovor. táboriti
(radikální husita)

tá|bo|rák podst., 2. p. j. č. -u, rod
muž. neživ., vzor hrad, 6. p.
mn. č. táborácích

tá|bo|ri|ta podst. viz tábor
tá|bo|řiš|tě podst., 2. p. j. č. -ě,

rod stř., vzor moře, 2. p. mn. č.
tábořišť

ta|bu podst., příd.
podst., rod stř., neskl. (kniž.

něco zakázaného, posvátného n.
nedoktnutelného)
příd., neskl. (Neposlušnost je

pro nás t.)
ta|bu|le podst., 2. p. j. č. -e, rod

žen., vzor růže (t. ve třídě; stůl
s pohoštěním: zasednout ke
štědrovečerní t.; prohlížet t.
prodejen; rozbít t. skla)

ta|bul|ka podst., 2. p. j. č. -y, rod
žen., vzor žena (malá tabule;
soupis údajů: t. nejvyšší soutěže)

ta|bu|o|vý příd. tvrdé, vzor mladý
(týkající se nějakého tabu)

tác podst., 2. p. j. č. -u, rod muž.
neživ., vzor hrad, 1. a 5. p. mn. č.
tácy

ta|dy přísl. (tu, zde: Počkej t.;
hovor. tenhleten: T. chlapec vám
poradí.)

tá|go podst., 2. p. j. č. -a, rod stř.,
vzor město, 6. p. mn. č. tágách
(trefit kulečníkovou kouli t.)

tah podst., 2. p. j. č. -u, rod muž.
neživ., vzor hrad, 6. p. mn. č.
tazích (tažení: zvíře k t.; losování:
t. z osudí; čára: t. rukopisu;
záměrný postup: Přiznání bylo
promyšleným t.; šachistův t.;
t. stěhovavých ptáků; dobrý t.
kamen)

táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor
tiskne, rozk. táhni / potáhni,
táhněme / potáhněme, táhněte /
potáhněte, bud. budu táhnout /
potáhnu, příč. trp. tažen (t. těžký
vůz; t. figurkou na další herní
pole; t. kabel pod zemí;
prodlužovat: t. poradu vedení)

táhnout se slov. nedok.
táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor

tiskne, rozk. táhni, táhněme,
táhněte, bud. budu táhnout /
potáhnu, příč. trp. tažen

(Armáda táhne městem.;
V místnosti táhne.; Kamna dobře
táhnou.; Táhne mu na padesát.)

táhnout se slov. nedok.
táh|nout slov. nedok., 2. tř., vzor

tiskne, mine, rozk. táhni,
táhněme, táhněte, bud. budu
táhnout / potáhnu, příč. čin.
muž. j. č. táhl / táhnul, příč. čin.
žen. j. č. táhla, příč. čin. stř. j. č.
táhlo, příč. čin. muž. mn. č. táhli
(živ.), táhly (neživ.), příč. čin.
žen. mn. č. táhly, příč. čin. stř.
mn. č. táhla, příč. trp. tažen,
přech. min. muž. j. č. táhnuv
(expr. dřít (se); expr. prací
zvládat: t. práci i za další
kolegy; expr. dychtivě pít; ob.
expr. Táhni pryč!)

ta|jem|ně přísl. (od příd. tajemný)
ta|jem|ni|ce podst., 2. p. j. č. -e,

rod žen., vzor růže, 2. p. mn. č.
tajemnic (kdo vyřizuje úřední
záležitosti organizace: t. obecního
zastupitelstva; vysoká úřední
nebo politická funkce: generální
t. Organizace spojených národů)

ta|jem|ník podst., 2. p. j. č. -a, rod
muž. živ., vzor pán, 5. p. j. č.
tajemníku, 1. a 5. p. mn. č.
tajemníci, 6. p. mn. č.
tajemnících (kdo vyřizuje úřední
záležitosti organizace: t. obecního
zastupitelstva; vysoká úřední
nebo politická funkce: generální
t. Organizace spojených národů)

ta|jem|ný příd. tvrdé, vzor mladý
ta|jem|ství podst., 2. p. j. č. -í, rod

stř., vzor stavení
taj|ga podst., 2. p. j. č. -y, rod

žen., vzor žena, 3. p. j. č. tajze,
6. p. j. č. tajze

ta|jit slov. nedok., 4. tř., vzor
prosí tajit se kniž. slov. nedok.

taj|ný podst., příd.
hovor. podst., 2. p. j. č. -ého, rod

muž. živ., vzor mladý (příslušník
tajné policie)
příd. tvrdé, vzor mladý (t. úkol)

ta|ju|pl|ný kniž. příd. tvrdé, vzor
mladý

tak přísl., spoj., část., citosl.
přísl. (Rozumím, t. to udělat

nemohu.)
spoj. souřadicí (Nudila se, t. si

zpívala.; jak my, t. vy)
část. (Stalo se to t. v půli

prázdnin.)

tabák

tablo

tágo

T
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FRAUS Můj první slovník českého jazyka

Angličtina se zvířátky 1
  učebnice  80-7238-387-6   159 Kč
  příručka učitele  80-7238-388-4   269 Kč

1 CD  1046   199 Kč

Angličtina se zvířátky 2
  učebnice  978-80-7238-630-7   159 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-631-4   269 Kč

1 CD  1064   199 Kč

Nebojte se angličtiny 
učebnice 80-7238-522-4  359 Kč
příručka pro učitele s klíčem 978-80-7489-323-0  99 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

akce pro školy

Při objednání 15 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Start with Click New 1, 2 nebo 3 obdržíte zdarma 1 sadu 
pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného 
ročníku) v hodnotě 587 Kč. 
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

Look! 
What’s he doing there?uNIT 22
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Listen, repeat and read.1

Look and say. What are they doing at the moment? Then listen and check.2

Tom is 
watering 
the plants 
in the classroom.

Tom’s mum is washing clothes.

Lucy’s dad is cleaning
the windows.

Ms White is a teacher but she isn’t at school now. She’s at home. At the moment she’s

________ing ______  _____________  . Mrs Brown is a _________  _____________

but she isn’t at work now. She’s at home. Right now she’s _________ing  ____

__________ . Miss Green is an _____________ but she isn’t ___ _______ . At the moment

she’s ___  _________ and she’s _________  ____  ____________ . Mr Black

____________________ but he _________________ . He’s ___________________ .

Right now ____________________________________________ .

Mr BlackMs White Mrs Brown Miss Green

Lucy is 
ironing
her skirt.

Lucy’s grandma
is washing up.

Has your brother / sister got a pet?

SWCnew 2_UC_blok_cast2.qxd  13.7.2007  13:56  StrÆnka 58

Start with Click New 2, učebnice 

What´s your favorite toy? I play with a ball. I like cars best.
Happy birthday.
a beautiful doll, present

27

AJ-2_SAZBA.qxd  31.8.2007  0:29  StrÆnka 27

Angličtina se zvířátky 2, učebnice 

Oblíbená třídílná řada učebnic uvádí žáky do angličtiny 
a podporuje jejich motivaci. Je určena pro žáky 3. až 
5. ročníku ZŠ; udělena doložka MŠMT. 
nn lexikalizovaná gramatika se systemizací – nový jev 

se lexikálně představí a procvičí a potom je shrnut 
do pravidla nebo přehledu 

EP1_2017_blok.indd   13 17.12.2016   22:01:36



  jazyk a jazyková komunikace  

14 kompletní ceník a objednávky na www.fraus.cz/eLt

Jedinečná angličtina pro první stupeň ZŠ (doložka 
MŠMT pro díly Starter–4) inspiruje žáky i učitele 
a nenásilnou formou rozvíjí jazykové dovednosti 
i základní zkouškové strategie. kid’s Box Starter 
představuje ideální audioorální vstup do jazyka pro 
prvňáčky. Rozsahem odpovídá cca 90 hodinám výuky.

Učebnici doporučujeme školám, které:
nn začínají s angličtinou již od první třídy
nn zohledňují učební styly dětí 
nn zařazují do výuky zkouškové strategie

Pro učitele: 
nn Class Book with CD-ROM – učebnice  

s cD‑RoMem pro úroveň Starter
nn Pupil’s Book  – učebnice od úrovně 1
nn Activity Book with Online Resources – pracovní 

sešit s online zdroji
nn Teacher’s Book – příručka učitele
nn Teacher’s Resource Book with Online Audio – 

nápadník pro učitele s online audionahrávkami
nn Class Audio CDs – poslechová cD do třídy
nn Language Portfolio – jazykové portfolio
nn Interactive DVD with Teacher’s Booklet – 

interaktivní DVD s příručkou pro učitele
nn Monty’s Alphabet Book – nácvik psaní
nn Posters – výukové plakáty ke každému dílu
nn Flashcards – obrázkové karty 
nn  Tests CD -ROM and Audio CD – samostatný  

cD ‑RoM s testy – Progress test po každé lekci a test 
ve formátu YLE + závěrečný End ‑of ‑course test

nn  software Presentation Plus DVD -ROM pro 
interaktivní tabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  Cambridge Learning Management System 

(CLMS) – doplňkové materiály ve virtuálním 
prostředí
nn podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org
nn rozřazovací test na vyžádání na  

prague@cambridge.org

Pro žáky a rodiče:
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT
nn  díl Starter – obsahuje cD ‑RoM s doplňkovými 

aktivitami 
nn  pracovní sešity úrovní 1–6 – umožňují přístup 

k online doplňkovým aktivitám na cambridge 
Learning Management System (cLMS)

kid’s Box
Updated Second edition

Caroline Nixon, Michael Tomlinson

Kid’s Box Updated Second edition, Pupil’s Book 2 Kid’s Box Updated Second edition, Pupil’s Book 3

7
levels

eSample
available

Kid’s Box Updated Second Edition

NOVINKA
 Class Book with CD-ROM    425 Kč
 Pupil’s Book    425 Kč
 Activity Book with Online Resources    250 Kč
 Teacher’s Book    525 Kč

Class Audio CDs   635 Kč
Teacher’s Resource Book with Online Audio   od 660 Kč
Flashcards   810 Kč
Language Portfolio    100 Kč
Interactive DVD with Teacher‘s Booklet    1 089 Kč
Presentation Plus DVD-ROM   1 815 Kč
Posters    445 Kč
Tests CD-ROM and Audio CD    450 Kč
Monty’s Alphabet Book   210 Kč

Ë eDičNí pLáN eNgLiSh LaNgUage teachiNg

angličtina Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku angličtiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
naleznete v Edičním plánu 
English Language Teaching 
pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán

english language 
teaching

Vydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSS



  jazyk a jazyková komunikace  

15 kompletní ceník a objednávky na www.fraus.cz/eLt

Hravá angličtina pro předškoláky ve třech úrovních 
systematicky rozvíjí paměť, myšlení a tvořivost, využívá 
prvky činnostního učení. Vtipné krátké příběhy doplňují 
zajímavé hry, písničky a básničky. Rozsahem odpovídá 
cca 80 hodinám výuky.

Učebnici doporučujeme školám, které:
nn používají přímou, nepřekladovou metodu výuky 

nejen s rodilými mluvčími
nn upřednostňují osvojování jazyka před pouhým 

memorováním
nn zohledňují učební styly dětí

Atraktivní učebnice angličtiny pro první stupeň ZŠ 
(s doložkou MŠMT pro díly Starter–4) rozvíjí 
myšlení a tvořivost žáků nejen v jazykové oblasti. 
Pečlivě strukturované aktivity posilují krátkodobou 
i dlouhodobou paměť a zlepšují koncentraci žáků. 
Příběhy z reálného života pomáhají žákům orientovat 
se ve světě kolem nás a vedou k toleranci a pochopení 
jednání druhých. Rozsahem odpovídá cca 90 hodinám 
výuky. Součástí učebnic je DVD‑RoM a přístup 
k online doplňkovým materiálům pro žáky.

Učebnici doporučujeme školám, které:
nn začínají s angličtinou již od první třídy
nn uplatňují principy společného učení  
nn podporují jazykově talentované žáky

každá kniha zahrnuje kopírovatelné listy pro žáky 
a podrobný didaktický návod k práci s těmito listy.
 
Kolekce obsahuje:
Activity Box, communication Box, curriculum 
Box, Grammar Box, Music Box, Pronunciation Box, 
Reading Box, Vocabulary Box

Primary Activity Box + audio CD
nn  více než 50 úkolů procvičujících anglickou výslovnost
nn  cD obsahuje cvičení typu „Poslouchej a udělej“, 

kreativní diktáty, písničky, říkanky a básničky 

Primary Grammar Box
nn  více než 50 aktivit pro anglickou gramatiku
nn  směs her – od 20 minut po celou vyučovací hodinu

Primary Vocabulary Box
nn  přes 70 aktivit procvičujících slovní zásobu 

zábavnou formou
nn  hry, puzzle, hledání slov, křížovky atd.

Super Safari
Herbert Puchta, Günter Gerngross, 
Peter Lewis-Jones

Super Safari
 Pupil’s Book with DVD-ROM   308 Kč
 Activity Book   170 Kč
 Teacher’s Book    445 Kč

Class Audio CDs (2)    585 Kč
 Letters and Numbers Workbook   199 Kč 

Flashcards    570 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    1 500 Kč
Teacher’s DVD    450 Kč
Posters (10)    od 525 Kč
Big Book    720 Kč
Parrot Puppet   480 Kč

Super Safari, Pupil’s Book 2

3
levels

eSample
available
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1

Herbert Puchta   Günter Gerngross   Peter Lewis-Jones

Pupil’s BookPupil’s Book

British
English

1

ISBN 978 1107 65840 0

Follow this logo for parent-child activities

www.cambridge.org/supersafari

Family  
fun!

Join Polly and her friends on an exciting adventure that welcomes 
children to English through colourful stories, TPR, action songs and lots 
of fun.

Together with Polly, children discover the fascinating world around 
them and the importance of values like sharing and cooperation.

Join the adventure. Join Super Safari, for a super start to learning!

Pupil’s Book with DVD-ROM Level 1 Flashcards Level 1
Activity Book Level 1 Teacher’s DVD 1
Class Audio CDs Level 1 Posters Level 1
Presentation Plus DVD-ROM Level 1 Puppet

ots 
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Super minds
Herbert Puchta, Günter Gerngross,  
Peter Lewis -Jones

7
levels

eSample
available

primary cambridge 
copy collection
kolekce kopírovatelných materiálů 
pro 1. stupeň a začátek 2. stupně

Super Minds
 Student’s Book with DVD-ROM    375 Kč
 Workbook with Online Resources   268 Kč
 Teacher’s Book    730 Kč

Teacher’s Resource Book with Audio CD   730 Kč
Class Audio CDs (3)    od 745 Kč

 Super Grammar Book    250 Kč
 Wordcards    450 Kč

Flashcards    730 Kč
Posters    od 545 Kč
Presentation Plus    2 090 Kč
Tests CD-ROM   740 Kč

Primary Cambridge Copy Collection
Primary Activity Box   1 240 Kč
Primary Communication Box   1 120 Kč
Primary Curriculum Box   1 330 Kč
Primary Grammar Box   1 120 Kč
Primary Music Box   1 280 Kč
Primary Pronunciation Box   1 180 Kč
Primary Reading Box   1 090 Kč
Primary Vocabulary Box   1 090 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Cambridge University Press
978-0-521-22168-9 – Super Minds Level 3
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

By diving down 

and getting wet, 

another letter, 

you will get.

58 Sea creatures

Under the sea
1

CD 2
25  Listen and say the words. Then check with a friend.

2 CD 2
26  Listen and correct the sentences.

1 Ben doesn’t like the sea. 

3 The children think the octopus 
is ugly.

3  Think!   Play the chain game.

There’s a shark in 
the swimming pool.

There’s a shark and a seahorse 
in the swimming pool.

dolphin1

turtle2

anchor3

octopus4

seahorse5

seal6

starfish7

shell8

1 2

3

4

5

6

7

8

2 Lucy thinks the clue is under the sea.

4 Lucy is worried about Horax 
and Zelda.

Super Minds, Student’s Book 3

Vydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSS Vydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSSVydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSS
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16 kompletní ceník a objednávky na www.fraus.cz/eLt

Intenzivní přípravný kurz ke zkouškám Cambridge 
English: Young Learners (Starters, Movers and 
Flyers). krátké tematické lekce umožňují opakování 
a upevňování jazykových a testových dovedností. 
Učebnice Fun for… nenahrazuje učebnice angličtiny 
pro běžnou výuku.

Učebnici doporučujeme školám, které:
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn zařazují zkouškové aktivity přímo do vyučování
nn potřebují doplňkový materiál pro talentované žáky 

Pro učitele:
nn Student’s Book with Online Activities with Audio – 

učebnice s online aktivitami a nahrávkami ke stažení
nn Teacher’s Book with Downloadable Audio – 

příručka učitele včetně kopírovatelných materiálů, 
YLE testu, podkladů pro projektovou práci; 
nahrávky ke stažení

nn Audio CDs – poslechová cD
nn hry, zábavné aktivity a audionahrávky 

v Cambridge Learning Management System 
(CLMS) – též možnost vytvářet virtuální třídy 
nn software Presentation Plus DVD-ROM – 

materiály pro práci s interaktivní tabulí

Pro žáky:
nn Student’s Book with Online Activities with Audio 

and Home Fun Booklet
nn online aktivity na Cambridge Learning 

Management System (CLMS), přístupné pomocí 
kódu v učebnici
nn mp3 audionahrávky ke stažení na  

www.cambridge.org/funfor 
nn zábavná aplikace obsahující hru na slovní zásobu

Doplňková příprava ke zkouškám Cambridge English: 
Young Learners. k dispozici jsou dvě knihy příběhů 
pro každou ze zkoušek Starters, Movers a Flyers. 
obsahují ilustrované příběhy, které rozvíjejí čtenářskou 
gramotnost spolu s testovými dovednostmi zaměřenými 
na čtení s porozuměním. Všechny příběhy mají také 
audio podobu.   

Doporučujeme školám, které:
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn kladou důraz na konverzaci a rozvoj čtenářské 

gramotnosti 
nn hledají doplňkový materiál pro talentované žáky

3
levels

eSample
available

Fun for Starters, movers 
and Flyers
Fourth edition

Anne Robinson, Karen Saxby

Storyfun for Starters, 
movers and Flyers
Second edition

Karen Saxby

eSample
available

Fun for Starters, Movers and Flyers Fourth Edition

NOVINKA
Student‘s Book with Home Fun Booklet and Online Activities  385 Kč

 Student’s Book with Online Activities with Audio   360 Kč
Teacher’s Book with Downloadable Audio     495 Kč
Audio CD     399 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    1 500 Kč

Cambridge University Press
978-1-316-61746-5 — Fun for Starters Student's Book with Online Activities with Audio and Home Fun Booklet 2
Anne Robinson , Karen Saxby 
Excerpt
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

jellyfish

boat

2

Animals
Write and draw lines.1

Read and complete the descriptions. 
What animal is it?

2
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green short legs jump brown black and white long tail 
legs milk eggs green brown and red long legs run

It’s green  .
It has long legs  .
It can jump  .
It’s a frog  .

It’s  .
It has a  .
It can  .
It’s a  .

It’s  .
It has four  .
It can make  .
It’s a  .

It’s  .
It has two  .
It can give you  .
It’s a  .

e ar b

r

Zoo

Fun for Starters, Student’s Book

Storyfun for Starters, Movers and Flyers  
Second Edition

NOVINKA
Student’s Book with Online Activities and Home Fun Booklet  275 Kč
Teacher‘s Book with Audio    495 Kč
Presentation Plus DVD-ROM   1 500 Kč

DopoRUčUjeme

FRAUS Můj první školní slovník 
a-č / č-a
Slovník speciálně vytvořený pro žáky 
1. stupně ZŠ (kniha + cD‑RoM za 
249 kč). Více v Edičním plánu English 
Language Teaching Ë s. 43.

Všechny ediční plány najdete na  
www.fraus.cz/edicni-plany.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Vydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSS Vydalo camBRiDge UNiVeRSity pReSS
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Němčina

start mit max
Olga Fišarová, Milena Zbranková

nn dvoudílná učebnicová řada pro počáteční roky 
výuky němčiny ve 3.–5. třídách na ZŠ
nn součástí 1. dílu je fonetický kurz vedoucí k osvojení 

základů správné výslovnosti
nn velký důraz je kladen na vizualizaci učiva 

a zvukovou stránku jazyka
nn obsahuje řadu námětů, které rozvíjejí tvořivou 

osobnost dítěte

obrázkový německo-český 
slovník
Humorně ilustrovaný slovník si klade za cíl učinit 
studium jazyka snadným a zábavným. Více než 
2 000 slov a frází je řazeno tematicky dle běžných 
denních situací do 45 dvoustran.

mapa
deutschsprachige länder

Nástěnná mapa Deutschsprachige Länder účelně 
vyzdobí učebnu. Pomůže žákům získat přehled 
o geografii a zajímavých místech v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku.

Start mit Max 1
 učebnice*  80-7238-065-6   179 Kč
  pracovní sešit 80-7238-066-4   139 Kč

2 CD  1001   449 Kč

Start mit Max 2
  učebnice*   80-7238-110-5   189 Kč
  pracovní sešit 80-7238-111-3   139 Kč

2 CD  1002   449 Kč

*  Metodická příručka zdarma v materiálech ke stažení  
na www.ucebnice.fraus.cz.

Nebojte se němčiny
učebnice  80-7238-312-4  299 Kč
příručka učitele  80-7238-313-2   89 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Obrázkový německo-český slovník
kniha 80-900619-5-8  169 Kč

Mapa
mapa K090  59 Kč

Wir machen eine Modeschau in der Klasse. Děláme ve třídě módní přehlídku.

Thema: Märchenwelt – Kosmoswelt – Traumwelt

David möchte auf den Mond fliegen.
Er hat einen Overall an.
Seine Kleidung ist silbern und praktisch.

Marlen kommt aus Märchenland.
Sie trägt immer ein Kleid.
Ihr Kleid ist lang, bunt und schön.

Otto ist Lehrer in einer Kosmos-Schule.
Er wohnt in einem Kosmos-Schiff.
Er trägt gern einen Hosen-Rock und spielt
Kosmos-Rock-Musik.
Seine Kleidung ist originell und bequem.

ich du er sie es

mein Pulli dein Pulli sein Pulli ihr Pulli sein Pulli
můj svetr tvůj svetr jeho svetr její svetr jeho svetr (dítěte)

meine Bluse deine Bluse seine Bluse ihre Bluse seine Bluse
moje blůza tvoje blůza jeho blůza její blůza jeho blůza

mein Hemd dein Hemd sein Hemd ihr Hemd sein Hemd
moje košile tvoje košile jeho košile její košile jeho košile

Množné číslo (všechny rody)

meine Schuhe deine Schuhe seine Schuhe ihre Schuhe seine Schuhe
moje boty tvoje boty jeho boty její boty jeho boty

16

Max radí:
die Kleidung – oblečení die Mausemütze – ? das Kosmos-Schiff– ?
auf den Mond – na Měsíc schick – ? der Hosen-Rock – ?
silbern – stříbrný der Overall – ? die Rock-Musik – ?
bequem – pohodlný praktisch – ? originell – ?
bunt – pestrý die Kosmos-Schule – ?

70

Bernd ist Reporter:
Inge wohnt in Mäuseland.
Sie trägt gern einen
Mantel, eine Hose und
eine Mausemütze.
Ihre Kleidung ist immer
grau und schick.

Start_mit_Max_2Uc_#61-88.Q4.qxd  15.01.2010  20:37  StrÆnka 70

Start mit Max 2, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

nebojte se němčiny
Zdeňka Kastlová

nn doplňkový materiál v podobě souboru pracovních 
listů určený pro výuku němčiny u dětí se 
specifickými vývojovými poruchami učení ve  
3.–5. třídách na ZŠ
nn vede k nápravě specifických poruch v samém 

počátku procesu výuky a umožňuje snazší integraci 
takto handicapovaných žáků v běžném režimu 
vyučování

Mapa Deutschsprachige Länder

titul
podtitul

autoři

Ë ediČní plÁn cizí jazyky

němčina Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku němčiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
naleznete v Edičním plánu Cizí 
jazyky pro rok 2017 Ë s. 7–20.

Všechny ediční plány najdete na 
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

EP1_2017_blok.indd   17 17.12.2016   22:01:51
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Francouzština

ludo et ses amis
pro děti od 5 let

Michèle Albero, Corinne Marchois

nn nové, přepracované vydání třídílného souboru
nn díky motivujícímu přístupu k jazyku zapojují děti 

všechny své smysly
nn výjimečné místo patří mluvenému slovu: 

od poslechu k samostatnému projevu
nn zábavná cvičení a hry vedou děti k dynamické práci
nn robot Ludo, kamarád a průvodce učebnicí, pracuje 

s dětmi a hravou formou jim pomáhá vše pochopit
nn děti postupně objevují i francouzskou kulturu 

prostřednictvím témat probouzejících jejich 
zvědavost
nn CD vložené v učebnici obsahuje nahrávky dětských 

říkanek

Španělština

colega
španělština pro děti od 6 let

María Luisa Hortelano, Elena González Hortelano,  
María José Lorente

nn čtyřdílný ucelený soubor učebnic španělštiny  
pro děti od 6 do 10 let, který dovede žáky  
k úrovni A1 a A2
nn průvodcem je plyšový pejsek Colega, který učí děti 

hravou formou španělsky
nn učebnice jsou rozděleny do tematických celků 

a zahrnují pracovní aktivity a projekty
nn součástí kompletu jsou také pracovní sešity,  

CD a příručka učitele

colega lee
španělština pro děti od 6 let

Elena González Hortelano

nn doporučená doplňková četba ke všem čtyřem  
dílům řady Colega
nn obsah odstupňovaný podle dosažených úrovní 

učebnic SERR
nn autorkou je jedna z autorek souboru Colega
nn každé vydání má vždy ucelený přehled učiva

Colega 1
 učebnice + PS + CD 978-84-7711-656-1  589 Kč 

příručka učitele 978-84-7711-653-0  289 Kč

Colega 2
  učebnice + PS + CD 978-84-7711-672-1  589 Kč 

příručka učitele 978-84-7711-673-8  289 Kč

Colega 3
učebnice + PS + CD 978-84-7711-728-5  599 Kč 
příručka učitele 978-84-7711-725-4  zdarma

* PU ke 3. dílu ke stažení na webu www.ucebnice.fraus.cz.

Colega 4
 učebnice + PS + CD 978-84-7711-982-1  599 Kč 
 příručka učitele 978-84-7711-985-2  299 Kč

Ludo et ses amis 1
  učebnice + CD 978-2-278-08121-9    319 Kč
  pracovní sešit  978-2-278-08227-8   229 Kč
  příručka učitele + 2 CD  978-2-278-08125-7    709 Kč

Ludo et ses amis 2
  učebnice + CD 978-2-278-08123-3    319 Kč
  pracovní sešit  978-2-278-08228-5    229 Kč
  příručka učitele + 2 CD  978-2-278-08125-7   709 Kč

Ludo et ses amis 3
  učebnice + CD 978-2-278-08129-5    319 Kč
  pracovní sešit  978-2-278-08130-1  229 Kč
  příručka učitele + 2 CD  978-2-278-08127-1  709 Kč

Obrázkové hrací kartičky ke všem dílům 
kartičky  978-2-278-06322-2   1 449 Kč

Colega Lee 1 (modrá série)
doporučené tituly pro úroveň 1. dílu

¡Esta es mi A!  978-84-7711-654-7  149 Kč
¿Tobogán o balancín?  978-84-7711-655-4  149 Kč
¡Quiero ser una galina!  978-84-7711-643-1  149 Kč
El baile de disfraces  978-84-7711-644-8  149 Kč
¿Quién tiene el trofeo?  978-84-7711-645-5  149 Kč 
El bicho de la frutar I  978-84-7711-646-2  149 Kč

Colega Lee 2 (zelená série)
doporučené tituly pro úroveň 2. dílu

La bici-taxi  978-84-7711-647-9  149 Kč
¡Soy más alta!  978-84-7711-648-6  149 Kč
Un paseo por el campo  978-84-7711-641-7  149 Kč

Colega Lee 3 (fialová série)
doporučené tituly pro úroveň 3. dílu

El comité sekreto  978-84-7711-730-8  179 Kč
El caso del hotel encantado  978-84-7711-733-8  179 Kč
La piedra extraterrestre  978-84-7711-734-8  179 Kč

Colega Lee 4 (oranžová série)
doporučené tituly pro úroveň 4. dílu

El Espíritu de la Montaña  978-84-7711-987-6  179 Kč
Viaje al pasado  978-84-7711-988-3  179 Kč
Un caso de cine  978-84-7711-989-0  179 Kč

Obrázkový španělsko-český slovník 
kniha  80-85784-23-8    199 Kč

Ë ediČní plÁn cizí jazyky

němčina, ruština, francouzština, 
španělština Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku cizích jazyků 
všech úrovní a dalších studijních 
materiálů naleznete v Edičním 
plánu Cizí jazyky pro rok 2017.

Všechny ediční plány najdete na 
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

POJĎTE S NÁMI DO ŠABLON!

Pomůžeme vám rozvrhnout šablony podle potřeb vaší školy.

Poskytneme projektovou podporu, případně uděláme kompletní administraci projektu za vás.

Využijte naše kurzy DVPP (kvalitní lektoři, ihned využitelné v praxi, propojení se vzdělávacími obsahy, včetně učebnic Nakladatelství Fraus).

Více informací naleznete na www.eusablony.cz

Inzerce_AV_MEDIA_2016_3.indd   1 16.11.2016   12:33:36

Speciální nabídka 
pro malotřídní školy

  informační servis pro malotřídní školy na webových stránkách

  zvýhodněné nabídky na nákup tištěných i elektronických učebnic

 konference pro ředitele a učitele malotřídních škol

 testy Kalibro pro malotřídní školy

 odborná konzultace přímo na vaší škole

 soutěže a prostor pro prezentaci školy

Mgr. Ivona Ivicová
tel.: 725 548 215
e-mail: ivicova@fraus.cz

Odborná konzultantka 
pro malotřídní školy:
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colega lee
španělština pro děti od 6 let

Elena González Hortelano

nn doporučená doplňková četba ke všem čtyřem 
dílům řady Colega
nn obsah odstupňovaný podle dosažených úrovní 

učebnic SERR
nn autorkou je jedna z autorek souboru Colega
nn každé vydání má vždy ucelený přehled učiva

Colega Lee 1 (modrá série)
doporučené tituly pro úroveň 1. dílu

¡Esta es mi A!  978-84-7711-654-7  149 Kč
¿Tobogán o balancín?  978-84-7711-655-4  149 Kč
¡Quiero ser una galina!  978-84-7711-643-1  149 Kč
El baile de disfraces  978-84-7711-644-8  149 Kč
¿Quién tiene el trofeo?  978-84-7711-645-5  149 Kč 
El bicho de la frutar I  978-84-7711-646-2  149 Kč

Colega Lee 2 (zelená série)
doporučené tituly pro úroveň 2. dílu

La bici-taxi  978-84-7711-647-9  149 Kč
¡Soy más alta!  978-84-7711-648-6  149 Kč
Un paseo por el campo  978-84-7711-641-7  149 Kč

Colega Lee 3 (fi alová série)
doporučené tituly pro úroveň 3. dílu

El comité sekreto  978-84-7711-730-8  179 Kč
El caso del hotel encantado  978-84-7711-733-8  179 Kč
La piedra extraterrestre  978-84-7711-734-8  179 Kč

Colega Lee 4 (oranžová série)
doporučené tituly pro úroveň 4. dílu

El Espíritu de la Montaña  978-84-7711-987-6  179 Kč
Viaje al pasado  978-84-7711-988-3  179 Kč
Un caso de cine  978-84-7711-989-0  179 Kč

Obrázkový španělsko-český slovník 
kniha  80-85784-23-8    199 Kč

POJĎTE S NÁMI DO ŠABLON!

Pomůžeme vám rozvrhnout šablony podle potřeb vaší školy.

Poskytneme projektovou podporu, případně uděláme kompletní administraci projektu za vás.

Využijte naše kurzy DVPP (kvalitní lektoři, ihned využitelné v praxi, propojení se vzdělávacími obsahy, včetně učebnic Nakladatelství Fraus).

Více informací naleznete na www.eusablony.cz

Inzerce_AV_MEDIA_2016_3.indd   1 16.11.2016   12:33:36

Speciální nabídka 
pro malotřídní školy

  informační servis pro malotřídní školy na webových stránkách

  zvýhodněné nabídky na nákup tištěných i elektronických učebnic

 konference pro ředitele a učitele malotřídních škol

 testy Kalibro pro malotřídní školy

 odborná konzultace přímo na vaší škole

 soutěže a prostor pro prezentaci školy

Mgr. Ivona Ivicová
tel.: 725 548 215
e-mail: ivicova@fraus.cz

Odborná konzultantka 
pro malotřídní školy:
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matematika se Čtyřlístkem
pro 1.– 5. ročník

Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová, Martina Kašparová

Řada učebních materiálů pro tradiční pojetí výuky 
matematiky, která probíhá prostřednictvím činnostního 
učení. 
Soubor učebních materiálů obsahuje v 1. ročníku 
dvě pracovní učebnice, ve 2.–5. ročníku soubor tvoří 
učebnice, pracovní sešit, příručka učitele a i-učebnice.

Matematika se Čtyřlístkem 1
Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková

  pracovní učebnice 1/1   978-80-7489-041-3   79 Kč
  pracovní učebnice 1/1 – SVP  978-80-7489-378-0   399 Kč
  pracovní učebnice 1/2 978-80-7489-042-0   79 Kč
  pracovní učebnice 1/2 – SVP  978-80-7489-379-7   399 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-980-3   219 Kč

sada Číslice K 048   89 Kč
sada Geometrické  tvary  K 049   89 Kč
sada Peníze  K 050   89 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence 1/1   79 Kč
 žákovská licence 1/2        79 Kč
  učitelská licence   399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika se Čtyřlístkem 2
Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová

  učebnice  978-80-7238-983-4   119 Kč
  pracovní sešit 1  978-80-7238-984-1   49 Kč
  pracovní sešit 2  978-80-7238-985-8   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-986-5   219 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   119 Kč
  učitelská licence    399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika se Čtyřlístkem 3
Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová

  učebnice  978-80-7238-581-2  119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-737-3  49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-793-9  49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-794-6  319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika se čtyřlístkem 4 
Šárka Pěchoučková, Marie Kozlová, Alena Rakoušová,  
Martina Kašparová

  učebnice  978-80-7489-017-8  119 Kč
  pracovní sešit 1  978-80-7489-021-5  49 Kč
  pracovní sešit 2  978-80-7489-028-4  49 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-029-1   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika se čtyřlístkem 5
Šárka Pěchoučková, Martina Kašparová, Alena Rakoušová

  učebnice  978-80-7489-062-8   119 Kč
  pracovní sešit 1  978-80-7489-063-5  49 Kč
  pracovní sešit 2  978-80-7489-064-2  49 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-065-9  319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
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1   DOPLŇ ZNAMÉNKA +, –.

12 8 = 20 12 3 = 15 15 5 = 10

19 3 = 16 20 4 = 16 14 2 = 16

17 3 = 14 12 2 = 14 18 4 = 14

2   … A KOLIK JE 20?
 

3   DOPLŇ TABULKY.

3 1 7 4 5 0 2 8 9 10

10 + 
12 15 20 17 10 16 19 11 13 18

10 – 

4   POČÍTEJ VÝHODNĚ.

5 + 3 + 2 = 10 + 6 + 4 = 9 + 10 – 9 =

8 + 4 + 6 = 8 + 8 + 2 = 18 + 1 + 1 =

10 + 5 – 5 = 20 – 8 – 0 = 10 + 3 + 7 =

20

Kopírovatelné listy na www.ucebnice.fraus.cz pro 1. a 2. ročník

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

nn součástí jsou i doplňky pro 1. ročník – přílohy 
(mince, geometrické tvary, číslice) a sady 
24 kopírovatelných pracovních listů pro 
1. a 2. ročník, které jsou po registraci zdarma ke 
stažení na webových stránkách nakladatelství
nn od 4. ročníku jsou mezi standardní učivo vloženy 

matematicko-vlastivědné projekty
nn ve 4. ročníku jsou učebnice tematicky zaměřeny na 

Českou republiku a v 5. ročníku na Evropu
nn probírané učivo zahrnuje i zlomky, desetinná čísla 

a číselné řady

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic Matematika se 
Čtyřlístkem 1/1 a 1/2 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele  
(obě pracovní učebnice a příručku učitele) v hodnotě 377 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

20

speciÁlní vzdělÁvací potřeby

Na školní rok 2017/2018 nabízíme učebnice 
matematiky pro 1. ročník upravené pro 
žáky se specifickými poruchami učení, ADHD, 
s poruchami autistického spektra a s lehkým 
mentálním postižením. 

Tyto materiály jsou označeny speciální ikonou. 
Více informací na www.fraus.cz/svp.
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matematika se Čtyřlístkem
pro 1.– 5. ročník

Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová, Martina Kašparová
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2   … A KOLIK JE 20?
 

3   DOPLŇ TABULKY.

3 1 7 4 5 0 2 8 9 10

10 + 
12 15 20 17 10 16 19 11 13 18

10 – 

4   POČÍTEJ VÝHODNĚ.

5 + 3 + 2 = 10 + 6 + 4 = 9 + 10 – 9 =

8 + 4 + 6 = 8 + 8 + 2 = 18 + 1 + 1 =

10 + 5 – 5 = 20 – 8 – 0 = 10 + 3 + 7 =
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sleva pro školy
při nákupu online

Násobkům čísla 2 říkáme sudá čísla. 
Ostatní čísla jsou lichá.

55

Násobení a de lení c ísly 2 a 4

0 · 2 = 0 0 · 4 = 0 0 : 2 = 0 0 : 4 = 0
1 · 2 = 2 1 · 4 = 4 2 : 2 = 1 4 : 4 = 1
2 · 2 = 4 2 · 4 = 8 4 : 2 = 2 8 : 4 = 2
3 · 2 = 6 3 · 4 = 12 6 : 2 = 3 12 : 4 = 3
4 · 2 = 8 4 · 4 = 16 8 : 2 = 4 16 : 4 = 4
5 · 2 = 10 5 · 4 =20 10 : 2 = 5 20 : 4 = 5
6 · 2 = 12 6 · 4 = 24 12 : 2 = 6 24 : 4 = 6
7 · 2 = 14 7 · 4 = 28 14 : 2 = 7 28 : 4 = 7
8 · 2 = 16 8 · 4 = 32 16 : 2 = 8 32 : 4 = 8
9 · 2 = 18 9 · 4 = 36 18 : 2 = 9 36 : 4 = 9

10 · 2 =20 10 · 4 =40 20 : 2 = 10 40 : 4 = 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

počet mincí 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
počet korun 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Jak zjistíš, kolik máš peněz, 
když jsou v peněžence 
jen dvoukoruny?

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Všímej si, 
jak roste 
hodnota žetonů 
s jejich 
množstvím.

+ 2

4 44 44
4

44
44

44
44
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

počet žetonů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
počet korun 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40+ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
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POROVNEJ.3

ČTI ŘADU ČÍSEL TAM I ZPĚT. UKAZUJ ČÍSLA PODLE DIKTÁTU.1

1 2 3 4 5 6 7 8

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

KTERÁ ČÍSLA V ŘADĚ CHYBÍ? DOPLŇ.2

1, 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 TO SI POCHUTNÁME, 
      BOBE!

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A CO ZBYDE 
NA NÁS?

NIC!

Ctyrlistek 1 UC_1-2.indd   7 25.3.2015   7:55:59

Eliška jela s bratrem 
a rodiči na prázdniny 
do Českého ráje. 
Využili nabídky 
ubytování v hotelu 
nedaleko Turnova. 
Kolik zaplatili za dva 
dvoulůžkové pokoje?

CENÍK UBYTOVÁNÍ

typ pokoje služby v ceně cena za 1 noc

dvoulůžkový snídaně 1 430 Kč

3. krok 4. krok 1  4 3 0 1. krok 2. krok Zapisujeme:
násobíme násobíme násobíme násobíme 1 430

stovky tisíce ·        2 jednotky desítky ·     2
2 · 4 = 8 2 · 1 = 2 2 8 6 0 2 · 0 = 0 2 · 3 = 6 2 860

Za dva dvoulůžkové pokoje zaplatili 2 860 Kč.

Při písemném násobení zapíšeme čísla pod sebe. 
Násobíme postupně zprava doleva.



1   Linda s maminkou pekly vločkové sušenky. Na tři plechy 
daly po 56 sušenkách, na čtvrtém jich bylo 17. 
Kolik sušenek celkem upekly?

2   Násob písemně.

120 · 4 432 · 2 1 203 · 3 1 022 · 4 10 231 · 3 20 102 · 4
312 · 3 203 · 3 2 433 · 2 3 210 · 3 14 302 · 2 21 320 · 3

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM 
A VÍCECIFERNÝM 
C INITELEM

písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem | 46

G
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str. 42–43 G

G
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str. 98 G
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66

Písemné sc ítání 
trojciferných c ísel

S D J
sčítanec 241 2 4 1
sčítanec 134 1 3 4
součet 3 stovky 7 desítek 5 jednotek 3 7 5

S D J
sčítanec 165 1 6 5
sčítanec 216 2 1 6
součet 1

3 stovky 8 desítek 1 jednotka 3 8 1

S D J
sčítanec 182 1 8 2
sčítanec 345 3 4 5
součet 1

5 stovek 2 desítky 7 jednotek 5 2 7

sčítanec 293 2 9 3
sčítanec 248 2 4 8
součet 1 1

5 stovek 4 desítky 1 jednotka 5 4 1

1   Zapiš správně (jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky) a vypočítej. 
356 + 231 560 + 125 421 + 67 603 + 374
44 + 822 133 + 746 487 + 121 734 + 87

2   Odhadni součet. Pak vypočítej a proveď zkoušku správnosti záměnou sčítanců.

51 1 135 376 720 623 307 404 628 935 524 256
35 640 21 244 65 481 94 320 61 165 32

3   Vichřice polámala 221 borovic a 548 smrků. Kolik stromů bylo zničeno?

66

ANEB UČÍME 
SE HOSPODAŘIT 

S PENĚZI

Sčítej 
ve směru šipky 

nejprve jednotky, 
potom desítky, 
potom stovky.

Součet 
jednotek piš 

pod jednotky, 
součet desítek 

pod desítky, 
součet stovek 
pod stovky.

Zkoušku 
správnosti 
provádíme 
záměnou 
sčítanců. 

k 7 d í k
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19

5 + 1
9 + 1
10 − 1
9 − 2
10 − 2
1 + 2
5 − 4
3 − 1
4 + 2
10 − 0
7 + 1
5 − 2
6 + 4
4 + 0
7 − 2
10 − 5
8 + 1
0 + 0
6 − 1
4 − 4
7 + 2
3 + 3
5 − 1
1 + 0
9 + 1
6 + 0
10 − 9
4 − 3
8 + 2
7 + 3
10 − 5
2 + 8

OPIŠ A VYPOČÍTEJ.3
4 + 4 7 − 6 10 − 8 8 − 7 1 + 9 8 − 3
3 + 5 5 − 3 4 + 3 10 − 6 8 − 7 9 − 1
2 + 4 10 − 3 6 + 1 7 − 6 2 + 2 10 + 0
8 + 1 10 − 2 5 – 4 10 − 2 5 + 5 9 + 1
6 + 4 9 − 4 3 + 3 9 − 6 1 + 8 7 – 2



POČÍTEJ SPRÁVNÝM SMĚREM
A DOPLŇ ŘADY ČÍSEL. 4

VYŘEŠ SLOVNÍ ÚLOHU.1

Na polici leží                   a                                                     .

Kolik klobouků je na polici ?

1

3

7

2

5 7

7

5

1

















 







VYŘEŠ SLOVNÍ ÚLOHU.2
Kočka Mína má 3 černá a 2 šedá koťata.
Kolik koťat má ?
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67

4   Odhadni, které součty budou větší než 600. Odhady ověř výpočty.
424 265 748 549 287 1 5 1
183 233 1 3 1 50 200 546

5
  Zámek v Lednici navštívilo v sobotu 324 a v neděli 265 turistů. 
Kolik turistů o víkendu navštívilo zámek?

6
  Do palivové nádrže autobusu Volvo se vejde 290 litrů nafty, 
do nádrže Neoplanu o 190 litrů více. Kolik litrů nafty pojme 
palivová nádrž Neoplanu?

7   Vypočítej. Proveď zkoušku správnosti záměnou sčítanců.
636 519 165 348 857 204 534 706 161 485 278 666
328 209 727 534 118 679 287 198 463 445 522 333

8   Která čísla se schovávají za rámečky? Sčítej písemně. 

< 369 + 153 > 699 + 207 > 547 + 385 < 176 + 176 > 654 + 266

9
  Tomáš šel s rodiči a sestrou nakupovat. Zjisti, co kdo koupil, 
když za zboží tatínek zaplatil 8 stokorun 5 desetikorun 3 koruny, 
maminka 5 stokorun 9 desetikorun 8 korun, 
sestra 7 stokorun 0 desetikorun 5 korun 
a Tomáš 4 stokoruny 8 desetikorun 0 korun.

10   Vypočítej.
321 + (3 · 23) 614 + (5 · 15) 934 + (6 · 11)
528 + (2 · 36) 901 + (3 · 33) 118 + (4 · 19)

11   Mirka měla našetřeno 238 Kč, Aťka 286 Kč. Stačí jim peníze, když dárek stojí 520 Kč?

12   Na naší škole se žáci mohou učit angličtinu nebo němčinu. Němčinu se učí 346 žáků 
a angličtinu 277. Kolik žáků se učí cizí jazyk?

13   Správnost prvního a posledního součtu ověř zkouškou. Doplň chybějící čísla.

267 94 603 525 144 490 36❚ ❚5❚ 4❚7 ❚25
235 325 77 196 500 138 2❚8 7❚6 ❚59 4❚5
420 509 185 17 288 326 ❚89 961 62❚ 100❚ 

14   Dvě z čísel 284, 356, 492, 264, 308, 228 dají součet 720. Najdeš je?

15   Tři z čísel 432, 557, 121, 365, 615, 203 dají součet 1 000. Najdeš je?

227 Kc

163 Kc

312 Kc

317 Kc

608 Kc

478 Kc

286 Kc

45 Kc

G
PS 2

str. 48–49 G
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DOKRESLI NA DANÝ POČET.1
 

 
 

 

 
 

 

DOPLŇ TABULKY.2

+ 0 2 4 5 7 6

3

2

+ 3 5 2 4

2

4

1

3

5

0

− 3 5 1 0 6 4

8

10

ZAPIŠ PLÁN STAVBY.3

✳

10 − 3
0 + 10
9 + 1
7 − 2
2 + 8
3 + 6
7 + 3
10 – 2
8 + 1
10 – 9
7 − 7
10 – 6
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písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem | 47

Rodina spala v hotelu čtyři noci. Kolik korun celkem zaplatila za ubytování?

2 860 2 860 4 · 6 = 24 2 860 4 · 8 =  32 2 860 4 · 2 =  8
 číslo 2 si

·       4 4 · 0 = 0 ·       4 zapamatujeme ·       4 32 + 2 = 34 ·       4 8 + 3 = 11
0 40 440 číslo 3 si 11 440

zapamatujeme

Zapisujeme: 2 860
·  4

11 440

Rodina zaplatila celkem 11 440 Kč.

3   Násob písemně. U podtržených příkladů proveď kontrolu písemným sčítáním.
204 · 3 9 · 687 1 327 · 2 6 · 4 562 18 072 · 5 17 032 · 4
812 · 5 4 · 523 8 490 · 8 4 · 9 651 24 987 · 3 21 019 · 5
431 · 7 6 · 780 5 031 · 9 7 · 1 245 11 490 · 2 4 609 · 8

4   Vypočítej číslo sedmkrát větší než 263, 362, 28 531, 19 684.
Vypočítej číslo pětkrát větší než 495, 1 763, 18 034, 35 607.
Vypočítej číslo devětkrát větší než 6 132, 579, 18 408, 30 422.
Vypočítej číslo šestkrát větší než 765, 693, 8 765, 19 402.

5   Eliška navštívila s rodiči a bratrem v Českém ráji různá místa. Kolik 
korun zaplatili na jednotlivých místech za vstup? Počítej zpaměti.

Český ráj leží asi 50 km 
severovýchodně 
od Prahy. Najdeme 
zde pískovcová skalní 
města, hluboká údolí, 
rybníky, lesy, hrady 
a zámky.

vstupné na věž

dospělí
40 Kč

děti a studenti 20 Kč

vstupné

dospělí
50 Kč

děti a studenti 20 Kč

vstupné

dospělí
180 Kč

děti a studenti 100 Kč

vstupné

dospělí
70 Kč

děti a studenti 40 Kč
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POC ÍTÁNÍ 
S DESETINNÝMI 
C ÍSLY

Pomocí znázornění vysvětli výpočet příkladů.

 1,30 + 3,50 = 4,80 0,4 + 0,2 = 0,6 1,13 + 2,26 = 3,39

SC ÍTÁNÍ DESETINNÝCH C ÍSEL

ZPAME TI PÍSEMNE 

5,43  + 3,26  = 8,69 5 , 4 3  Nezapomeň zarovnat

Sečteme 3 , 2 6  řády pod sebe!

jednotky s jednotkami, 8 , 6 9   
desetiny s desetinami, Sečteme setiny se setinami,
setiny se setinami. desetiny s desetinami,
 jednotky s jednotkami.je

dn
ot

ky

de
se

ti
ny

se
ti

ny

1   Sčítej zpaměti.
1 + 0,8 5,6 + 13 23,5 + 7 0,5 + 0,4 5,3 + 2,4 12,4 + 19,4

3,5 + 2 10,1 + 3 18,6 + 4 1,3 + 0,6 3,5 + 7,2 36,2 + 24,7
7 + 0,9 17,2 + 2 24,8 + 9 4,5 + 1,2 7,6 + 5,1 83,5 + 18,3

Nizozemsko

Počet obyvatel: 16 900 000
Rozloha: 41 526 km2

Hlavní město: Amsterdam

počítání s desetinnými čísly | 63
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matematika – metoda prof. Hejného
pro 1.– 5. ročník

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová,  
Jitka Michnová, Eva Bomerová

„naučme děti myslet“

Dítě je zvídavé. Má potřebu hledat, řešit, zkoumat, ob-
jevovat a povídat si o tom s kamarády. Naše učebnice 
vycházejí z této přirozené potřeby dítěte. Nabízejí žákům 
různorodé úlohy – snadnější, náročnější i velice náročné, 
často vložené do světa dětských zkušeností. Žáci spekulují, 
objevují, radí se.
Radost z vyřešené úlohy motivuje žáka k další práci, která 
mu může opět přinést skvělý pocit radosti z objevu. Tak 
se v mysli dítěte postupně buduje kvalitní matematické 
poznání, založené nikoli na „nabiflovaných“ pravidlech, 
ale na porozumění.
Učitel nic nevysvětluje, dětem neskáče do řeči, neopravuje, 
nechá je, aby řešily úlohy samy. Ve vzájemné komunikaci 
děti konstruují a prohlubují svoje poznání.
Úkolem učitele je tuto komunikaci podporovat…

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., a kol.

Vedoucím autorského kolektivu učebnic matematiky pro 
1. stupeň je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. V roce 
2010 obdržel medaili Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající 
pedagogickou činnost. V roce 2012 získal ocenění 
MathProf ONE neboli jednička mezi matikáři. 

Matematika 1
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová

  pracovní učebnice 1/1 978-80-7238-626-0   109 Kč
  pracovní učebnice 1/2  

 + sada příloh 978-80-7238-627-7   119 Kč
  příručka učitele + CD  978-80-7238-628-4   349 Kč

plakáty (pro 1. ročník)  K 010   109 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence 1/1    109 Kč
 žákovská licence 1/2    119 Kč
  učitelská licence    499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 2
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová

  pracovní učebnice 2/1  
      + sada příloh   978-80-7238-768-7   79 Kč

  pracovní učebnice 2/2   978-80-7238-769-4   79 Kč
  pracovní učebnice 2/3   978-80-7238-982-7   79 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-771-7   349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence 2/1    99 Kč
 žákovská licence 2/2    75 Kč
 žákovská licence 2/3    75 Kč
  učitelská licence     499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 3
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-824-0   119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-825-7   49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-826-4   49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-827-1   319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028   79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 4
Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-940-7    119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-941-4    49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-942-1    49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-943-8    319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028    79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 5
Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-966-7    119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-967-4    49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-968-1    49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-969-8    319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028    79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Doplňky
Matematika – pracovní karty 
pro 1. ročník (96 ks) K 005    179 Kč
Zábavná matematika –  karty  
pro volné chvilky (31 ks)  K 023    69 Kč
geodeska  K 051    119 Kč
krokovací pás  K 007    539 Kč
barevné kostky (27 ks)  K 006    99 Kč–10 % sleva pro školy

při nákupu online

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic Matematika 1/1 a 1/2 
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (obě pracovní učebnice 
a příručku učitele) v hodnotě 686 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

V českých školách již zavedená a osvědčená metoda 
je u dětí velice oblíbená pro poutavá matematická 
prostředí. Výuka přináší skvělé změny v myšlení dětí. 
Ucelená řada je též v plně interaktivní podobě, což 
je bonus pro přípravy učitele. Sada obsahuje řadu 
doplňků, v učebnicích 1. a 2. ročníku se nachází kapsa, 
v níž naleznete vylamovací číslice, papírové peníze, 
geometrické tvary a další pomůcky.

Soubor učebních materiálů Matematika prof. Hejného 
obsahuje pro 1. a 2. ročník pracovní učebnice,  
pro 3.–5. ročník učebnici s pracovními sešity; příručku 
učitele, i-učebnice a doplňky.

nové vydÁní

Připravujeme reedici celé řady učebnic včetně učebních pomůcek 
a doplňkových materiálů.

23

interaktivní	cvičení	pro	tabuli	SmaRt	Board
jsou určená pro operační systém Windows jako školní multilicence

Balíčky	cvičení	vázaných	na	učebnice	FRaUS

Český jazyk 1.–5. ročník 4 990 Kč
Matematika se Čtyřlístkem 1.–2. ročník 2 990 Kč
Matematika – metoda prof. Hejného 1.–5. ročník 4 990 Kč
Člověk a jeho svět 1.–5. ročník 3 990 Kč
Angličtina 3.–5. ročník 2 990 Kč

Balíčky	univerzálních	cvičení 

Český jazyk 1.–5. ročník 4 990 Kč
Matematika se Čtyřlístkem 1.–2. ročník 2 990 Kč
Matematika – metoda prof. Hejného 1.–5. ročník 4 990 Kč
Člověk a jeho svět 1.–5. ročník 3 990 Kč
Angličtina 3.–5. ročník 2 990 Kč

Cvičení nejsou vázaná na učebnice, lze je používat samostatně podle témat.

školNÍ MUlTIlIceNce FleXIBookS

Tato školní multilicence je určená pro 
práci na interaktivních tabulích SMART 

Board a není určená pro zařízení žáků.

více informací na www.fraus.cz/smart-cviceni

EP1_2017_blok.indd   22 17.12.2016   22:02:33



 	 matematika	a	její	aplikace	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 	 doplňky	  

k přijímačkám s nadhledem
český jazyk a literatura, matematika – 

5. ročník 

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,  
Petr Ryšlavý, Hana Kuřítková

Ë ediČní plÁn 2. stupeň

K přijímačkám s nadhledem pro 
9. ročník Ë naleznete v Edičním 
plánu pro 2. stupeň základní školy 
a víceletá gymnázia pro rok 2017 
(s. 9, 25). 

Všechny ediční plány najdete na  
www.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán
2. stupeň
základní školy
a víceletá gymnázia

matematika – metoda prof. Hejného
pro 1.– 5. ročník

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová,  
Jitka Michnová, Eva Bomerová

Matematika 3
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-824-0   119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-825-7   49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-826-4   49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-827-1   319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028   79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 4
Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-940-7    119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-941-4    49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-942-1    49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-943-8    319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028    79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Matematika 5
Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová

  učebnice  978-80-7238-966-7    119 Kč
  pracovní sešit 1   978-80-7238-967-4    49 Kč
  pracovní sešit 2   978-80-7238-968-1    49 Kč
  příručka učitele   978-80-7238-969-8    319 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník K 028    79 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Doplňky
Matematika – pracovní karty 
pro 1. ročník (96 ks) K 005    179 Kč
Zábavná matematika –  karty  
pro volné chvilky (31 ks)  K 023    69 Kč
geodeska  K 051    119 Kč
krokovací pás  K 007    539 Kč
barevné kostky (27 ks)  K 006    99 Kč

K přijímačkám s nadhledem – český jazyk 
a literatura, 5. ročník
Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová, Petr Ryšlavý

NOVINKA
publikace 978-80-7489-354-4  249 Kč

K přijímačkám s nadhledem – matematika, 
5. ročník
Hana Kuřítková

NOVINKA
publikace 978-80-7489-352-0  249 Kč

Nové publikace určené k přípravě na jednotné 
přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. 

Každá z publikací obsahuje:
nn tematicky uspořádané tréninkové sady úkolů sloužící 

k nácviku řešení typových úloh obsažených v nových 
přijímacích zkouškách
nn pět kompletních vzorových testů včetně řešení
nn strategie k řešení vybraných obtížnějších úkolů
nn doporučení orientovaná na zvýšení úspěšnosti 

u přijímací zkoušky
nn řešení cvičných úloh i testů
nn přístupové kódy k dalším vzorovým online testům 

s možností vyhodnocení a porovnání výsledků 
s ostatními řešiteli testů
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interaktivní	cvičení	pro	tabuli	SmaRt	Board
jsou určená pro operační systém Windows jako školní multilicence

Balíčky	cvičení	vázaných	na	učebnice	FRaUS

Český jazyk 1.–5. ročník 4 990 Kč
Matematika se Čtyřlístkem 1.–2. ročník 2 990 Kč
Matematika – metoda prof. Hejného 1.–5. ročník 4 990 Kč
Člověk a jeho svět 1.–5. ročník 3 990 Kč
Angličtina 3.–5. ročník 2 990 Kč

Balíčky	univerzálních	cvičení 

Český jazyk 1.–5. ročník 4 990 Kč
Matematika se Čtyřlístkem 1.–2. ročník 2 990 Kč
Matematika – metoda prof. Hejného 1.–5. ročník 4 990 Kč
Člověk a jeho svět 1.–5. ročník 3 990 Kč
Angličtina 3.–5. ročník 2 990 Kč

Cvičení nejsou vázaná na učebnice, lze je používat samostatně podle témat.

ŠKOLNÍ MULTILICENCE FLEXIBOOKS

Tato školní multilicence je určená pro 
práci na interaktivních tabulích SMART 

Board a není určená pro zařízení žáků.

více informací na www.fraus.cz/smart-cviceni

EP1_2017_blok.indd   23 17.12.2016   22:02:35
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prvouka
pro 1.–3. ročník

Michaela Dvořáková, Jana Stará, Iva Frýzová

Soubor učebních materiálů pro 1. vzdělávací období 
v oblasti Člověk a jeho svět se skládá z pracovní 
učebnice pro 1. ročník, učebnice a pracovního sešitu 
pro 2. a 3. ročník, z příručky učitele a i-učebnice. 
Pro 1. ročník nabízíme zdarma sadu aktivit jako e-knihu 
ve formátu Flexibooks s tisknutelnými pracovními listy.

V souboru je zahrnuto klíčové učivo všech základních 
tematických okruhů – Místo, kde žijeme, Lidé kolem 
nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho 
zdraví.  

	 člověk	a	jeho	svět	  

24 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Prvouka 3
Jana Stará, Michaela Dvořáková, Iva Frýzová

  učebnice  978-80-7238-870-7   99 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-871-4   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-872-1   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  99 Kč
 učitelská licence  399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Kopírování povoleno © Nakladatelství Fraus, s.r.o., 2014 • www.fraus.cz23

z čeho jsou věci kolem nás

Zakroužkuj hnědě věci ze dřeva, modře z papíru, žlutě z plastu (umělé hmoty), zele-
ně ze skla, červeně z kovu. 

56
Poznáte květiny na obrázcích? Kde jste viděli tyto květiny růst – v lese, na zahradě, na louce, v květináči, jinde?
Na volné místo dole na stránce nakreslete květ tulipánu a to, co je vidět uvnitř. Z kolika plátků se květ skládá? 

Co je uvnitř květu? Vypadají všechny tulipány uvnitř stejně?

Jarní květiny

květ

stonek

listy

cibule

kořeny

I-stupen_Prvouka.qxd  16.08.2007  11:14  StrÆnka 56

Kopírovatelné listy Hraj si a procvičuj 1Prvouka 1

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Prvouka 2 nebo 3 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného ročníku) 
v hodnotě 417 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz 
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

uČitelskÁ licence

Prvouka 1 obsahuje:
nn i-učebnici
nn e-pracovní listy
nn e-příručku učitele
nn e-Čti+ (1 titul)

Prvouka 2 nebo 3 obsahuje:
nn i-učebnici
nn e-pracovní sešit
nn e-příručku učitele
nn e-Čti+ (1 titul)

Více na www.fraus.cz.

doporuČujeme

edice Čti+ Ë s. 30 nebo na www.ctiplus.cz

Prvouka 1
Michaela Dvořáková, Jana Stará

  pracovní učebnice  978-80-7238-645-1   119 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-646-8   269 Kč

plakáty (pro 1. ročník)  K 011   109 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   119 Kč
  učitelská licence    399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč
 e-kniha Hraj si a procvičuj 1   zdarma

Prvouka 2
Michaela Dvořáková, Jana Stará

  učebnice  978-80-7238-765-6   99 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-766-3   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-767-0   269 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   99 Kč
  učitelská licence    399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

 	 člověk	a	jeho	svět	  

25

zlatÁ medaile

V roce 2011 získal soubor učebnic 
Prvouka pro 2. ročník zlatou medaili na 
mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu 
nad Mohanem jako nejlepší učebnice pro 
základní školy v Evropě.

GOLD
CATEGORY II

BEST E
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N SCHOOLBOOK AWARDS 2011
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prvouka
pro 1.–3. ročník

Michaela Dvořáková, Jana Stará, Iva Frýzová

 	 člověk	a	jeho	svět	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Prvouka 3
Jana Stará, Michaela Dvořáková, Iva Frýzová

  učebnice  978-80-7238-870-7   99 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-871-4   49 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-872-1   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  99 Kč
 učitelská licence  399 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Kopírování povoleno © Nakladatelství Fraus, s.r.o., 2014 • www.fraus.cz23

z čeho jsou věci kolem nás

Zakroužkuj hnědě věci ze dřeva, modře z papíru, žlutě z plastu (umělé hmoty), zele-
ně ze skla, červeně z kovu. 

Kopírovatelné listy Hraj si a procvičuj 1

doporuČujeme

 	 člověk	a	jeho	svět	  

25 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

příroda, společnost
pro 4.–5. ročník

Iva Frýzová, Petra Jůzová, Ladislav Dvořák 
Michaela Dvořáková, Jana Stará, Zdeněk Strašák

Soubor učebních materiálů pro 2. vzdělávací 
období v oblasti Člověk a jeho svět se dělí na dva 
předměty – Příroda a Společnost, které odpovídají 
učivu přírodovědy a vlastivědy. Jednotlivé soubory se 
skládají z učebnice, pracovního sešitu, příručky učitele 
a i-učebnice.

V učebnicích je kladen důraz na provázanost 
probíraných témat, zdůraznění vztahu mezi znalostmi 
o přírodě a člověku a o lidské společnosti. Učebnice se 
vzájemně doplňují.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Příroda nebo Společnost pro 4. nebo 5. ročník obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele 
daného ročníku) v hodnotě 437 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz  
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód: NF17.

doporuČujeme

edice CO–JAK–PROČ Ë s. 31 nebo na www.cojakproc.cz

eVropa Ve smrtelném nebezpeČí 40

Československo ztratilo pohraničí
Pohraniční území ČSR osídlená převážně Němci se nazývala 
Sudety.
Obyvatelé Sudet si mysleli, že pod vládou nacistů jim bude lépe. 
V Aši, Chebu a dalších městech došlo k útokům na české četníky 
a vojáky. Při těchto bojích umírali Češi i Němci.

  Čeští vojáci nesměli bojovat. Němci jásali, Češi se cítili zrazeni. Proč?

Němci, kteří nesouhlasili 
s nacismem, byli zastra-
šováni. V Mariánských 
Lázních byl německými 
agenty zavražděn odpůrce 
nacistů T. Lessing.

Edvard Beneš
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POZNÁVÁME VESMÍR A ZEMI

Když se dívám na oblohu
Určitě jste se už někdy dívali na oblohu a pozorovali, jak Slunce putuje po obloze nebo jak 
vycházejí hvězdy. Obloha během dne mění svou barvu a také na ní můžeme vidět různá 
vesmírná tělesa.

Která vesmírná tělesa můžeme pozorovat na denní a která na noční obloze? 

Během celého dne se nám pohled na oblohu postupně mění. 
Za jasného počasí můžeme pozorovat Slunce, jak ráno vychází 
na východě, kolem poledne je na jižní světové straně a večer na 
západě zapadá. Zdá se, že Slunce obíhá kolem Země. Ve skuteč-
nosti se naše Země otáčí kolem své osy, a proto se náš pohled na 
Slunce v průběhu dne mění.

 1 Prohlédněte si obrázky krajiny se 
Sluncem putujícím po obloze.
Který z obrázků zobrazuje ranní, 
polední a který večerní oblohu?
Podle čeho jste to poznali?
Pozorujte, jak se mění směr
a délka stínů během dne.

Vyzkoušejte si, jak vnímají 
putování Slunce po obloze 
lidé na různých místech na 
Zemi.
Připravte si lampu, glóbus, 
lepicí hmotu a postavičky 
vystřižené z barevného 
papíru.
Postavičky připevněte 
pomocí lepicí hmoty na 
různá místa na glóbusu. 
Natočte lampu tak, aby 
svítila přímo na glóbus.
Otáčejte pomalu glóbusem 
proti směru hodinových 
ručiček a pozorujte 
papírové postavičky.
Mají právě den, nebo noc? 
Ráno, nebo večer?

Poznáváme
vesmír a Zemi

PR4_UC_blok.indd   6 8.3.2011   13:57:29

Společnost 5, učebnicePříroda 4, učebnice

Příroda 4
Iva Frýzová, Petra Jůzová, Ladislav Dvořák

  učebnice  978-80-7238-931-5   109 Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-932-2   59 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-933-9   269 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   109 Kč
  učitelská licence    499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Příroda 5
Iva Frýzová, Petra Jůzová, Ladislav Dvořák

  učebnice  978-80-7238-970-4   109 Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-971-1   59 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-972-8   269 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   109 Kč
  učitelská licence    499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Společnost 4
Michaela Dvořáková, Jana Stará, Zdeněk Strašák

  učebnice  978-80-7238-944-5   99 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-945-2   59 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-946-9   269 Kč

Interaktivní výuka

  žákovská licence   99 Kč
  učitelská licence    499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč

Společnost 5
Michaela Dvořáková, Jana Stará, Zdeněk Strašák

  učebnice  978-80-7238-973-5   99 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-974-2   59 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-975-9   269 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  99 Kč
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 KčMateriály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
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Hudební výchova
pro 1. ročník ZŠ

Lenka Pospíšilová, Lenka Pobudová,  
Jarmila Pánková, Ludmila Roubová 

Finanční gramotnost
pro 1.–5. ročník ZŠ

Šárka Mikesková

Dopravní výchova
pro 1.–5. ročník ZŠ

Zdeněk Brom

Jediná pracovní učebnice hudební výchovy, která v sobě 
zahrnuje vše podstatné:
nn podněcuje žáky k hudební tvořivosti
nn utváří vztah k lidovým tradicím
nn zapojuje i tanec a dramatiku
nn podílí se na rozvoji grafomotoriky

Učebnice je inspirovaná příběhem prvňáčků.

Audionahrávky k učebnici
nn 2 CD – obsahují instruktážní nahrávky vybraných 

poslechových skladeb a písní

Elektronický zpěvník s instrumentálními 
doprovody
nn obsahuje texty a notové zápisy písní 

s prokomponovanými doprovody
nn umožňuje tisk všech písní

Audionahrávky ke zpěvníku
nn ve formátu Flexibooks – obsahuje audionahrávky  

se zpěvem a karaoke
nn ve formátu mp3 – obsahuje audionahrávky  

se zpěvem a bez zpěvu

nn učebnice určená pro 1.–5. ročník ZŠ
nn vychází ze Standardů finanční gramotnosti 

a umožňuje integraci do ostatních předmětů
nn při výkladu pojmů využívá příklady z běžného života
nn rozvíjí u žáků dovednosti a hodnotové postoje 

spojené s finanční gramotností

nn učebnice pro 1.–5. ročník ZŠ
nn umožňuje integraci do jiných vyučovacích předmětů 

ve všech ročnících 1. stupně
nn seznamuje žáky se základními pravidly chování v roli 

chodce, cyklisty a spolucestujícího v automobilu
nn učí žáky řešit běžné dopravní situace
nn klade důraz na prevenci úrazů způsobených nekázní 

a neopatrností v dopravě

Finanční gramotnost
 učebnice  978-80-7489-252-3     79 Kč

žákovské portfolio K 074  25 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    79 Kč
 e-příručka učitele     99 Kč
  učitelská licence    149 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok   490 Kč

Dopravní výchova
 učebnice  978-80-7489-036-9   109 Kč

žákovské portfolio K 073  25 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    109 Kč
 e-příručka učitele     99 Kč
  učitelská licence    149 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Hudební výchova
  učebnice  978-80-7489-250-9    99 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-251-6    399 Kč

2 CD k učebnici 1109  499 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  99 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   5 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 190 Kč
 zpěvník   zdarma
 audionahrávky ke zpěvníku   připravujeme

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

25BEZPEČNĚ NA CHODNÍKU A SILNICI

Na čem se ještě jezdí
Klára vyprávěla Tomášovi:

A na čem jezdíme my:

 1 Vyprávěj, na čem dalším se dá jezdit.

Když jedeme na koloběžce nebo bruslích, platí pro nás stejná pravidla jako 
pro chodce. Můžeme na chodník, ale musíme dávat pozor na ostatní chodce. 
Můžeme na krajnici, ale musíme dávat pozor na svoji bezpečnost a bezpečnost 
vozidel na vozovce.
Se skateboardem můžeme jezdit jenom na některých 
místech. Jezdit po silnicích, krajnicích a chodnících je 
na skateboardu velmi nebezpečné.

 2 Uveď, proč nesmíme na skateboardu jezdit 
po chodníku, silnici a krajnici.

Samozřejmě můžeme jezdit i na kole. 
Ale pozor!

Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci může dítě mladší 10 let vjet 
jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Řekni vlastními slovy hlavní sdělení této věty.

A kde si můžeme bezpečně hrát?

 3 Prohlédni si obrázky a rozhodni, 
kde je vhodné místo ke hraní. 
Svoje rozhodnutí odůvodni.

!

Zákaz vjezdu 
všech vozidel
v obou 
směrech

Zákaz vjezdu 
všech vozidel

Dej 
přednost 
v jízdě!

Stůj, dej 
přednost 
v jízdě!

Zákaz vjezdu 
jízdních kol

Přikázaný 
směr jízdy
přímo

Hlavní 
pozemní 
komunikace

Prohlížela 
jsem si tatínkovy fotky 

z mládí. Dost jsem se divila, 
že i v té době byly kolečkové 

      brusle. 

➊ ➋

➌

➍

Dopravní výchova pro 1.–5. ročník, učebnice

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

 	 doplňky	k	1.	stupni	  

27

NOVOU GENERACI 

¸ Živá abeceda a Slabikář 
¸ Prvouka 
¸ Matematika podle prof. Hejného

učebnic pro 1. stupeňučebnic pro 1. stupeň

připravujeme

Na rok 2018
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dopravní výchova
pro 1.–5. ročník zš

Zdeněk Brom

nn učebnice pro 1.–5. ročník ZŠ
nn umožňuje integraci do jiných vyučovacích předmětů 

ve všech ročnících 1. stupně
nn seznamuje žáky se základními pravidly chování v roli 

chodce, cyklisty a spolucestujícího v automobilu
nn učí žáky řešit běžné dopravní situace
nn klade důraz na prevenci úrazů způsobených nekázní 

a neopatrností v dopravě

sleva pro školy
při nákupu online
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Když jedeme na koloběžce nebo bruslích, platí pro nás stejná pravidla jako 
pro chodce. Můžeme na chodník, ale musíme dávat pozor na ostatní chodce. 
Můžeme na krajnici, ale musíme dávat pozor na svoji bezpečnost a bezpečnost 
vozidel na vozovce.
Se skateboardem můžeme jezdit jenom na některých 
místech. Jezdit po silnicích, krajnicích a chodnících je 
na skateboardu velmi nebezpečné.

 2 Uveď, proč nesmíme na skateboardu jezdit 
po chodníku, silnici a krajnici.

Samozřejmě můžeme jezdit i na kole. 
Ale pozor!

Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci může dítě mladší 10 let vjet 
jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Řekni vlastními slovy hlavní sdělení této věty.
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Dopravní výchova pro 1.–5. ročník, učebnice

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

 	 doplňky	k	1.	stupni	  

Doplňky k matematice Ostatní doplňky

Geodeska
95 × 95 mm K 051  119 Kč

Barevné kostky k matematice
sada 27 barevných kostek  K 006   99 Kč

Krokovací pás
pás  K 007  539 Kč

Matematika – pracovní karty pro 1. ročník
96 oboustranných karet  K 005 179 Kč

Zábavná matematika – karty
31 oboustranných karet pro 2. roč. K 023  69 Kč

Sada příloh pro 3.–5. ročník
12 vylamovacích listů + 8 obálek K 028  79 Kč

Stíratelná tabulka
220 × 303 mm K 147  49 Kč

Hodnoticí samolepky
K 130  99 Kč

Sdělníček
motiv 1  K 036 9 Kč
motiv 2  K 037 9 Kč
motiv 3  K 038 9 Kč
motiv 4  K 039 9 Kč

© Nakladatelství Fraus 2016
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Geodeska

Barevné kostky Hodnoticí samolepkyKrokovací pás Stíratelná tabulka

Skládací abeceda
vylamovací písmenka K 016   49 Kč

Plakáty k Živé abecedě a Slabikáři pro 1. ročník ZŠ
4 kusy, formát A2  K 009 109 Kč

Plakáty k Prvouce pro 1. ročník ZŠ
4 kusy, formát A2  K 011 109 Kč

Plakáty k Matematice pro 1. ročník ZŠ
2 kusy, formát A1  K 010 109 Kč
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procvičovací karty na celý školní rok
pro 1.–5. ročník

Lenka Syrová, Pavla Šípková, Alena Rakoušová, Martina Kašparová,  
Šárka Oberajtrová, Šárka Pěchoučková, Květa Ječná, Aneta Mahrová

Procvičovací karty tvoří praktickou řadu doplňkových 
materiálů pro 1. stupeň ZŠ. 
S kartami procvičí žáci učivo základních předmětů: 
nn matematiky 
nn českého jazyka 
nn prvouky
nn anglického jazyka 

V sadách pro 1.–3. ročník je vždy 20 karet pro český 
jazyk, 20 karet pro matematiku a 10 karet pro prvouku. 
Sady karet k anglickému jazyku se skládají z 20 karet.

Jsou vhodným doplňkem pro práci ve škole nebo pro 
domácí procvičování. 

nn Důležitou součástí procvičovacích karet je 
žákovské sebehodnocení. Na konci každé 
strany je hodnoticí stupínek. Žáci vybarvují stupně 
podle toho, jak se jim podle jejich mínění podařilo 
procvičovanou látku zvládnout. 
nn Sada karet obsahuje ještě celkové shrnutí za 

každou oblast (český jazyk, matematika, prvouka, 
angličtina) – tzv. hodnoticí mapy, do kterých 
si žáci mohou znázorňovat, kolik karet už zvládli 
vypracovat. 
nn Vyplněné karty mohou žáci zakládat do pořadačů 

a vytvářet si tak vlastní individualizovaná portfolia.

Procvičovací karty na celý školní rok – komplety 
pro školy
Komplety jsou v sadách podle předmětů a obsahují 
20 ks od každé karty. Součástí je také 20 archů 
hodnoticích samolepek, 20 hodnoticích map, 
1 metodická karta a rozdělovníky s popisem. 

Procvičovací karty na celý školní rok 1
Lenka Syrová, Pavla Šípková, Alena Rakoušová

sada karet Čj, M, Prv  K 118  149 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 2
Martina Kašparová, Šárka Oberajtrová, Šárka Pěchoučková, 
Alena Rakoušová, Lenka Syrová

sada karet Čj, M, Prv  K 128  149 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 3
Martina Kašparová, Šárka Pěchoučková, Květa Ječná,  
Lenka Syrová

  sada karet Čj, M, Prv  K 177  149 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 3 AJ
Aneta Mahrová

karty pro 3. ročník Aj  K 120   99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 4 AJ
Aneta Mahrová

karty pro 4. ročník Aj  K 121  99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 5 AJ
Aneta Mahrová

  karty pro 5. ročník Aj  K 178  99 Kč

NOVINKA

1 

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015

 1 VYLUŠTI TAJENKU. (Nápověda: hoboj)
1.  Mají čtyři struny.  

Hraje se na ně smyčcem.

2. Má šest strun.

3.  Je to dřevěný dechový nástroj.  
Rýmuje se slovem kovboj.

4. Hraje se na něj údery paliček.

Tajenka: Hudební 

 2 PROHLÉDNI SI OBRÁZKY, DOPLŇ A PŘEČTI NÁZVY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.

PODTRHNI ČERVENě DVOUSLABIČNÁ SLOVA.
PODTRHNI ZELENě TŘÍSLABIČNÁ SLOVA.
CO TI ZBYLO? VYPIŠ NA LINKU.

Hrajeme na HudeBní nÁstrojekarta 15 
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Procvičovací karty 1 – český jazyk 

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Procvičovací karty na celý školní rok 1  
upravené pro děti s SVP 
Lenka Syrová, Pavla Šípková, Alena Rakoušová

  sada karet Čj, M, Prv  K 129   149 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok – komplety 
pro školy
Komplet karet pro školy – M 1  K 157  999 Kč
Komplet karet pro školy – Čj 1  K 158  999 Kč
Komplet karet pro školy – Prv 1  K 159  499 Kč
Komplet karet pro školy – M 2  K 160  999 Kč
Komplet karet pro školy – Čj 2  K 161  999 Kč
Komplet karet pro školy – Prv 2  K 162  499 Kč
Komplet karet pro školy – M 3  K 163  999 Kč
Komplet karet pro školy – Čj 3  K 164  999 Kč
Komplet karet pro školy – Prv 3  K 165  499 Kč

 	 procvičování	  

29

speciÁlní vzdělÁvací potřeby

Na školní rok 2017/2018 nabízíme 
procvičovací karty pro 1. ročník upravené 
pro žáky se specifickými poruchami učení, 
ADHD, s poruchami autistického spektra 
a s lehkým mentálním postižením. 

Tyto materiály jsou označeny speciální ikonou. 
Více informací na www.fraus.cz/svp.
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procvičovací karty na celý školní rok
pro 1.–5. ročník

Lenka Syrová, Pavla Šípková, Alena Rakoušová, Martina Kašparová, 
Šárka Oberajtrová, Šárka Pěchoučková, Květa Ječná, Aneta Mahrová

1 

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015

 1 VYLUŠTI TAJENKU. (Nápověda: hoboj)
1.  Mají čtyři struny.  

Hraje se na ně smyčcem.

2. Má šest strun.

3.  Je to dřevěný dechový nástroj.  
Rýmuje se slovem kovboj.

4. Hraje se na něj údery paliček.

Tajenka: Hudební 

 2 PROHLÉDNI SI OBRÁZKY, DOPLŇ A PŘEČTI NÁZVY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.

PODTRHNI ČERVENě DVOUSLABIČNÁ SLOVA.
PODTRHNI ZELENě TŘÍSLABIČNÁ SLOVA.
CO TI ZBYLO? VYPIŠ NA LINKU.

Hrajeme na HudeBní nÁstrojekarta 15 
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Procvičovací karty 1 – český jazyk 

 	 procvičování	  

29 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

procvičování na prázdniny
než půjdu do školy a než půjdu do další třídy

Eva Papoušková, Galina Miklínová, Veronika Matějková, Ivona Ivicová,
Jana Truhlářová, Pavla Šarochová, Radana Přenosilová

Hravé sešity, v nichž se kombinuje dobrodružný 
komiksový příběh s procvičováním matematiky, 
českého jazyka a prvouky – jedna dvoustrana na jeden 
prázdninový týden. Úkoly připravili zkušení pedagogové 
s dlouholetou praxí. 
Autorem komiksů prázdninových sešitů Čtyřka 
z Prasolesa, Čtyřka na vodě a Čtyřka na Moruši je 
známá tvůrčí dvojice – scenáristka Eva Papoušková 
a výtvarnice Galina Miklínová.

Procvičovací sešit Prázdninové putování je určen 
pro budoucí školáky. Pomocí poutavých ilustrací 
a nápaditých úkolů připravuje děti na vstup do první 
třídy. Obsahuje navíc tipy pro rodiče, jak děti v přípravě 
podporovat. Sešit doporučujeme jako dárek při zápisu 
do ZŠ.

Prázdninové putování
Než půjdu do školy
Jana Truhlářová, Pavla Šarochová, Radana Přenosilová

procvičovací sešit  978-80-7489-315-5   89 Kč

Čtyřka z Prasolesa
Než půjdu do druhé třídy
Eva Papoušková, Galina Miklínová

procvičovací sešit  978-80-7489-316-2  89 Kč

Čtyřka na vodě
Než půjdu do třetí třídy
Eva Papoušková, Galina Miklínová, Veronika Matějková

procvičovací sešit  978-80-7489-317-9  89 Kč

Čtyřka na Moruši
Než půjdu do čtvrté třídy
Eva Papoušková, Galina Miklínová, Ivona Ivicová

  procvičovací sešit  978-80-7489-380-3  89 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

1    Poznáš, co a kdo k sobě patří? Spoj postavy vlevo s obrázky vpravo.

2    Vybarvi draka. Zvolit správnou barvu ti pomůžou čísla. 

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ 17
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1 .  Naši hrdinové bojují o záchranu. Dokážeš si v nebezpečné situaci poradit i ty?
 Spoj části vět, které k sobě patří.

 Signál SOS znamená…   …   vlevo v protisměru proti přijíždějícím autům.
 
 Záchranné vesty slouží pro bezpečnou…   …   na hlavě přilbu.

 Když chceš přivolat pomoc,…   …   plavbu nebo při záchraně tonoucího.

 Pokud musíme jít po silnici, jdeme…   …   mezinárodní tísňové volání.

 Cyklista musí mít při jízdě…   …   zavoláš na telefonní číslo 112.  

2 .  Svá dobrodružství zažívají naši kamarádi o letních prázdninách. Které dva měsíce 
 v roce to jsou? Napiš je do kruhu barevně. Pak doplň i ostatní chybějící měsíce. 

 Urči, o která roční období jde:

 

 

 

 

 Zakroužkuj, které z ročních období máš nejradši, a napiš proč.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 Záchranné vesty slouží pro bezpečnou…   …   na hlavě přilbu.

 Když chceš přivolat pomoc,…   …   plavbu nebo při záchraně tonoucího.

 Cyklista musí mít při jízdě…   …   zavoláš na telefonní číslo 112.  

 Záchranné vesty slouží pro bezpečnou…   …   na hlavě přilbu.

 Když chceš přivolat pomoc,…   …   plavbu nebo při záchraně tonoucího.

Signál SOS znamená…   …   vlevo v protisměru proti přijíždějícím autům.

 Pokud musíme jít po silnici, jdeme…   …   mezinárodní tísňové volání. Pokud musíme jít po silnici, jdeme…   …   mezinárodní tísňové volání.

Signál SOS znamená…   …   vlevo v protisměru proti přijíždějícím autům.

 Cyklista musí mít při jízdě…   …   zavoláš na telefonní číslo 112.  
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Prázdninové putování

Čtyřka na vodě

N ÁV Š T Ě VA  D I VA D L A
UDĚLÁME SI PĚKNÝ DEN S  NÁVŠTĚVOU DIVADLA. HEZKY SE NA  TO 
OBLÉKNI. AŽ SI SEDNEŠ NA SVÉ MÍSTO V HLEDIŠTI, ZHASNE SE A PAK 
MŮŽE ZAČÍT VELKÁ PODÍVANÁ: V  DIVADLE SE MLUVÍ, ZPÍVÁ I  TANČÍ. 
CHODÍVÁŠ DO DIVADLA? KTERÉ PŘEDSTAVENÍ SE TI LÍBILO?

   Kterou pohádku dnes v divadle hrají? Vybarvi správnou barvou šaty hlavní 
postavě. Umíš tu pohádku převyprávět?

prazdninove putovani_blok.indd   16 25.4.2016   8:37:26

1 8  Č T Y Ř K A  N A  V O D Ě

Pusťte mě ke kormidlu.

Tady, prosím. Tak to jsme všichni v háji.

Chytíme nějakou větev 
a budeme pádlovat.

Žádná na hladině nepluje.

Vyšleme SOS.

To nám nebude nic platné.

Mám tady dalekohled.

Záchranné vesty 
by byly lepší.

Rozhlédnu se, jestli kolem není 
někdo, kdo by nám pomohl.

To ne. Tady taky ne.

Proklatě! Vodopády na obzoru!

Prázdninové putování

Čtyřka na vodě

speciÁlní vzdělÁvací potřeby

EP1_2017_blok.indd   29 17.12.2016   22:03:50
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edice Čti+

Knížky z edice Čti+ motivují k čtení a zvyšují čtenářskou 
gramotnost dětí. Klademe důraz na vhodnou obtížnost 
textů, jejich grafi ckou přehlednost i přitažlivost, a pře-
devším na didaktické vedení. Díky zakomponované 
didaktické podpoře (otázky, úkoly, hry) budou děti 
čtenému skutečně rozumět. Na koncepci edice se podílí 
tým didaktiků primárního vzdělávání z Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy.
Edice je tvořena v souladu s RVP ZV. V populárněvědec-
ké řadě nabízíme knížky s přírodovědnou, technickou 
i společenskovědní tematikou. Beletristickou řadu posi-
lujeme o množství nových titulů.

Beletristickou řadu rozšiřujeme o čtyři původní české 
tituly pro začínající čtenáře. Grafi cky i formálně 
různorodé knížky – komiks, básničky a dobrodružné 
příběhy – přinesou dětem kromě poutavých textů 
a ilustrací také speciálně vytvořené úkoly rozvíjející 
jejich čtenářské dovednosti.

V edici nabízíme:

Pro děti ve věku 6–7 let
 Čistota půl zdraví 

Fotbal
 Jak dlouho trvá rok?
 Kde bydlíme
 Lenka a Pavlík jsou kamarádi

Pomocné ruce
Příběh malého delfína
Psi záchranáři
Semínka

 V práci
Zvířecí doktoři

Pro děti ve věku 7–9 let
Co je v poště?
Dotknout se výšek
Jak to funguje?
Jak želva letěla na zimu do teplých krajů
Je na čase 
Magnety
Muzikanti
Myší výprodej

 Ochránci přírody
 Pozor!

Pravda, nebo omyl?
Rostliny
Slovo mají tygři
Stromy
Světlo

 Vnímáš to?
Za časů dinosaurů
Zuby a zoubky

Pro děti ve věku 9–11 let
Co je elektřina
Hluboko pod kůží
Hmota
Houby jako z pohádky
Obdivuhodní tučňáci 
Počasí a my
Připoj se!
Seřaď si souřadnice
Udržování rovnováhy
Voda na Zemi 
Výlet v čase
Vyprávění nestatečného rytíře

NOVINKA
Beletristická řada
Baf a jeho šťastný den  
Klikaté příhody ze Zaječí hůrky  
Ušaté příhody ze Zaječí hůrky  
Dvoumetrová jahoda  

původní řada – jednotná cena    29 Kč
  beletristická řada – jednotná cena   79 Kč

komplet Čti+ (42 titulů)   999 Kč
 sada Čti+ pro děti s SVP (8 titulů)     199 Kč

	 čti+	  

Klárka hezky povídáKlárka hezky povídá
lucie danielová
michaela Černická

celobarevná logopedická 
pracovní učebnice 
plná her a zábavných 
cvičení

Rozvíjí:
•  komunikační schopnosti
• grafomotoriku
• prozodické faktory
• dechové a hlasové funkce 

Kniha:
•  je určena pro práci 

s předškolními dětmi 
s poruchou plynulosti řeči, 
především incipientní 
koktavostí

•  je vhodná pro děti s vývojovou 
dysfázií, opožděným vývojem 
řeči a jinými specifi ckými 
poruchami vývoje řeči

•  je inspirována 
fonograforytmickou metodou 
prof. PhDr. Viktora Lechty

Doporučeno Asociací klinických logopedů ČR.

START

CÍL

KONTROLA
NÁDECH

VÝDECH

Umíš jezdit na koloběžce? Co takhle dát si pár koleček kolem
rybníka? Musíš ale začít na startu, a než dojedeš třeba pastelkou
ke kontrole, hezky plynule se po celou dobu nadechuj. Od
tohoto bodu už budeš naopak jen pomalu vydechovat, dokud
nedosáhneš cíle, kterým je místo startu. Tímto způsobem udělej
3 kola. Po cestě vždy odboč ke 2 praporkům – žlutému při nádechu
a červenému při výdechu. Nakonec budeš tedy mít 6 obtažených
praporků. Dole si je pak vybarvi. Když budou vybarvené všechny,
zasloužíš si medaili! Tu si můžeš vystřihnout v příloze.

ilustrace_cernicka.indd   6 4/17/14   9:10 AM

VÝDECH

Umíš jezdit na koloběžce? Co takhle dát si pár koleček kolem
rybníka? Musíš ale začít na startu, a než dojedeš třeba pastelkou
ke kontrole, hezky plynule se po celou dobu nadechuj. Od
tohoto bodu už budeš naopak jen pomalu vydechovat, dokud
nedosáhneš cíle, kterým je místo startu. Tímto způsobem udělej
3 kola. Po cestě vždy odboč ke 2 praporkům – žlutému při nádechu
a červenému při výdechu. Nakonec budeš tedy mít 6 obtažených
praporků. Dole si je pak vybarvi. Když budou vybarvené všechny,
zasloužíš si medaili! Tu si můžeš vystřihnout v příloze.

Ztratil/a jsi někdy boty? Poslechni si básničku o Pavlovi, kterému se 

něco takového stalo. Pak zkus básničku zopakovat a přitom obtahuj 

nakreslené obloučky postupně po slabikách.Mám moc ráda básničky a písničky. Několik mě jich maminka 

naučila. V tomto oddíle najdeš některé z nich. Znáš ještě další 

pěkné básničky nebo písničky? Můžeš je také zkusit zapisovat 

pomocí obloučků.

Opakuj básničku o žábách a zároveň dokresluj po slabikách 

obrácené obloučky do louže. Vzniknou ti tak vlnky.

Ten náš Pavelto je kos,ztratil boty,chodí bos.

Žába skáče do luže,vyhlíží tam kaluže.Žabák žábu dožene,od kaluží vyžene.

ilustrace_cernicka.indd   35

4/17/14   9:14 AM

www.ucebnice.fraus.cz

199 Kč

 	 co–jak–proč	  

speciÁlní vzdělÁvací potřeby

Vybrali jsme tituly z edice Čti+ vhodné pro 
žáky se specifickými poruchami učení, ADHD, 
s poruchami autistického spektra a s lehkým 
mentálním postižením. 
Tyto materiály jsou označeny speciální ikonou.
Více informací na www.fraus.cz/svp.
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 Vnímáš to?
Za časů dinosaurů
Zuby a zoubky

Pro děti ve věku 9–11 let
Co je elektřina
Hluboko pod kůží
Hmota
Houby jako z pohádky
Obdivuhodní tučňáci 
Počasí a my
Připoj se!
Seřaď si souřadnice
Udržování rovnováhy
Voda na Zemi 
Výlet v čase
Vyprávění nestatečného rytíře

NOVINKA
Beletristická řada
Baf a jeho šťastný den  
Klikaté příhody ze Zaječí hůrky  
Ušaté příhody ze Zaječí hůrky  
Dvoumetrová jahoda  

původní řada – jednotná cena    29 Kč
  beletristická řada – jednotná cena   79 Kč

komplet Čti+ (42 titulů)   999 Kč
 sada Čti+ pro děti s SVP (8 titulů)     199 Kč

 	 čti+	  

Ztratil/a jsi někdy boty? Poslechni si básničku o Pavlovi, kterému se 

něco takového stalo. Pak zkus básničku zopakovat a přitom obtahuj 

nakreslené obloučky postupně po slabikách.Mám moc ráda básničky a písničky. Několik mě jich maminka 

naučila. V tomto oddíle najdeš některé z nich. Znáš ještě další 

pěkné básničky nebo písničky? Můžeš je také zkusit zapisovat 

pomocí obloučků.

Opakuj básničku o žábách a zároveň dokresluj po slabikách 

obrácené obloučky do louže. Vzniknou ti tak vlnky.

Ten náš Pavelto je kos,ztratil boty,chodí bos.

Žába skáče do luže,vyhlíží tam kaluže.Žabák žábu dožene,od kaluží vyžene.
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edice co–jak–proČ

CO–JAK–PROČ je nejrozsáhlejší řadou populárně-
naučných encyklopedií pro děti a mládež na českém 
trhu. Tyto plnobarevné publikace jsou určené čtenářům 
přibližně ve věku od osmi do čtrnácti let. Cílem je 
přiblížit dětem základní znalosti, naučit je hledat 
souvislosti a probudit v nich zájem o další poznávání.

Široké spektrum témat jednotlivých dílů je rozděleno 
do oborů:
nn Člověk a příroda
nn Člověk a společnost
nn Věda a technika

V edici nabízíme:

Hory
Pouště
Kouzelníci, čarodějnice a magie
Stromy
Náboženství světa
Medvědi
Moře a oceány
Lodě
Divoký západ
Ryby
Stará Čína
Měsíc
Papoušci
Starověké Řecko
Lidoopi
Piráti
Věže a mrakodrapy
Gladiátoři
Elektřina
Počasí
Kriminalistika
Fotografi e
Houby
Středověk
Přírodní katastrofy

Známky
Elektronika
Hadi
Objevitelé a jejich výpravy
Květiny v přírodě
Bionika
Hasiči
Křížové výpravy
Samurajové
Hrady
Klima
Souhvězdí a znamení
Doby ledové
Formule 1 /Speciál/

Jednotná cena
původní cena    189 Kč
akční cena*   95 Kč

*  Cena platí pouze pro zákazníky registrované v e-shopu 
www.ucebnice.fraus.cz.

UČITELSKÝ NOTESUČITELSKÝ NOTES

přehled příprav
přehledy o třídě 
a škole

Vše potřebné 
v jednom notesu 
www.ucebnice.fraus.cz

klasifi kace
učitelský

klasifikace
přehled příprav
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jak se učí učitelé
tipy a triky pro každodenní život 
učitelů

Walter Vogel

Publikace obsahuje vybrané poznatky z výzkumu 
mozku a psychologie učení, které pomohou učitelům 
zefektivnit jejich práci. Veškeré techniky jsou nejenom 
teoreticky odůvodněny, ale také srozumitelně 
vysvětleny na příkladu fiktivní školní třídy.

učíme děti učit se
základní poznatky ze školní 
komunikace, učení a prezentování

Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs

Publikace může pomoci zkušeným i začínajícím 
učitelům. Obsahuje praktické postupy a techniky, jak 
organizovat aktivní komunikaci žáků, jak rozvíjet jejich 
tvořivý potenciál, jak je naučit pracovat s informacemi 
a využívat různá média.

násilí není řešení
prevence násilí a management 
konfliktu ve školách

Rupert Herzog

Publikace analyzuje pojem násilí, hledá jeho příčiny 
a podmínky, za kterých se mu „daří“. Zkoumá jeho 
formy a průběh. Srozumitelnou formou nabízí učitelům 
možnosti, jak předcházet šikanování a jak mu čelit. 
Vyjmenovává a charakterizuje podmínky účinnosti 
prevence násilí.

tvořivá hra
jako cesta k pochopení literárního díla

Eva Beránková

Publikace představuje metodu tvořivé dramatiky 
a její využití v hodinách literární výchovy a slohu na 
druhém stupni ZŠ a na SŠ. Obsahuje podrobný popis 
metodického postupu práce a cituje i řadu žákovských 
prací vzniklých na základě uplatnění prezentovaných 
metod.

výběr z jazykových koutků
Lumír Klimeš

Publikace obsahuje řadu ze 785 jazykových koutků, 
které jsou uspořádány do tematických oddílů – 
výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy, 
lexikální problematika, neobratnosti ve vyjadřování, 
zajímavosti o českém jazyce apod. Do publikace byly 
zařazeny především příspěvky zabývající se otázkami 
jazykové správnosti.

didaktika profesního 
vzdělávání dospělých
Jaroslav Mužík

Publikace je velmi užitečná nejen pro ty, kdo se věnují 
přímo vzdělávání a školení dospělých, ale i pro ty, kdo 
při své práci s nimi potřebují kvalitně komunikovat 
či účinně prezentovat a přesvědčovat. Představuje 
didaktické principy, formy a metody i vybraná 
jednotlivá, leč pro praxi významná nebo zcela nová 
témata, jako je komunikace ve výuce, speciální postupy, 
netradiční didaktické systémy nebo moderní didaktické 
technologie.

Jak se učí učitelé
kniha    978-80-7238-851-6   229 Kč

 e-kniha     229 Kč

Učíme děti učit se
kniha    978-80-7238-854-7    229 Kč

 e-kniha     229 Kč

Násilí není řešení
kniha    978-80-7238-850-9   229 Kč

 e-kniha     229 Kč

Tvořivá hra
kniha    80-7238-182-2    199 Kč

Výběr z jazykových koutků
kniha    978-80-7238-535-5  199 Kč

 e-kniha     199 Kč

Didaktika profesního vzdělávání dospělých
 e-kniha     259 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

 	 pedagogická	literatura	  

32 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

EP1_2017_blok.indd   32 17.12.2016   22:04:46



33 více informací na www.fraus.cz

 	 odborní	konzultanti,	informační	centra	fraus	  

Mgr. Eliška Křižková

tel.: 778 474 458
e ‑mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška 
Pippenbacherová

tel.: 778 486 417
e ‑mail:  
pippenbacherova@fraus.cz

Mgr. Zdeněk Smetana

tel.: 725 591 878
e ‑mail: smetana@fraus.cz

Mgr. Soňa Karpišová 
Valentová

tel.: 602 631 953
e ‑mail:  
karpisova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

tel.: 602 271 832
e ‑mail: cardova@fraus.cz

Mgr. Lenka Pastorová

tel.: 724 909 821
e ‑mail:  
pastorova@fraus.cz

1 2 3 4 5 6

odborní konzultanti se zaměřením  
na všeobecné předměty na ZŠ a Vg 
nn  jsou vám k dispozici ve všech regionech republiky
nn  v rámci bezplatných konzultací vám doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty či vzdělávací metody
nn domluví s vámi bezplatné zapůjčení učebnic
nn  přímo na vaší škole nebo v Informačním centru Fraus pro vás připraví prezentaci našich produktů a titulů
nn  zorganizují odborný seminář u vás ve škole na téma, které si vyberete z naší nabídky
nn pomohou s instalací elektronických produktů na vaší škole včetně proškolení
nn  uspořádají pro vás školení zaměřená na didaktické zapojení elektronických produktů do výuky
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Informační centra FRAUS

Brno, Zemědělská 173/29
České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Hradec Králové, tř. SNP 694
Jihlava, Seifertova 1426/5 
Karlovy Vary, Libušina 1032/31 
Liberec, Broumovská 847/7
Ostrava, ostrčilova 2557/1
Plzeň, Západní 1597/18
Praha, jungmannova 749/32
Ústí nad Labem, E. krásnohorské 3084/8
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114

Uvedená infocentra se kromě pražského nacházejí 
na základních školách.

Dveře v našich infocentrech jsou vám otevřené!
Zajímají vás novinky v oblasti vzdělávání? informační centra FRaUS jsou 
otevřena pro pedagogickou i laickou veřejnost a najdete v nich 
nejmodernější audiovizuální techniku včetně interaktivních tabulí. 

V našich infocentrech nabízíme:
nn  sortiment učebnic a učebních materiálů k nahlédnutí nebo zapůjčení
nn nejmodernější výukové materiály
nn  ukázky moderních technologií, které můžete využít ve výuce
nn  možnost vyzkoušet si výukový software připravený pro výuku ve školách
nn konzultace a diskuze s odborníky

Mezi další služby patří: 
nn  odborné prezentace učebnic a odborných publikací
nn  praktické ukázky využití 

elektronických produktů a práce s nimi
nn zapůjčení vzorků učebnic přímo na místě
nn prodej vzorků učebnic za zvýhodněné ceny

V infocentrech pořádáme  
pro odbornou veřejnost:
nn  metodické semináře a odborné prezentace
nn  tematické konzultace s odborníky
nn minikonference

NoVý ShowRoom

Navštivte náš nově otevřený showroom 
s nabídkou cizojazyčných titulů 
Nakladatelství Fraus, Cambridge University 
Press, Edelsa a Didier.

Novinářská 7, 709 00 ostrava‑Mariánské Hory 
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 	 vzdělávání	učitelů,	semináře,	konference	  

kompletní nabídku 
vzdělávacích akcí  
najdete na  
www.seminare.fraus.cz.

Semináře
nn  seznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými 

didaktickými postupy
nn  vyzkoušíte si práci s moderními technologiemi 

a elektronickými vzdělávacími materiály
nn  setkáte se nejen s kvalifikovanými a zkušenými 

lektory (www.seminare.fraus.cz/cs/o‑nas/lektori), 
ale také renomovanými autory vzdělávacích 
materiálů
nn  odnesete si praktické tipy do výuky, protože 

semináře probíhají formou workshopu 
s aktivním zapojením všech účastníků
nn  budete odcházet s nadšením a inspirováni 

pozitivními příklady z praxe

Semináře zaměřené na didaktické využití našich 
nejnovějších vzdělávacích materiálů jsou zdarma. 
Semináře akreditované MŠMT v rámci DVPP 
jsou zpoplatněny.

Semináře na školách
objednejte si vybrané semináře akreditované MŠMT 
a my je uspořádáme přímo ve vaší třídě či sborovně 
v termínu, který plně vyhovuje pedagogickému sboru.

konference a letní školy
konference a letní školy nabízejí celou řadu seminářů 
a praktických dílen zaměřených na metodiku, didaktiku 
a využívání technologií ve výuce. celodenní program 
je také příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy 
a výměně zkušeností z praxe. 

Další služby pro školy 
a pedagogy

Prezentace portfolia Nakladatelství Fraus
odborný konzultant vás seznámí s naší nabídkou 
tištěných učebnic, elektronických výukových 
materiálů a seminářů. 

Prezentace elektronických produktů 
Nakladatelství Fraus
Prezentace zaměřená na ovládání elektronických 
produktů a jejich didaktického zapojení do výuky. 

Servis
Instalace e‑produktů včetně krátkého proškolení.

Proškolili jsme více než 28 000 pedagogů

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DVPP
Šablony pro mŠ a ZŠ i
Pro učitele i širokou pedagogickou veřejnost nabízíme sérii vzdělávacích programů DVPP 
akreditovaných MŠMT. Účast na nich je možné financovat z prostředků výzvy OP VVV –  
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 
Praktické semináře zaměřené  
na aktuální témata ve vzdělávání

Zkušení lektoři

Pestrá nabídka vzdělávacích  
programů z oblastí: 
nn Cizí jazyky
nn Metoda CLIL
nn Čtenářská gramotnost
nn Matematická gramotnost

Více iNFoRmací 
a oBjeDNáVky:

Lenka Černá
tel.: 773 770 878
e‑mail: cerna@fraus.cz

www.seminare.fraus.cz/sablony
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 	 dodací	podmínky,	kontakty	  

partnerská škola FRaUS
Partnerským školám nabízíme další zvýhodnění, 
jako např. různé druhy slev či zasílání vzorků nových 
učebnic na vyžádání zdarma. 
Bližší informace najdete na stránkách  
www.fraus.cz.

chcete se stát  
partnerskou školou FRaUS?
kontaktujte našeho odborného 
konzultanta ve svém regionu.

potřebujete	poradit?
 377	226	102
 info@fraus.cz

Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek
Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete na našich internetových stránkách 
www.fraus.cz/cs/obchodni -podminky. 
Zboží dodáváme na základě doručené objednávky, řádně a úplně vyplněné a odeslané z internetového 
obchodu na adrese www.ucebnice.fraus.cz, výjimečně doručené e ‑mailem. objednávka musí 
obsahovat přinejmenším: přesný název publikace (zboží); počet kusů; název, obchodní firmu nebo jméno 
a příjmení objednávajícího; identifikační číslo (IČ), má ‑li ho objednávající přidělené; fakturační a dodací 
adresu; jméno a příjmení osoby odpovědné za objednávku a kontaktní údaje na ni (telefon, e‑mail). 
Nabídka interaktivních učebnic a elektronických knih je dostupná na www.flexibooks.cz.

V edičním plánu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v kč včetně DPH platné k 1. 1. 2017. ceny 
se v průběhu roku mohou změnit, aktuální ceny naleznete v našem internetovém obchodě. ceny nezahrnují 
dopravu a u ostatních prodejců se mohou lišit. Sleva 10 % uvedená v našich edičních plánech platí pro 
registrované zákazníky při nákupu v našem internetovém obchodě. Na zboží poskytujeme akční a sezonní 
slevy, které podléhají samostatně vyhlášeným podmínkám, slevy se nesčítají. Způsob dopravy zboží, platby 
za zboží, reklamace a další podmínky jsou uvedeny v úplném znění Všeobecných obchodních podmínek.

informace
Nakladatelství Fraus, s. r. o. 
Ed. Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
IČ 64831027  DIČ cZ64831027
www.fraus.cz

objednávky
e ‑mail: objednavky@fraus.cz
www.ucebnice.fraus.cz

knihkupectví FRaUS
Goethova 8, 301 00 Plzeň 
tel.: 773 770 881, 773 770 880
e ‑mail: knihkupectvi@fraus.cz
prodejní doba: po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00
www.ucebnice.fraus.cz

oficiální zastoupení cambridge University press 
v české republice 

Cambridge University Press (Holdings) Limited, odštěpný závod
U krčské vodárny 143/10, 140 00 Praha 4, Česká republika

Dita Polcarová, Senior ELT Sales Representative 
mobil: +420 777 198 997, tel.: +420 241 440 969 
e ‑mail: prague@cambridge.org

www.cambridge.org/cs/cambridgeenglish

Seznam knihkupectví
Tituly z portfolia Nakladatelství Fraus můžete  
zakoupit v těchto doporučených knihkupectvích: 

Barvič a Novotný, spol. s. r. o., Česká 13, 602 00 Brno 
www.barvic-novotny.cz

Děčínské knihkupectví, Tržní 32, 405 02 Děčín
www.dc-knihy.cz

Dobrovský s. r. o. – řetězec prodejen
www.knihydobrovsky.cz

KNIHCENTRUM.CZ s. r. o. – řetězec prodejen
www.knihcentrum.cz

Knihkupectví Emílie, Nerudova 7, 350 02 cheb
knihkupectvi.emilie@seznam.cz

NEOLUXOR, s. r. o. – řetězec prodejen
www.neoluxor.cz

Podještědské knihkupectví
Moskevská 28, 460 01 Liberec
www.podjestedskeknihkupectvi.cz

Knihkupectví FRAUS, Goethova 8, 301 00 Plzeň
www.ucebnice.fraus.cz



Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň
tel.: 377 226 102
e ‑mail: info@fraus.cz
www.fraus.cz

© Nakladatelství Fraus, s. r. o., 2017  
Informace uvedené v této publikaci jsou platné 
od 1. 1. 2017 a Nakladatelství Fraus, s. r. o., 
a Fraus Media, s. r. o., si vyhrazují právo je 
změnit. Zveřejnění informací v této publikaci 
nemá povahu žádného právního úkonu, není -li 
v ní v  jednotlivých případech společnostmi 
Nakladatelství Fraus, s. r. o., a Fraus Media, 
s. r. o., výslovně uvedeno jinak. Nakladatelství 
Fraus, s. r. o., neručí za tiskové chyby.
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