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 	 úVodem	  

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.

Úvodem

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
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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
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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

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
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možno začlenit
do 6.–9. ročníku

9.  ročník8.  ročník7.  ročník6.  ročník

Podrobnosti o připravovaných učebnicích nové generace  
a termínech jejich vydávání  

najdete vždy na stránkách příslušných produktů.

lze je začlenit
do 6.–9. ročníku
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aktualizujeme systÉmoVÉ uČebnice
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V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VYPRODÁNO 
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noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace uČebnic 
naHrazuje pŮVodní Řadu ÚspěšnÝcH uČebnic

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ ŘaDY 
ČESKÉHo JaZYKa NovÉ GENERaCE
JSoU I NovÉ PRaCovNÍ SEŠITY
a NovÉ PŘÍRUČKY UČITELE

 jazyk a jazyková komunikace  

6 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

  jazyk a jazyková komunikace  

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ ŘaDY 
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  jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk  
nová generace

Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová, Martin Prošek, Jitka Málková,  
Pavel Růžička, Martina Pašková, Jana Vaňková

Nová generace učebnic českého jazyka je 
aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství 
Fraus. Zohledňuje požadavky a podněty učitelů, kteří 
užívají původní učebnicovou řadu více než 10 let.

nn posiluje systemizaci učiva a opakování 
z předchozího ročníku, za každý tematický celek 
doplňuje souhrnná cvičení
nn zařazuje metody kritického myšlení a testové úlohy 

podle standardů ZV
nn obsahuje aktivizační a motivačně zaměřená cvičení
nn podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, pravidelně 

pracuje s didaktizovaným textem
nn zohledňuje vnější i vnitřní integraci učiva, hledání 

souvislostí více orientuje do jazyků a literatury
nn inovuje grafickou úpravu a obrazový materiál

Pracovní sešit rozšiřuje možnosti dalšího upevňování 
učiva a obsahuje cvičení různých typů. Jeho součástí je 
souhrnný vyjímatelný přehled učiva daného ročníku.

Příručka učitele obsahuje odpovědi na veškeré 
otázky, náměty pro práci v hodině i doma a návrhy 
projektů. Součástí jsou i testy a prověřovací úkoly, 
návrh časově-tematického plánu a kopírovatelné 
přílohy.

Český jazyk 6 – nová generace
Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová, Martin 
Prošek, Jitka Málková

  učebnice 978-80-7238-403-7   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-404-4   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-436-5   399 Kč
 CD* 1108   369 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Český jazyk 7 – nová generace
Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová, Pavel 
Růžička, Martin Prošek

  učebnice 978-80-7238-876-9   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-877-6   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-878-3  399 Kč
 CD* 1110   369 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Český jazyk 8 – nová generace
Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Helena Chýlová, Pavel 
Růžička, Martin Prošek

  učebnice 978-80-7489-022-2   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-023-9   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7489-024-6  399 Kč
 CD*   připravujeme

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

69

TVAROSLOVÍ

Zopakujte si, se kterými 
pády se pojí předložky 
s/se a z/ze.

Vysvětlete význam 
těchto rčení.

6.  Další neohebné slovní druhy – 
předložky, spojky, částice, citoslovce

➊   Tvořte podle obrázku předložkové vazby, tj. spojení podstatných jmen 
s předložkami.

➋  Doplňte předložky s/se a z/ze:

Sejde  očí, sejde  mysli. Přišel  křížkem po funuse. 
Chodí spát  slepicemi. Je  ním na válečné noze. Vyvedl mě 

 míry.  jídlem roste chuť. Ozvala se rána jako  děla. 
Spadl mi kámen  srdce. Maminka  ní nespustila oči.

Předložky – jsou slova neohebná, která se vyskytují ve spojení se jmény 
(podstatnými, přídavnými), se zájmeny a číslovkami. Samostatně se v češtině 
nevyskytují.
Předložka tvoří se svým jménem předložkový pád neboli předložkovou vazbu. 
Např.: v domě, pro nás, u jezera.

Předložkový pád je ve větě jediným větným členem. Nejčastěji to bývá 
příslovečné určení (jdeme do lesa), ale může být i předmětem (myslel na 
babičku) a neshodným přívlastkem (voliéra pro ptáky).

Při užívání předložek je třeba dbát na jejich významovou přesnost a správnost 
a na jejich slohovou vhodnost.

cesky jazyk7_UC_blok_CS5.indd   69 7/21/2013   11:24:05 PM

Český jazyk 7 – nová generace, učebnice

Český jazyk 9 – nová generace
Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková, Helena 
Chýlová, Pavel Růžička, Martin Prošek

  učebnice 978-80-7489-045-1  159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-043-7  79 Kč
   příručka učitele 978-80-7489-044-4  399 Kč
 CD*   připravujeme

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

*  Zahrnuje části Český jazyk – nová generace a Čítanka – nová 
generace.

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

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Český jazyk 6, 7, 8 nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele 
daného ročníku) v hodnotě 637 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

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

školní multilicence Flexibooks

NovINKa – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.
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3 . M l u v n i c k ý  z á p o r  
Soukromí je posvátné
Stěžejní zásadou každého Angličana je nevměšování se do soukromí jiného člověka. Vlastní sou-
kromí je pečlivě střeženo, což se odráží v následujících pravidlech. S neznámými lidmi, kteří ne-
byli pozváni, mluví Angličané pouze na prahu domu, ni-
kdy je nepozvou dál. Známí a přátelé přicházejí většinou
na pozvání, většinou písemné (až 2 týdny předem, nej-
častěji na určitou hodinu).
Po překročení domácího prahu odkládá Angličan s pra-
covním oblekem i myšlenky na práci. Jde to tak daleko,
že například při jídle platí nepsané pravidlo: lze mluvit
na jakékoli nezávazné téma, ne však o práci. Nejvděčněj-
ším tématem je hobby, například sport, 
ušlechtilí koně a psi. Angličané jsou milovníky psů. Za
to, že ublížíte psovi, můžete jít i do vězení.

Z knihy Jiný kraj, jiný mrav Jarmily Kocourkové 

1 Přečtěte si úvodní text a vyhledejte příklady záporu. 

2 Do následujících vět přidávejte zápory tolika způsoby, kolik jich vymyslíte, a vždy vysvětlete,
jak se změnil význam věty: 

Jitka někdy někomu ráda pomohla.  
Říkala, že jídlo v restauraci bylo chutné. 
Chci, abys udělal někdy něco rozumného. 

4 . S k l a d e b n í  d v o j i c e

1 U podtržených větných členů určete jejich řídící člen a zda je jejich skladební vztah
vyjádřen shodou, řízeností, nebo přimykáním:

Velký korálový útes

Velký korálový útes nedaleko pobřeží Queens-
landu v Austrálii je nejen největším, ale také nej-
členitějším, nejkrásnějším a současně jedním
z nejmladších korálových útesů na světě. Celkem
zabírá plochu 259 tisíc km2. Nejvíce jej proslavily
jeho neobyčejně krásné korály.

Korál je vlastně kostra mrtvého vodního živo-
čicha, mořského polypa. Na útesu je možno na-
lézt minimálně 350 různých typů korálů, lišících
se tvarem, velikostí a barvou.

V 60. a 70. letech 20. století byl Velký korálový útes ohrožen vzrůstajícím počtem mořských
hvězdic, které požíraly korálové polypy. Ochráncům přírody se sice podařilo problém zvládnout,
potrvá ovšem ještě nějaký čas, než se všechny škody zahladí. V roce 1979 byla celá tato oblast
vyhlášena mořskou rezervací a byla stanovena přísnější pravidla ochrany.

Z knihy 300 nej...

Zjistěte infor-
mace 
o mořských
polypech 
a hvězdicích.
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Jedná se o původní učebnicovou řadu, která je 
nahrazena novou generací českého jazyka.

Řada učebnic podporujících vytváření a rozvoj klíčových 
kompetencí žáků vymezených RVP ZV.

nn věnují zvýšenou pozornost propojování 
a systemizaci jednotlivých poznatků
nn používají prvky integrované výuky, podporují 

samostatné získávání informací z různých zdrojů, 
přinášejí práci s texty různého zaměření
nn obsahují typy cvičení orientované na rozvoj 

logického uvažování, porovnávání jednotlivých jevů 
a na řešení problémů

Český jazyk 
původní řada

Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Martina Pašková, Jana Vaňková

Český jazyk 6
Zdeňka Krausová, Renata Teršová

učebnice  vyprodáno bez dotisku
   pracovní sešit 80-7238-347-7  79 Kč

příručka učitele  vyprodáno bez dotisku
1 CD (původní)* 1023  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  149 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   7 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 590 Kč

Český jazyk 7
Zdeňka Krausová, Renata Teršová

učebnice  vyprodáno bez dotisku
   pracovní sešit 80-7238-321-3  79 Kč

příručka učitele  vyprodáno bez dotisku
1 CD (původní)* 1041  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  149 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   7 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 590 Kč

*  Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

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

Český jazyk 8
Zdeňka Krausová, Martina Pašková

  učebnice 80-7238-419-8  149 Kč
   pracovní sešit 80-7238-420-1  79 Kč
   příručka učitele 80-7238-421-X  399 Kč

1 CD (původní)* 1051  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  149 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   7 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 590 Kč

Český jazyk 9
Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková

učebnice  vyprodáno bez dotisku
   pracovní sešit 80-7238-537-2  79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-538-6  399 Kč

1 CD (původní)* 1058  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  149 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence*   7 990 Kč
   školní multilicence* – na školní rok  1 590 Kč

Český jazyk 9, pracovní sešit

5 6

S K L A D B A

5 Najděte zápor v citátech. Je v některých citátech tolik záporných slov, až je citát při
prvním čtení nesrozumitelný?

Skutečným neštěstím není nerov-
nost, ale závislost. Voltaire
Nepřítel mého nepřítele není mým
nepřítelem. Canetti 
Necítit své neštěstí není lidské
a neumět je snášet není mužné. 

Seneca ml. 
Nemáme-li nic jiného, máme 
aspoň naději. Hailey 
Není horšího neštěstí než to, že se
člověk začíná bát pravdy, aby neu-
kázala, jak je špatný. Pascal 

6 Vyberte si téma (rozhodnout může i losování) a utvořte desatero společenského
chování, snažte se často použít zápor: 

Návštěva divadla, koncertu 
Chování na ulici 
Cestování MHD 
Stolování 
Jízda autobusem, vlakem 
Na návštěvě s rodiči 

Hledání souvislostí 
Víte, co je to etiketa? 

Znovu si připomeňte zásady společenského chování, na které jste přišli při
skupinové práci (cv. 6), do příští hodiny podle jakékoliv příručky o společen-
ském chování zkontrolujte, jestli jste na něco nezapomněli. 

Připravte si některé zvláštnosti společenského chování příslušníků jiných kultur. 

Na základě skupinové práce utvořte soubor zásad společenského chování na
nástěnku či panel. 

Pokuste se najít nějaký zajímavý citát či dobrý vtip na téma společenské
chování. 

Připravte test společenského chování pro mladší spolužáky. 

Kterých přestupků proti etiketě se dopouštíte vy, vaši vrstevníci, rodiče? 

Uměli byste nakreslit některé zásady společenského chování pro děti, které ještě
neumí číst? 

Oslovil vás některý 
z citátů? 

PascalVoltaire

CJ9_zlom_1.cast.qxd  04.09.2006  12:59  StrÆnka 56

Český jazyk 9, učebnice

doporuČujeme

Pro rozšíření a doplnění výuky českého 
jazyka a literatury napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
Etickou výchovu. 
Více informací Ë s. 43.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

134 Kč
pracovní sešit

71 Kč
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Kalendář na školní rok
2017/2018

k přijímačkám s nadhledem
český jazyk a literatura 

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,  
Petr Ryšlavý

kalendář na školní rok 
2017/2018 
celý rok s českým jazykem a literaturou, 
dějepisem a občanskou výchovou

Věra Čecháková, Ladislava Babková 

Nové publikace určené k přípravě na jednotné 
přijímací zkoušky na střední školy vychází ve dvou 
verzích: jako příprava na čtyřleté obory SŠ a na osmileté 
gymnázium.

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 

nn Zajímáte se o literaturu a dějiny?
nn Chcete se se žáky bavit, poznávat slovní hříčky, řešit 

rébusy a dozvědět se nové zajímavé informace? 

Právě pro vás jsme připravili kalendář plný úloh, se 
kterým prožijete celý školní rok 2017/2018 včetně 
července a srpna. 

Cílem kalendáře je představit společenskovědní základ, 
češtinu a literaturu prostřednictvím krátkých, zábavných 
a zajímavých úkolů členěných podle plynutí času. 

Součástí kalendáře je i kompletní řešení jednotlivých 
úkolů. 
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S K L A D B A

3 . M l u v n i c k ý  z á p o r  
Soukromí je posvátné
Stěžejní zásadou každého Angličana je nevměšování se do soukromí jiného člověka. Vlastní sou-
kromí je pečlivě střeženo, což se odráží v následujících pravidlech. S neznámými lidmi, kteří ne-
byli pozváni, mluví Angličané pouze na prahu domu, ni-
kdy je nepozvou dál. Známí a přátelé přicházejí většinou
na pozvání, většinou písemné (až 2 týdny předem, nej-
častěji na určitou hodinu).
Po překročení domácího prahu odkládá Angličan s pra-
covním oblekem i myšlenky na práci. Jde to tak daleko,
že například při jídle platí nepsané pravidlo: lze mluvit
na jakékoli nezávazné téma, ne však o práci. Nejvděčněj-
ším tématem je hobby, například sport, 
ušlechtilí koně a psi. Angličané jsou milovníky psů. Za
to, že ublížíte psovi, můžete jít i do vězení.

Z knihy Jiný kraj, jiný mrav Jarmily Kocourkové 

1 Přečtěte si úvodní text a vyhledejte příklady záporu. 

2 Do následujících vět přidávejte zápory tolika způsoby, kolik jich vymyslíte, a vždy vysvětlete,
jak se změnil význam věty: 

Jitka někdy někomu ráda pomohla.  
Říkala, že jídlo v restauraci bylo chutné. 
Chci, abys udělal někdy něco rozumného. 

4 . S k l a d e b n í  d v o j i c e

1 U podtržených větných členů určete jejich řídící člen a zda je jejich skladební vztah
vyjádřen shodou, řízeností, nebo přimykáním:

Velký korálový útes

Velký korálový útes nedaleko pobřeží Queens-
landu v Austrálii je nejen největším, ale také nej-
členitějším, nejkrásnějším a současně jedním
z nejmladších korálových útesů na světě. Celkem
zabírá plochu 259 tisíc km2. Nejvíce jej proslavily
jeho neobyčejně krásné korály.

Korál je vlastně kostra mrtvého vodního živo-
čicha, mořského polypa. Na útesu je možno na-
lézt minimálně 350 různých typů korálů, lišících
se tvarem, velikostí a barvou.

V 60. a 70. letech 20. století byl Velký korálový útes ohrožen vzrůstajícím počtem mořských
hvězdic, které požíraly korálové polypy. Ochráncům přírody se sice podařilo problém zvládnout,
potrvá ovšem ještě nějaký čas, než se všechny škody zahladí. V roce 1979 byla celá tato oblast
vyhlášena mořskou rezervací a byla stanovena přísnější pravidla ochrany.

Z knihy 300 nej...

Zjistěte infor-
mace 
o mořských
polypech 
a hvězdicích.
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Český jazyk 
původní řada

Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Martina Pašková, Jana Vaňková

Český jazyk 9, pracovní sešit

K přijímačkám s nadhledem –  
český jazyk a literatura, 9. ročník
Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová

NOVINKA
publikace 978-80-7489-353-7  249 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 – český jazyk a literatura, 5. ročník

NOVINKA
kalendář K 132  199 Kč

doporuČujeme

Pro rozšíření a doplnění výuky českého 
jazyka a literatury napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
Etickou výchovu. 
Více informací Ë s. 43.

doporuČujeme

Pro přípravu na přijímací zkoušky 
z matematiky doporučujeme publikaci 
K přijímačkám s nadhledem – 
matematika. 

Více informací Ë s. 25.

70

cvičné testy

vÝcHOZÍ teXt K ÚLOHÁM 1– 8
Pozdní doba bronzová trvala zhruba od roku 1500 do roku 1200 před naším letopočtem. V dějinách lidstva před-
stavuje nástup prvního velkého období temna. Zatímco její počátek patřil k obdobím největšího rozmachu civiliza-
ce, konec přinesl války, sucho, hlad a nakonec i zkázu říší, které měly být věčné.

Kolem roku 1500 př. n. l. zažívaly země s bohatou kulturou a znalostmi svoji zlatou éru. Egypťané stavěli pirami-
dy, Řekové paláce s majestátním sloupořadím, Babyloňané studovali pohyb planet na obloze a Chetité udržovali 
početnou armádu. Při pohledu na mapu by jste viděli, že se tyto velkolepé říše rozpýnaly okolo východního břehu 
středozemního moře a v Malé Asii a čile mezi sebou obchodovaly. Přes očividnou vyspělost a bohatství se rychle 
rozpadly. Co je mohlo zničit? Dějepis nás učí, že zkázu přinesli loupeživé nájezdy přímořských kmenů, kterým se 
říká mořské národy. Nejnovější vědecké poznatky nicméně ukazují, že ve skutečnosti to bylo trochu jinak.

Americký archeolog a historik Eric H. Cline ve své knize 1177 př. n. l.: Rok, kdy se zhroutila civilizace dokládá, že 
útoky barbarů by k pádu mocných říší nestačily. Na ***** je podle něj vlna katastrof, které způsobily kolaps celého 
zavedeného řádu. Za normálních okolností by se vládci dokázali vypořádat s nějakým vzbouřením nebo neúrodou. 
Státy byly v tomto období ovšem natolik propojené obchodem a vzájemnými vztahy, že pohroma v jednom z nich 
se okamžitě rozšířila do druhého jako epidemie. Jedno neštěstí tak spustilo dominový efekt, při kterém se hroutila 
jedna říše po druhé.

 1 Napište slovní druh slov zvýrazněných v prvním odstavci výchozího textu.
Slova opište a odpovězte celými slovy, nepoužívejte číslice.

 2 Rozhodněte o každé z následujících tvrzení, zda odpovídá informacím obsaženým ve výchozím textu (A), 
nebo ne (N). 
   ANO NE
2.1  Zkáza starověkých říší byla způsobena loupeživými nájezdy přímořských kmenů. ® ®
2.2 V polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem zažívala impéria velký rozmach. ® ®
2.3 V historii lidstva se objevilo několik období temna.  ® ®
2.4 Jedna říše po druhé se hroutila vlivem vlny katastrof.  ® ®

 3 Najděte ve druhém odstavci pět slov, která jsou napsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně 
správně.

 4 Které z následujících tvrzení o podtrženém souvětí v prvním odstavci výchozího textu je pravdivé?
A) V souvětí se vyskytuje několikanásobný podmět.
B) V souvětí se vyskytuje několikanásobný předmět.
C) Souvětí se skládá ze čtyř vět.
D) Přísudek poslední věty v souvětí je: měly být

 5 Která z následujících možností vystihuje význam slovního spojení dominový efekt? 
(Posuzované slovní spojení se nachází ve třetím odstavci výchozího textu.)
A) nepřímá reakce
B) řetězová reakce
C) nepředvídatelná reakce
D) opačná reakce

 6 Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve třetím odstavci?
A) na překvapení
B) na smůlu
C) na řadě
D) na vině

sleva pro školy
při nákupu online

VzděláVací portál Fred 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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aktualizujeme systémoVé uČebnice

V PRODEJI DO
30. 6. 2018

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

V PRODEJI DO
30. 6. 2021

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace
pŘipraVujeme

noVá Generace
pŘipraVujeme

noVá Generace
pŘipraVujeme

noVá Generace uČebnic 
naHrazuje pŮVodní Řadu ÚspěšnÝcH uČebnic

Na ŠKoLNÍ RoK 2017/2018

Na ŠKoLNÍ RoK 2018/2019

Na ŠKoLNÍ RoK 

2019/2020

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ ŘaDY 
ČÍTaNEK NovÉ GENERaCE
JSoU I NovÉ PŘÍRUČKY UČITELE
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Čítanka 
nová generace

Karel Šebesta, Pavlína Synková, Kateřina Šormová, Andrea Králíková, Aleš Marek

Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou 
řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární 
výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, 
kteří užívají původní učebnicovou řadu.

nn kladou důraz na komunikační pojetí, vzdělávání 
a rozvoj čtenářské gramotnosti
nn propojují a integrují jazykovou a literární složku 

předmětu
nn kombinují tematický a literárněhistorický přístup 

(v 6. a 7. ročníku dominuje tematika, v 8. a 9. roč-
níku převažuje chronologie) 
nn literárněteoretické učivo se soustředí na textové 

subjekty (postava, vypravěč aj.) a literární druhy, žák 
postupuje od popisu přes analýzu až k interpretaci 
textu
nn zahrnují různorodé texty literární i neliterární

Příručka učitele představuje nedílnou součást učebnice. 
Předkládá návrhy analýzy jednotlivých textů a obsahuje 
mnoho dalších úkolů a námětů pro práci žáků.

Čítanka 6 – nová generace

NOVINKA
  učebnice 978-80-7489-305-6  199 Kč
  příručka učitele 978-80-7489-306-3  349 Kč

1 CD* 1108  369 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  199 Kč
 učitelská licence  599 Kč
  školní multilicence   3 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Čítanka 7 – nová generace

NOVINKA
  učebnice 978-80-7489-343-8  199 Kč
  příručka učitele 978-80-7489-344-5  349 Kč

1 CD* 1110  369 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  199 Kč
 učitelská licence  599 Kč
  školní multilicence   3 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok  790 Kč

*  Zahrnuje části Český jazyk – nová generace a Čítanka – nová 
generace. 

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

akce pro školy

Při objednání 20 a více učebnic Čítanka 6 – nová generace 
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici a příručku učitele 
daného ročníku) v hodnotě 548 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.
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Mláďata některých 
savců se rodí slepá a se 
zalepenýma očima, oči 
se jim otevírají až týden 
či dva po narození. Najdi 
příklady takových mláďat.

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘATY

První dny Bílého tesáka
Ve vlčím doupěti se narodila vlčata; jedním z nich je budoucí Bílý tesák.

Od počátku, ještě dříve, než se v něm probudilo vědomí, 
nepřestával lézt k ústí jeskyně. Stejně tak jeho bratři a sestry. 
Žádný z nich nezalézal do tmavých koutů při zadní stěně. 
Světlo je přitahovalo, jako by byli rostlinami. Chemie jejich těl, 
jejich života si žádala světlo jako nezbytnou potřebu; a jejich 
tělíčka vyhlížela skoro jako mechanické hračky, když se k němu 
plazila automaticky a slepě jako úponky popínavé rostliny. A jak 
se po tom každý z nich vyvíjel v samostatného tvora a začínal 
si uvědomovat své popudy a touhy, přitažlivost světla ještě 
vzrůstala. Neustále se k němu natahovali a lezli k němu a matka 
je usta vičně musela zahánět zpět.

Tehdy se vlček naučil znát ještě jiné máminy vlastnosti 
než jen její měkký hladící jazyk. Když se usilovně pokoušel 
dostat ke světlu, přišel na to, že matka má čenich, jímž dovede 
ostře dloubnout, a později poznal i tlapu, jíž ho povalila na zem 
a přikutálela si ho rychlými, dobře vyměřenými údery. Tak se naučil 
znát bolest; naučil se dokonce i vyhýbat bolesti, nejprve tak, že se 
nevystavoval jejímu riziku11, a pak, když už vědomě riskoval, bránil 
se tím, že se jí vyhýbal a včas před ní unikal. To první byla vědomá 
činnost, výsledky jeho prvních zkušeností se světem. Předtím před 
bolestí jen slepě uskakoval, tak jako slepě tíhl ke světlu. Teď už se 
bolesti vyhýbal, protože poznal, co bolest je.

Byl velice dravý. I jeho bratři a sestry byli takoví. Co jiného se 
také dalo čekat? Byl přece šelma. Pocházel z plemene, jež se živilo 
zabíjením a masem. Jeho otec i jeho matka byli živi pouze z lovu. Mléko, 
které sál na samém úsvitu života, bylo mléko pře tvářené přímo z masa, 
a nyní, když už byl měsíc starý a oči měl otevřeny už celý týden, začínal se 
i on sám živit masem – masem, jež vlčice zpola strávila a opět vyvrhla pro 
všech svých pět mláďat, která se až příliš domáhala jejího mléka.

Vlček byl z celého vrhu nejdravější. Uměl už chraptivě za vrčet, hlasitěji 
než všichni ostatní. I vztekat se dovedl divočeji než oni. První ze všech 
se naučil převalit své sourozence lstivým úderem tlapky. To on první ze 
všech chytal druhé mládě za ucho a tahal a rval za ně, s čelistmi pevně 
zaťatými. A dozajista to byl on, kdo ze všech mláďat nadělal matce nejvíc 
starostí, když se snažila zabránit jim, aby nelezla k východu z jeskyně.

Světlo okouzlovalo šedého vlčka den ode dne víc a víc. Vytrvale se 
pouštěl na metr dlouhé dobrodružné výpravy k vý chodu z jeskyňky 
a právě tak vytrvale byl zaháněn zase zpátky. Jenže vlček nevěděl, že to 
je východ z jeskyně. Nevěděl vůbec nic o vchodech nebo průlezech, jimiž 
se dá pronikat z jednoho místa na druhé. Žádné jiné místo ostatně ani 
neznal, tím méně si byl vědom cest, kudy se tam dostat. Tak byl pro něho 
vchod do jeskyně nadále stěnou – stěnou světla. Čím je slunce tvorům 
žijícím venku, tím byla v jeho světě tato stěna. Vábila ho, jako svíčka 
vábí můru. Ustavičně usiloval dostat se k ní. Život, jenž se v něm prudce 
rozpínal, ho ke stěně světla ustavičně poháněl. Život v něm ukrytý věděl, 
že je to jediná cesta ven a že je mu souzeno po ní vykročit. On sám však 
o tom nevěděl pranic. Netušil vůbec, že nějaký venek existuje.
Jack London, Bílý tesák (1906)

Jack London (čti džek londn, 
1876–1916), slavný americký spi-
sovatel. Prožil velmi dobrodruž-
ný život, byl mj. zlatokopem, 
ústřicovým pirátem, hlídačem, 
námořníkem i tulákem. Své 
nevšední zkušenosti a zážitky 
zachytil v početných povídkách 
a románech. Jen ve výběru 
uvádíme díla Volání divočiny, 
Bílý tesák, Tulák po hvězdách, 
Martin Eden (čti ídn), Bílý den, 
Železná pata, z mnoha výborů 
povídek např. Moře, sníh a vel-
koměsta či Kaňon celý ze zlata. 

Jack London
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Čítanka 6 – nová generace, učebnice
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0 1 2 3 4 5 6   (tisíce kusů)

Německo a západní Polsko (50 ks)

Sierra Morena (50 ks)

Alpy (160 ks)

Skandinávie (180 ks)

Itálie (800 ks)

Karélie (800 ks)

severozápadní Ibérie (2400 ks)

Balt (3600 ks)

Dináry a Balkán (5000 ks)

Karpaty (5000 ks)

Prohlédni si graf mapující 
výskyt vlka v Evropě. Najdi 
na mapě všechny oblasti 
jmenované v grafu. 
Ve které oblasti je největší 
populace vlků? 
Ve kterých oblastech se vlčí 
populace počítá na tisíce?
Ve kterých měsících během 
roku je na Slovensku 
povolen lov vlků? 
Zjisti, zda je vlk v ČR 
chráněné zvíře.

▶

11 riziko – nebezpečí
12 legální – zákonný; např. 

na Slovensku je v určitých 
měsících během roku lov 
vlků povolen

Otázky a úkoly
➊  Čím vlček dělal matce nejvíce 

starostí ze všech mláďat?
➋  Proč bylo světlo pro malé vlky 

tak přitažlivé? Byla to jejich 
uvědomělá snaha?

➌  Uveď, jaké vlastnosti má vlčkova 
maminka, a dolož je z textu.

➍    Kdo příběh vypráví? 
 Známe vypravěče? Co o něm 
na základě vyprávění můžeš říct? 

➎  Co vše se o vlčkovi na základě textu dozvídáš?
➏    Jakým slovním druhem je v textu slovo pranic? Jde o stejný slovní

 druh jako ve větě Vlček se stále zaplétal do nějakých pranic?

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘATY

Vlci bývali po člověku nejrozšířenějším živočišným druhem. V mnoha 
poddruzích obývali celou severní polokouli. Na mnoha místech byl 
však vlk člověkem vyhuben. Vlk obecný dříve žil v téměř celé Euroasii 
a Severní Americe. Dnes obývá odlehlé části Asie a v Evropě především 
lesnaté východní části. Přestože byl v minulosti v České republice 
vyhuben, vrátil se do Beskyd přirozeně ze slovenských Karpat, ovšem 
vinou pytláctví i legálního 12 lovu na Slovensku se dnes vlci v Beskydech 
vyskytují pouze občasně. Vlci z Německa a Polska založili v roce 2014 
smečku na Kokořínsku – v Máchově kraji. V zimě 2014/2015 měla 
5 členů (2 dospělci a 3 odrostlí vlci). Ojediněle se vlci objevují také 
v severních Čechách nebo na Šumavě.
http://www.selmy.cz/vlk/rozsireni-vlka/

Otázky a úkoly
➊ Navrhni pro text vhodný název. 
➋  Uveď, jak by bylo možné text rozdělit do odstavců, 

a k jednotlivým odstavcům uveď jejich téma. 
➌  Jaká témata by bylo potřeba doplnit, aby mohl text nést název 

O vlku obecném? Doplň potřebné informace a text napiš.

Znáš i jiné příběhy 
o soužití člověka s vlkem?

Rozšíření vlka obecného 
v různých oblastech Evropy
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–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

179 Kč
příručka učitele

314 Kč

VzděláVací portál FrEd 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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Jedná se o původní učebnicovou řadu, která 
bude postupně nahrazována novou generací 
čítanek.

Ucelené řadě Čítanek pro 6.–9. ročník základních 
škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) byla 
v roce 2007 udělena Medaile MŠMT 1. stupně.  

Učebnice jsou komponovány jako výběrové, převažují 
texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická 
poezie.

nn věnují zvýšenou pozornost propojování 
a systemizaci jednotlivých poznatků
nn orientují se na tematické propojení různých typů 

textů i na propojení jednotlivých složek předmětu 
český jazyk a literatura

Čítanka 
původní řada

Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková, Monika Stehlíková

nátů – o nezbytnosti kácení jihoamerických pralesů, mediálně vnucované „pravdy“ o nejvyšší kvalitě určitého
zboží, o nezbytnosti koncentrovaných čisticích prostředků a účtu v určité bance... 

Od renesance k baroku

Rozvoj obchodních cest a mořeplaveckých objevů neznámých pevnin i astronomických objevů nastoluje i literár-
ní téma „neznámého světa“, téma labyrintu a posiluje touhu po jeho poznání, leč i obavu ze zřícení starého modelu
světa a církví konstituovaných jistot evropského „světa“ s jeho nebeskou klenbou, bohem a podzemním peklem. 

Návrhy interpretačních otázek a úkolů k vybraným textům

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, s. 30

C Alegorie – opakování Č7 (bajka), symbol (alegorie) poutníka (člověk „putující“ světem, uspořádáním lidské
společnosti, ale i hodnotami svého života), symbol kritického rozumu (Všudybud) a nekriticky přijímané kon-
vence (Mámení), symboly města a labyrintu, alegorický román, jazyk románu – bratrská čeština, obraznost au-
torského stylu J. A. K. (bohatá metaforičnost – brýle ze skla domnění, Všudybudova uzda z řemení všetečnosti,
udidla z železa urputnosti..., obraz manželských vah...), osobnost a dílo J. A. Komenského (v návaznosti na
učivo 6. ročníku, viz Čítanku 6, kapitolu Můj domov, odd. Učitel národů), základní biografická a bibliografická
data – exil (Polsko, Holandsko, Švédsko), učebnice (viz Č6) a Velká didaktika, Labyrint..., Kancionál, Pansofia,
výchova k humánnímu cítění, antimilitarismus.

Symbol Komenského poutníka jako člověka kritického vidění a myšlení, silné renesanční osobnosti, jež si však
z poznání společnosti odnáší „omrzení a zoufání“ z nelidských pravidel jejího uspořádání (v ukázce téma pro-
spěchářských nerovných sňatků, téma válečného násilí a smrti), ale i přesvědčení o jediné možné spáse světa,
kterou vidí v lásce. Člověk jako jedinec vůči zlu světa není bezbranný, věří-li v lásku, jíž může pomáhat dru-
hým a polidšťovat tak mezilidské vztahy jako základ humánního uspořádání společnosti.

I Zamyslete se nad vztahem mezi významy slepců na Brueghelově obraze a nad Komenského poutníkem s brýle-
mi domnění a zvyku. Zlepšovaly tyto brýle poutníkův „zrak“? Popište situaci obrazu jako alegorii životní situa-
ce, v níž jednáme podle zvyku a hrozí nám „pád do propasti“ nebo „tůně“, např. nelze cestovat podle už neplat-
ných jízdních řádů, přestože jsme na ně byli zvyklí, stejně i pro jízdu autem je nutné respektovat nové značení,
a ne jet „ po paměti“... – je třeba operativně kriticky vyhodnocovat životní situace, nebýt „slepí“ vlivem přeja-
tých informací nebo i vlastní minulé zkušenosti. 

I S kterými zvyklostmi se poutník setkal a jak je kriticky viděl a hodnotil? Samostatná práce individuální nebo
skupinová, diskuse nad prezentací výsledků.

Nerovné sňatky 

Co vyvažovalo vysoký věk partnera? (Mastný pytlík – bohatství, peníze, klobouček... – výhodné sociální posta-
vení zaručující hmotný dostatek a společenský vliv). Jde o aktuální problém? Diskuse na dané téma. Najděte
v textu obraz vyjadřující Komenského hodnocení manželského spojení (železná pouta, vězení). Diskuse
o smyslu a trvalosti manželství, fungování rodiny, rozvodovosti. Akcent na svobodnou vůli partnerů manželství
uzavřít a z manželství vystoupit, ale také na odpovědnost za výchovu dětí. Učitel dá žákům informaci o autoro-
vi jako ženatém člověku, který měl s manželstvím trojnásobnou zkušenost, jeho manželství jsou hodnocena ja-
ko šťastná, ale dvě manželky předčasně zemřely.

Vojenský stav, nehumánnost války

Vojenský život potlačuje humánnost – cit a soucit (voják musí umět zabít), obnažuje a rozvíjí agresivní pudy,
ničí kultivovanost chování (viz úroveň stolování – lidská tvářnost, sviňské činy), i v oblasti erotické (sodomství
a hanebnosti...). Aktuální Komenského umělecký postoj k české fázi počínající třicetileté války, přestože doufal
v její vliv na politický převrat v Čechách. Vojenský stav jako trvající problém – nejen politický a sociální vů-
bec, ale i psychologický – zločiny proti lidskosti nejen na frontách, ale i v zajateckých táborech, poválečná
traumata válečných veteránů. 

NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ

4 7
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Čítanka 9, příručka učitele

Čítanka 8
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

  učebnice 80-7238-422-8   179 Kč
   příručka učitele 80-7238-423-6   299 Kč

1 CD* 1051   349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  179 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   3 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Čítanka 9
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

  učebnice 80-7238-539-9   179 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-540-9   299 Kč

1 CD* 1058   349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  179 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   3 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  790 Kč

*  Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

Čítanka 6 
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

  učebnice 80-7238-248-9   179 Kč
   příručka učitele 80-7238-249-7   299 Kč

1 CD* 1023   349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  179 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   3 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Čítanka 7
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

  učebnice 80-7238-323-X   179 Kč
   příručka učitele 80-7238-324-8   299 Kč

1 CD* 1041   349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  179 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   3 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  790 Kč

  systém ve výuce cizích jazyKů  

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
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ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI

O d  r e n e s a n c e  k b a r o k u

Jan Amos Komenský
L a b y r i n t  s v ě t a  a R á j  s r d c e  
to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho

všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopoto-

vání, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení

všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným

Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému

myslí upokojení a radosti že přichází.

Poutník se vydal do světa, aby poznal, který spole-
čenský stav a povolání jsou pro něj vhodné, a zvolil „ta-
kový života způsob, v kterémž by co nejméně starostí
a kvaltování, co nejvíc pak pohodlí, pokoje a dobré
mysli bylo.“

Nevím, kde se tu vezme člověk obratného vzhledu a řeči hbité, odkud a kam bych měřil, dota-
zoval se. Já, že v světě povandrovati umysl mám.

„Kde pak vůdce jakého máš?“ řekl. Já odpověděl: „Žádného nemám, Bohu a svým očím důvě-
řuji.“ „Slýchal-lis kdy co o krétském labyrintu?“ „Slýchal cosi,“ dím. On zase: „Kdo se bez prů-
vodčího do něj pustil, nikdý ven netrefil. Ale to žert byl proti tomu, jak sám světa tohoto labyrint
spořádán jest. Neradímť, věř mně zkušenému, samotně se tam pouštěti.“

„A kde pak takového vůdce vzíti mám?“ řekl jsem. Odpověděl: „Já jsem na to, abych světem
prováděl a kde co jest, ukazoval: protož jsem tobě také vstříc vyšel.“ Já podivě se: „I kdo jsi ty?“
Odpověděl: „Jméno mé jest Vševěd, příjmím Všudybud, kterýž všecken svět procházím, do všech
koutů nahlédám, vše spatřuji, půjdeš-li se mnou, uvedu tě do mnohých tajných míst.“ I šli jsme.

Hle, teď po straně jakýsi zakuklený a okolo něho jako mhla se dělala, dí: „Všudybude, kam
s tímto pospícháš?“ „Do světa ho vedu.“ „A proč beze mne?“ (řekl onen zase): „Víš, že Její Mi-
losti královny vůle není, aby kdo co vidí a slyší, dle své libosti vykládal.“

Odpověděl Všudybud: „Dobře, podiž!“ Takž se k nám připojil a šli jsme. I dím k novému tomu
tovaryši: „Příteli, neměj mi za zlé, rád bych také tvé jméno věděl!“ Kterýž řekl: „Já jsem tlumoč-
ník královny světa Moudrosti, kterýž poručeno mám, abych jak se čemu v světě rozuměti má, vy-
učoval. Jméno mé jest Mámení. Vševěd mi na krk uzdu jakous vhodí, jejíž udidla pojednou mi se

do ust vklouzla. 
I pohledím sobě na tu uzdu, a aj, sšitá byla

z řemení Všetečnosti, a udidla její byla ze žele-
za urputnosti v předsevzetích, a porozuměl
jsem, že k prohlédání světa neukojitelností
mysli své tažen budu.

Vtom druhý vůdce z druhého boku: „A já
tobě tyto okuláry daruji, skrze něž se na svět
dívati budeš.“ I vstrčil mi bryle na nos, skrze
něž já hledě, hned všecko před sebou jinak
vidím. Měly zajisté tu moc (jakž jsem potom
mnohokrát zpruboval), že skrze ně věc hledí-
címu daleká byla lízká a blízká daleká; malá
veliká a veliká malá; mrzutá krásná a krásná
mrzutá; černá bílá a bílá černá se zdála.

Hieronymus Bosch [boš]: Kulhavý poutník

J. P. Brueghel: Podobenství o slepcích

Václav Hollar:
Jan Amos Komenský

Průvodčí moji
a každého, kdož ve
světě tápá, vpravdě
jsou dva: drzost
mysli, všeho ohle-
dující, a zastaralý
při věcech zvyk,
pravdy barvu šal-
bám světa dávající.
Půjdeš-li za nimi
s rozumem bídné
motaniny pokolení
svého, spolu se
mnou uhlédáš. Pak-
li se jinák zdáti bu-
de, věz, že zmáme-
ní bryle, skrze něž
vše naopak vidíš,
na nosu tvém strmí.

Z Komenského prologu
K čtenáři v Labyrintu

světa a Ráji srdce

šalba – klam, zdání
pokolení – zde rod
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Čítanka 9, učebnice

více informací na frausmedia.cz

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Stahujte ZDARMA

Doporučte žákům aplikaci
   WordTrainer FRAUS
    ke snadnému
     procvičování slovíček

• výslovnost je namluvena 
 rodilými mluvčími

• otáčecí karty umožňují učit se 
 slovíčka aktivní i pasivní cestou

• lze vytvořit vlastní karty se slovíčky a doplnit  
 je obrázkem a nahrávkou výslovnosti

• tréninkový plán pro pravidelné procvičování

Mojekarta

Dostupné pouze u verze pro Android

WTF.indd   1 4.12.2015   8:47:05

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

161 Kč
příručka učitele

269 Kč

EP2_2017_blok.indd   12 15.12.2016   11:42:29



 učebnice   příprava k mezinárodním zkouškám 
 gramatiky   slovní zásoba   cvičebnice   slovníky 
 reálie   kopírovatelné materiály   četba   a mnoho dalšího 

Ke stažení na www.fraus.cz/edicni-plany, nebo nás 
kontaktujte e-mailem na adrese marketing@fraus.cz 
a my vám ediční plány rádi pošleme poštou.

Kompletní nabídku  
pro výuku cizích jazyků  
naleznete v našich edičních plánech

angličtina
němčina
ruština
francouzština
španělština



  jazyk a jazyková komunikace  

14 více informací na www.yourspace.fraus.cz 

Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle,  
Helena Wdowyczynová, Lucie Betáková, Martina Holková

čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny 
na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících 
víceletých gymnázií; udělena doložka MŠMT.

nn  rozsah 80 hodin základní výuky, s možností 
rozšíření až na 120 hodin
nn  témata v souladu s RVP ZV zpracovaná atraktivně 

pro dnešní digitální generaci
nn integrované prvky CLIL
nn živý jazyk dnešních teenagerů – autentické fráze 

pro přirozenou komunikaci s vrstevníky
nn Cambridge Learner Corpus – identifikace 

typických českých chyb a jejich náprava
nn utváření a rozvoj klíčových kompetencí – kromě 

komunikativní kompetence také např. kompetence 
k řešení problémů a kompetence k učení
nn využití znalostí z češtiny při práci s gramatikou
nn speciální lekce věnovaná kultuře a různým 

aspektům běžného života v ČR i anglosaských 
zemích
nn ke každé tištěné učebnici i-učebnice Flexibooks 

ZDARMA – interaktivní učebnice Your Space 
obsahuje navíc oproti tištěné učebnici videa, 
interaktivní cvičení, audionahrávky, ozvučený 
slovníček namluvený rodilým mluvčím a další typy 
multimediálních materiálů

nn využití i pro mobilní zařízení – Your Space je 
využitelná skutečně kdekoliv a kdykoliv: ve třídě 
lze pracovat s učebnicí nebo interaktivní tabulí, 
doma s pracovním sešitem či notebookem, na cestě 
s tabletem, nebo dokonce s mobilním telefonem
nn úspěch v mezinárodních zkouškách – v kombinaci 

s přípravnými materiály dovede žáky ke složení 
mezinárodních zkoušek cambridge English 
Young Learners na úrovni Flyers nebo cambridge 
English key (podle cambridge English Language 
assessment)
nn motivace a vyšší efektivita výuky – probouzí 

a udržuje zájem žáků o jazyk, dává jim „prostor“ 
k objevování sebe i okolí, ke sdílení zkušeností, 
poskytuje zpětnou vazbu a sleduje jejich pokrok
nn dovede k úrovni A2 podle SERR

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo nově školní 

multilicence Flexibooks
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn testy a klíče, slovníčky
nn audionahrávky k testům
nn zdarma materiály ke stažení na  

www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVp

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks ZDarMa
nn aplikace WordTrainer FraUS ZDarMa
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky, komiks, online hry

4
levels

My part of Europe

My Europe 99

My Country (by Eva)
4 Read Eva’s article in the school magazine and answer the questions.

1 What can you do in the forests and mountains? 
2 Is the Czech Republic famous for windsur ng?
3 Where can you meet street musicians? 
4 Where can you see a mammoth?
3 Where can you meet street musicians?
4 Where can you see a mammoth?

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

You can also take a boat trip on the ri ver.  

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

Of course, it isn’t alive! Go to Prague Zoo 

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

»  Visit the Czech Republic and Prague and enjoy it!

MY LIFE   —   SCHOOL MAGAZINE

13

1 2

3
4

6

7

5
8

9

5 Are the sentences true or false? Correct the false sentences.
1 There aren’t many interesting places in the Czech Republic.    
2 There are 2 million people in Prague.  4 There are always lots of people on Charles Bridge.
3 You can  nd old cathedrals in Prague. 5 The National Museum is quite small.

YourSPace1_s098-101-CZ_UC.indd   99 21.02.16   18:50

8A Language space

90 Unit 8 Places

Present continuous – positive 

1 Complete the sentence. Use the table 
to help you. 

I am (’m)

reading.

you are (’re)
he 
she is (’s)
it
we
you are (’re)
they

Present continuous spelling rules 
wear  wearing
write  writing
dance  dancing
stop  stopping
travel  travelling
study  studying

2 Write the -ing form of these verbs.

walking

say walk

sit
take

run
have

eat drive

makewin
ridestay

3       2.51  Listen and number the activities. 
play computer games   watch TV   
listen to music   eat pizza  
talk on the phone   ride a bike  
do homework   play football  

4  Write about each activity. 

She’s playing football. 

5 Complete the sentences. Use the 
present continuous.

 Get it right!
Remember to use the correct form of the 
verb:
I’m going home. NOT I’m go home.

Language space

We 1  (have) a great time. 

Anna and Sarah 2  (dance). 

Abi 3  (take) photos. David 

and Karim 4  (swim). Eddie’s 

dog 5  (run). Joel 6  

(play) the guitar. Georgia 7  

(sing) a pop song. I 8  (talk) on 

the phone. 

’re having

I  writing text 
messages and Max 

 reading them. 

YourSPace1_s088-097-CZ_UC.indd   90 25.08.15   13:50

akce pro ŠkoLY

při objednání 15 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Your Space 1, 2, 3 nebo 4 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného ročníku) 
v hodnotě 797 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. 

ŠkoLNí muLtiLiceNce FLexiBookS

NoviNka – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

Your Space 1, učebnice



  jazyk a jazyková komunikace  

15 více informací na www.yourspace.fraus.cz 

Your Space 1
  učebnice  978-80-7489-014-7  249 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-015-4  149 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-016-1  399 Kč

2 CD pro učitele  978-80-7489-030-7  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    zdarma*
 učitelská licence   599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Your Space 2
  učebnice  978-80-7489-018-5  249 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-019-2  149 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-020-8  399 Kč

2 CD pro učitele  978-80-7489-031-4  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    zdarma*
 učitelská licence   599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Your Space 3
  učebnice  978-80-7489-051-2  249 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-049-9  149 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-050-5  399 Kč

2 CD pro učitele  978-80-7489-067-3  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    zdarma*
 učitelská licence   599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Your Space 4
  učebnice  978-80-7489-054-3  249 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-052-9  149 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-053-6  399 Kč

2 CD pro učitele  978-80-7489-068-0  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    zdarma*
 učitelská licence   599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

*   při koupi tištěné učebnice získáte i‑učebnici zdarma.  
jinak platí cena 249 kč.

Materiály ke stažení a ukázkové stránky na  
www.yourspace.fraus.cz.

aplikace je určená pro interaktivní 
procvičování slovíček z jazykových 
učebnic Nakladatelství Fraus. Nabízí 
ucelenou sadu kartiček obsahujících 
kompletní slovní zásobu učebnic. Více 

informací na frausmedia.com/cs/wordtrainer-fraus.

 
Download from
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Download from
Windows Store

WorDtraiNer FrauS

i-učebnice Flexibooks
Vtáhne vaše žáky do výuky.
Co vše získáte stažením i-učebnice Your Space?
nn interaktivní cvičení 
nn audia a videa   
nn přidané dokumenty 
nn ozvučený slovníček po lekcích
nn odkazy do dalších učebnic

Na kterých zařízeních lze s i-učebnicí pracovat?
nn interaktivní tabule
nn počítač
nn notebook
nn tablet
nn chytrý telefon

Stahujte i-učebnici Flexibooks ZDARMA  
ke každé tištěné učebnici Your Space  
na flexibooks.cz.

anywhere any time any device

platforma Flexibooks se specializuje 
na tvorbu a prodej učebnic 
v elektronické podobě. Interaktivní 
učebnice ve formátu Flexibooks 
mohou využívat školy i jednotlivci. 

Lze s nimi pracovat na zařízeních s operačním 
systémem ioS, Windows i android. jsou 
uzpůsobené pro práci na počítačích, tabletech 
a interaktivních tabulích. Více na flexibooks.cz.

FLexiBookS –10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

224	Kč
pracovní sešit

134	Kč

Your Space 1, interaktivní učebnice

anywhere any time any device
Mgr. Nikol Meyerová, učitelka angličtiny  
ZŠ Aléská, Bílina
„Učebnice Your Space je ideálním pomocníkem 
a průvodcem ve výuce anglického jazyka na druhém 
stupni. Její přednosti vidím v postupné návaznosti 
slovní zásoby a gramatiky. Naše děti pracují velmi 
rády s webovou podporou učebnice, kde vytvářejí své 
vlastní komiksy, procvičují slovní zásobu, gramatiku 
i poslech a porozumění textu.“

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., vedoucí 
katedry anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity
„Radost z učení pro mne znamená si cizí jazyk nějak 
přivlastnit, použít ihned ve vlastním životě. To je 
přesně to, co nabízí učebnice Your Space. Jedná 
se o učebnici pro žáky opravdu atraktivní, která 
představuje skutečný život teenagerů a jejich zájmy. 
Učebnici nechybí humor, což je pro tuto generaci 
velmi důležité.“



  jazyk a jazyková komunikace  

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

jedinečná učebnice angličtiny (s doložkou MŠMT 
pro díly 1–3) pro žáky druhého stupně ZŠ, víceletých 
gymnázií a SŠ nabízí unikátní propojení obecné 
angličtiny s přípravou na zkoušky cambridge English 
(Key for Schools, Preliminary for Schools a First for 
Schools). rozsahem odpovídá cca 80 hodinám výuky. 
předností jsou krátké lekce, zajímavá témata pro 
teenagery, cLIL aktivity a stránky s reáliemi. poutavá 
forma motivuje žáky k tomu, aby se připravovali na 
zkoušky a skládali je.

Učebnici doporučujeme školám, které:
nn chtějí umožnit žákům skládat zkoušky bez 

speciálních přípravných kurzů a seminářů 
nn hledají náročnější jazykovou učebnici 
nn chtějí využívat technologie 21. století 

Pro učitele:
nn nově Test Generator CD-ROM
nn software Presentation Plus DVD -ROM 

pro interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě 
nn  Cambridge Learning Management System – 

možnost vytvářet virtuální třídy
nn  Cambridge English Practice Testbank – 

autentická příprava na zkoušky 
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn pracovní sešit také v online podobě
nn  Cambridge Learning Management System – 

vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na www.cambridge.org/prepare 
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

podnětná učebnice angličtiny (doložka MŠMT pro díly 
1 a 2) propojuje tradiční pojetí výuky jazyka s krátkými 
videi a globálními tématy, která jsou pro věkovou 
skupinu teenagerů zajímavá, zvyšují jejich koncentraci 
a umožňují pedagogům nenásilně integrovat prvky cLIL. 
každá lekce obsahuje 4 videa od Discovery Education. 
rozsahem učebnice odpovídá cca 80 hodinám výuky. 
  
Učebnici doporučujeme školám, které: 
nn zohledňují učební styly žáků
nn integrují globální témata do výuky  
nn obohacují výuku o práci s digitálními komponenty 

Pro učitele:
nn software Presentation Plus DVD-ROM 

pro interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn Cambridge Learning Management System – 

možnost vytvářet virtuální třídy
nn Cambridge Discovery Education TM  Interactive 

Readers – rozšiřující četba 
nn podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn pracovní sešit s online aktivitami
nn combo verze učebnice a pracovního sešitu
nn Cambridge Learning Management System –  

vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na www.cambridge.org/eyesopen 
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

cambridge english prepare! 
Where english meets exams

Joanna Kosta, Melanie Williams, James Styring, 
Nicholas Tims, Niki Joseph, Annette Capel, 
hlavní redaktorka série Annette Capel

Joanna Kosta

Melanie Williams

Series Editor: Annette Capel

Prepare!
STUDENT’S BOOK

Level 2

A2

Joanna Kosta

Melanie Williams

Series Editor: Annette Capel

Prepare!
STUDENT’S BOOK

Level 1

A1

7
levels

eSample
available

Cambridge English Prepare! 3, Student’s Book

Cambridge English Prepare! 
  Student’s Book    od 395 Kč

Student’s Book and Online Workbook    685 Kč
Student’s Book and Online Workbook with Testbank    855 Kč

  Workbook with Audio    250 Kč
Class Audio CDs (2)    735 Kč

  Teacher’s Book with DVD and Teacher‘s Resources Online   855 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    2 280 Kč

 Test Generator CD-ROM   735 Kč

eyes open
Be curious. Discover. Learn.

Ben Goldstein, Cery Jones, Emma Heyderman, 
Eoin Higgins, David McKeegan

Eyes Open 
Student’s Book with Online Workbook and Online Practice   685 Kč

  Student’s Book    390 Kč
  Workbook with Online Practice    240 Kč
  Teacher’s Book    855 Kč

Class Audio CDs (3)    915 Kč
Video DVD    1 130 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    2 280 Kč
Combo with Online Workbook and Online Practice   399 Kč

4
levels

eSample
available

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.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán

english language 
teaching

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Vydalo camBriDge uNiVerSitY preSS

Vydalo camBriDge uNiVerSitY preSS
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Řada se orientuje na komunikativní potřeby 
studentů, a to za využití mezipředmětových vztahů 
a dynamického postupu gramatiky. Ve čtyřech dílech 
dovede žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií od úrovně A1 do úrovně A2; 
udělena doložka MŠMT. 

nn  moderní témata v souladu s RVP ZV – 
jazykové lekce zapojují průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy
nn  velké rozpětí aktivit – učitel může respektovat 

individuální potřeby žáků
nn systematicky probíraná gramatika – učebnice 

umožňují uplatnit induktivní i deduktivní přístup
nn sebehodnocení a tipy na učení – žáci snáze 

rozvíjejí své studijní dovednosti a návyky

Pro učitele:
nn  souvislé texty pro rozvoj čtenářské gramotnosti – 

v tištěné i elektronické příručce učitele spolu 
s náměty k využití
nn podpora při tvorbě ŠVP – roční plán rozložení učiva
nn doplňkové materiály – na www.fraus.cz/ELT
nn interaktivní podoba učebnic – učitelská licence 

Flexibooks nebo nově školní multilicence Flexibooks

Pro žáky: 
nn  WordTrainer FRAUS – aplikace pro efektivní 

procvičování slovní zásoby z učebnice zdarma
nn Flexibooks – interaktivní podoba učebnice k využití 

ve škole i pro domácí přípravu
nn slovníček a shrnutí gramatiky přímo v učebnici
nn vyjímatelný přehled základního učiva v pracovním 

sešitě

klasická učebnice angličtiny (s doložkou MŠMT pro 
díly 1–4) nabízí systematický rozvoj jazyka a jazykových 
dovedností s řadou digitálních a doplňkových 
materiálů. Učebnice také podporuje sebehodnocení 
žáků a rozvoj kompetencí k učení. rozsahem odpovídá 
cca 80 hodinám výuky.

Učebnici doporučujeme školám, které: 
nn uplatňují tradiční model výuky a postupují od 

slovíček a gramatických jevů přes rozvoj jazykových 
dovedností až po přípravu na zkoušky
nn zohledňují učební styly dětí s důrazem 

na čtenářskou gramotnost
nn kladou důraz na mezipředmětové vztahy  

a prvky cLIL

Pro učitele:
nn  software Presentation Plus DVD -ROM 

pro interaktivní tabuli – vše na jednom 
místě v elektronické podobě
nn  Testbuilder CD -ROM/Audio CD –  

software pro vytváření vlastních testů 
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn online procvičování
nn Cyber Homework – virtuální prostředí
nn  slovníčky

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

Way to Win 
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

české zpracování Lucie Betáková,  
Kateřina Dvořáková

Angličtina 6 Way to Win
  učebnice  80-7238-370-1  189 Kč
  pracovní sešit  80-7238-371-X  129 Kč
  příručka učitele  80-7238-372-8  319 Kč

2 CD pro učitele  1045  379 Kč
1 CD pro žáka 1056   99 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence   189 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Angličtina 7 Way to Win
  učebnice  80-7238-389-2  189 Kč
  pracovní sešit  80-7238-390-6  129 Kč
  příručka učitele  80-7238-391-4  319 Kč

2 CD pro učitele  1047  379 Kč
mp3 pro žáka  zdarma ke stažení

Interaktivní výuka

 žákovská licence   189 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Angličtina 8 Way to Win
  učebnice  978-80-7238-399-3  189 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-400-6  129 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-401-3  319 Kč

2 CD pro učitele  1049  379 Kč
mp3 pro žáka  zdarma ke stažení

Interaktivní výuka

 žákovská licence   189 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

4
levels

Angličtina 9 Way to Win
  učebnice  978-80-7238-673-4  189 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-674-1  129 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-675-8  319 Kč

2 CD pro učitele  1050  379 Kč
1 CD pro žáka 1083   99 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence   189 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Materiály ke stažení a ukázkové stránky na  
www.ucebnice.fraus.cz.

more! 
Second edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks, Günter Gerngross, 
Christian Holzmann, Peter Lewis -Jones

4
levels

eSample
available

More! Second Edition 
  Student’s Book with Cyber Homework and Online Resources 455 Kč
  Workbook    265 Kč
  Teacher’s Book    705 Kč

Audio CDs (3)    655 Kč
Testbuilder CD-ROM/Audio CD    770 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    1 340 Kč
DVD   1 180 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

170	Kč
pracovní sešit

116	Kč

Vydalo camBriDge uNiVerSitY preSS



NOVINKA

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

atraktivní učebnice, pracovní sešit, audionahrávky, 
příručka učitele, interaktivní učebnice

testy na portálu FRED, aplikace WordTrainer FRAUS

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

atraktivní učebnice, pracovní sešit, audionahrávky, 
příručka učitele, interaktivní učebnice

testy na portálu 

A1
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deutsch mit max 
neu + interaktiv
němčina jako další cizí jazyk

Jana Tvrzníková, Oldřich Poul, Milena Zbranková

nn nové vydání oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ 
a víceletá gymnázia
nn po cca 200 hodinách výuky žáky dovede na 

výstupní úroveň A1 podle SERR pro jazyky
nn nová struktura knihy se zachováním osvědčených 

didaktických postupů
nn přehledná prezentace gramatických struktur 

a systematický fonetický koncept v jednotlivých 
lekcích
nn žáci jsou v průběhu výukového procesu 

stimulováni k aktivní činnosti
nn pracovní sešit nabízí pestrou paletu cvičení, 

slovíčka z lekcí a přehled gramatiky
nn podrobně zpracovaná příručka učitele
nn interaktivní učebnice
nn testy pro učitele na portálu FRED
nn aplikace WordTrainer FRAUS k procvičování 

slovíček ZDARMA

nn jedná se o původní učebnicovou řadu, která 
je nahrazována novou řadou Deutsch mit Max 
neu + interaktiv
nn dvoudílná řada přesně dimenzovaná pro 

výuku dalšího cizího jazyka dle požadavků 
RVP ZV
nn po cca 200 hodinách výuky žáky dovede na 

výstupní úroveň A1 podle SERR pro jazyky
nn komunikativní přístup s mírnou gramatickou 

progresí vede k soustavnému a prakticky 
ověřitelnému pokroku v učení
nn od samého počátku je kladen velký důraz 

na zvukovou stránku jazyka
nn žáci jsou v průběhu výukového procesu 

stimulováni k aktivní činnosti
nn součástí každé lekce je sebehodnocení
nn pracovní sešit nabízí pestrou paletu cvičení, 

slovíčka z lekcí a přehled gramatiky
nn podrobně zpracovaná příručka učitele

NOVINKA

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

atraktivní učebnice, pracovní sešit, audionahrávky, 
příručka učitele, interaktivní učebnice

testy na portálu FRED, aplikace WordTrainer FRAUS

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

atraktivní učebnice, pracovní sešit, audionahrávky, 
příručka učitele, interaktivní učebnice

testy na portálu 

A1

deutsch mit max
němčina jako další cizí jazyk

Olga Fišarová, Milena Zbranková

Deutsch mit Max A1, díl 1
 učebnice 80-7238-531-3 � 189�Kč
 pracovní sešit  80-7238-532-1  � 129�Kč
 příručka učitele  80-7238-533-X  � 299�Kč

2 CD 1059 � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 189�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
   školní multilicence � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Deutsch mit Max A1, díl 2
 učebnice 978-80-7238-594-2 � 189�Kč
 pracovní sešit  978-80-7238-596-6  � 129�Kč
 příručka učitele  978-80-7238-595-9  � 299�Kč

2 CD 1072 � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 189�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
   školní multilicence � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 1

NOVINKA
 učebnice 978-80-7489-334-6 � 229�Kč
 pracovní sešit  978-80-7489-335-3  � 129�Kč
 příručka učitele  978-80-7489-336-0  � 299�Kč

2 CD 1111 � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 229�Kč
 učitelská licence*  � 599�Kč
 školní multilicence* � 7�990�Kč
 školní multilicence* – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

* Připravujeme na jaro 2017.

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 2
Celý komplet připravujeme na jaro 2018.

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

akCE PRO škOLy

Při objednání 15�a�více�setů učebnic a pracovních sešitů 
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele) 
v hodnotě 657�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.

Ich und meIne Schule

36

1  Schulsachen | Školní potřeby

E3–2  

a)  Hör zu und sprich nach. |  
Poslouchej a opakuj.

 

 
b) Benenne die Schulsachen in Rucksack und markiere die Artikel mit 
Farben (blau, rot, grün). Schreib in dein Heft. | Pojmenuj školní potřeby 
v batohu a vyznač členy barevně (modrá, červená, zelená). Piš do sešitu.

 1.  2.  3.  usw.

 
c) Benenne die Schulsachen in deinem Rucksack. Schreib in dein Heft. | 
Pojmenuj školní potřeby ve svém batohu. Piš do sešitu. 

2  SPRECHEN ÜBEN Ë PS–E3–3

E3–4  

Hör zu und sprich nach. | Poslouchej a opakuj.   

 der Kuli — der Bleist.ift — der Sp.itzer — der Z.irkel —  
 die Schere — das M.äppchen — Pia —  .Anna
 der Computer — der Radiergummi — Martina — Helene — Andreas
 Maximilian — Karoline — das Lineal

3  Suchrätsel | Hádanka 

 
a) Suche Wörter. Schreib sie mit dem richtigen Artikel in dein Heft. |  
Hledej slova a napiš je se správným členem do sešitu.

der Kuli

der die das
der Rucksack die Schere das Heft
der Kuli die Kreide das Buch 
der Bleistift  die Schultasche das Mäppchen
der Radiergummi  die Tafel das Lineal

GRAMMATIK 

B U C H E F T A F E L E H R E R
S P I T Z E R A D I E R G U M M I

K L E B E R U C K S A C K R E I D E
T A F E L I N E A L A M P E

1

2

3

4

5

6
7

8

9 10

das Heft, …das Heft, …das Heft, …

Připomeň si barevné 
rozlišení rodů.

 der   die   das 

tiP  

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 1, učebnice

O ukázkovou lekci můžete požádat na e-mailu
marketing@fraus.cz.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

EP2_2017_blok.indd   19 17.12.2016   20:55:34
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nn pro výuku němčiny jako dalšího cizího jazyka na ZŠ 
nebo v odpovídajících ročnících VG
nn svou koncepcí a rozsahem zaručuje plynulý 

postup výuky až k maturitní zkoušce
nn mírná progrese se zaměřením na komunikativní 

dovednosti, velký důraz na zvukovou stránku jazyka, 
systematický fonetický koncept
nn v učebnici jsou integrovány reálie německy mluvících 

zemí
nn krátké přehledné lekce s prakticky zaměřenými úkoly

nn gramatika vyplývá z kontextu a žáci si sami doplňují 
jednoduše formulovaná pravidla
nn kompletní přehled gramatiky s českým komentářem 

v pracovním sešitě jako výjimatelná příloha

Prima
němčina jako další cizí jazyk

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Prima A1, díl 1
  učebnice  978-80-7238-642-0  � 189�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-643-7  � 129�Kč
  příručka učitele  978-80-7238-644-4  � 299�Kč

2 CD  1073  � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � 189�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
 školní multilicence  � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Prima A1, díl 2
  učebnice 978-80-7238-752-6 � 189�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-753-3 � 129�Kč
  příručka učitele  978-80-7238-754-0 � 299�Kč

2 CD  1082 � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � 189�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
 školní multilicence  � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Prima A1 – DVD
1 DVD  978-3-06-020200-3  � 699�Kč

Prima A2, díl 3
  učebnice  978-80-7238-755-7  � 199�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-756-4  � 129�Kč
  příručka učitele  978-80-7238-757-1  � 299�Kč

2 CD  1085  � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � 199�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
 školní multilicence  � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Prima A2, díl 4
  učebnice  978-80-7238-758-8  � 199�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-759-5  � 129�Kč
  příručka učitele  978-80-7238-760-1  � 299�Kč

2 CD  1087  � 429�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � 199�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
 školní multilicence  � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Prima A2 – DVD
1 DVD  978-3-06-020224-9  � 699�Kč

Prima B1, díl 5
  učebnice  978-80-7238-761-8  � 269�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-762-5  � 179�Kč

příručka učitele (dovoz)  978-3-06-020179-2  � 389�Kč
3 CD  1093  � 499�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � 269�Kč
 učitelská licence  � 599�Kč
 školní multilicence  � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Prima�–�Testy�A1�s�vloženým�CD
Jarmila Antošová

testy + CD  978-80-7238-764-9  � 369�Kč

Prima�–�Testy�A2�s�vloženým�CD
Grammatiki Rizou

testy + CD  978-3-06-020204-1  � 479�Kč

Prima�–�Testy�B1�s�vloženým�CD
Dagmar Giersberg, Dieter Maenner

testy + CD  978-3-06-020719-0  � 469�Kč

Informace o komponentech úrovní B2 a C1 (dovoz) můžete žádat 
na e-mailu info@fraus.cz.

Materiály�ke�stažení�na�www.ucebnice.fraus.cz.
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99DasDas
schmeckt gutschmeckt gut

Das lernst du
★  Sagen, was du gerne/lieber / am liebsten 

isst • Říci, co jíš rád(a) / raději / nejraději
★  Sagen, was du morgens, mittags, abends 

isst • Říci, co jíš ráno, v poledne a večer
★  Über Spezialitäten sprechen • Hovořit 

o specialitách
★  Am Imbiss etwas bestellen • Objednat si něco 

u stánku s rychlým občerstvením

dreizehn

Ich esse gerne 
Obst. Am liebsten 

esse ich Erdbeeren.

… zum Frühstück?

… zum Mittagessen?

Isst du lieber Nudeln 
oder Kartoffeln?

Sonntags esse ich manchmal 
nachmittags Kuchen.

Ich mag Nudeln, 
aber ich mag keine 

Kartoffeln.

Zum Abendessen esse ich 
Brot mit Wurst oder Käse.

… zum Abendessen?

Was gibt‘s heute …

das Obst

das Brot

das Brötchen, -

das Müsli

der Schinken

die Milch

der Jogurt das Ei, -er

die Butter

der Kakao

der Tee

die Marmelade

der Quark

der Schinken

die Wurst

der Salat

das Ei, -er

der Tee

der Käse

die Butter

das Brot

das Gemüse

das Obst

das Mineralwasser

der Quark das Fleisch

der Saft, ”-e

der Fisch

der Salat

das Würstchen, -

die Kartoffel, -n

der Reis

die Nudel, -n

der Käse

PRIMA-CZ_A1-2_01-80_UC.indd   13 7.2.2008   15:47:30

Prima A1, díl 2, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Prima A1, díl 2, WordTrainer FRAUS
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nn dvoudílný ucelený soubor učebnic je určený pro 
výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka 
na úrovni A1 podle SERR pro jazyky
nn odpovídá požadavkům na výuku dalšího cizího 

jazyka dle RVP ZV
nn využívá metodu založenou na postupném 

porovnání češtiny a francouzštiny jak ve zvukové, 
tak v písemné podobě
nn značná pozornost je věnována postupnému 

objevování a systematickému osvojování zvukové 
stránky francouzštiny 
nn metoda uvádí četné mezipředmětové vztahy, např. 

porovnání s angličtinou, která je na většině českých 
škol vyučována jako první cizí jazyk
nn obsahuje značné množství podnětů ke splnění cílů 

interkulturní výchovy
nn využívá prvky projektového vyučování 
nn je k dispozici v interaktivní podobě  
nn k učebnici je zdarma k dispozici aplikace 

WordTrainer FRAUS, vhodná k procvičování slovní 
zásoby

NOVINKA
Décibel 1 (A1)

 učebnice + CD mp3 + DVD  978-2-278-08107-3  � 439�Kč
 pracovní sešit + CD  978-2-278-08120-2  � 299�Kč

Décibel 2 (A2.1)
  učebnice + CD mp3 + DVD  978-2-278-08336-7  � 439�Kč
  pracovní sešit + CD  978-2-278-08347-3  � 299�Kč

Décibel 3 (A2.2)
  učebnice + CD mp3 + DVD  978-2-278-08337-4  � 439�Kč
  pracovní sešit + CD  978-2-278-08350-3  � 299�Kč

Příručky učitele zdarma ke stažení na www.didierfle.com.
Décibel 4 se připravuje na rok 2017.

nn nový ucelený čtyřdílný soubor učebnic pro žáky 
od 11 do 15 let
nn 60 hodin výuky pro každý díl
nn velký důraz na mluvené slovo
nn velké množství různých komunikačních situací
nn strategie pro snazší výuku pomáhají začleňovat 

mezipředmětové vztahy a pravidelnou přípravu 
na zkoušku DELF
nn kartičky se slovní zásobou umožní lepší 

zapamatování si jazykových prvků

Prima
němčina jako další cizí jazyk

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Prima�–�Testy�A1�s�vloženým�CD
Jarmila Antošová

testy + CD  978-80-7238-764-9  � 369�Kč

Prima�–�Testy�A2�s�vloženým�CD
Grammatiki Rizou

testy + CD  978-3-06-020204-1  � 479�Kč

Prima�–�Testy�B1�s�vloženým�CD
Dagmar Giersberg, Dieter Maenner

testy + CD  978-3-06-020719-0  � 469�Kč

Informace o komponentech úrovní B2 a C1 (dovoz) můžete žádat 
na e-mailu info@fraus.cz.

Materiály�ke�stažení�na�www.ucebnice.fraus.cz.
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99DasDas
schmeckt gutschmeckt gut

Das lernst du
★  Sagen, was du gerne/lieber / am liebsten 

isst • Říci, co jíš rád(a) / raději / nejraději
★  Sagen, was du morgens, mittags, abends 

isst • Říci, co jíš ráno, v poledne a večer
★  Über Spezialitäten sprechen • Hovořit 

o specialitách
★  Am Imbiss etwas bestellen • Objednat si něco 

u stánku s rychlým občerstvením

dreizehn

Ich esse gerne 
Obst. Am liebsten 

esse ich Erdbeeren.

… zum Frühstück?

… zum Mittagessen?

Isst du lieber Nudeln 
oder Kartoffeln?

Sonntags esse ich manchmal 
nachmittags Kuchen.

Ich mag Nudeln, 
aber ich mag keine 

Kartoffeln.

Zum Abendessen esse ich 
Brot mit Wurst oder Käse.

… zum Abendessen?

Was gibt‘s heute …

das Obst

das Brot

das Brötchen, -

das Müsli

der Schinken

die Milch

der Jogurt das Ei, -er

die Butter

der Kakao

der Tee

die Marmelade

der Quark

der Schinken

die Wurst

der Salat

das Ei, -er

der Tee

der Käse

die Butter

das Brot

das Gemüse

das Obst

das Mineralwasser

der Quark das Fleisch

der Saft, ”-e

der Fisch

der Salat

das Würstchen, -

die Kartoffel, -n

der Reis

die Nudel, -n

der Käse
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Prima A1, díl 2, učebnice

sleva pro školy
při nákupu online

Le français ENTRE NOUS
francouzština jako další cizí jazyk

Sylva Nováková, Jana Kolmanová, Danièle 
Geffroy-Konštacký, Jana Táborská

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Le français ENTRE NOUS 1
 učebnice + mp3  978-80-7238-867-7  � 269�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-868-4  � 159�Kč
  příručka učitele + CD  978-80-7238-869-1  � 319�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 269�Kč
 učitelská licence  � � 599�Kč
 školní multilicence  � � 7 990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Le français ENTRE NOUS 2
  učebnice + mp3  978-80-7238-927-8  � � 269�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-928-5  � � 159�Kč
  příručka učitele + CD  978-80-7238-929-2 � � 399�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � � 269�Kč
 učitelská licence � � 599�Kč
 školní multilicence � � 7 990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

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

NOvé vydáNí

Na podzim 2017 připravujeme nové, aktualizované vydání. 
Soubor bude rozdělen do 3 dílů a dovede k úrovni A2:
Le francais ENTRE NOUS Nouvel 1 dovede k úrovni A1.1,
Le francais ENTRE NOUS Nouvel 2 dovede k úrovni A1.2,  
3. díl dovede k úrovni A2 (připravujeme na školní rok 
2018/2019).

24
Le français ENTRE NOUS 1

Obrázky odpovídají 
zažitým představám 
o určitém národu. 
Ne vždy však 
odpovídají plně 
realitě.

 1  Réponds d’après l’image. Odpovídej podle obrázku.
Modèle   a/  Elle est française ?  Non, elle n’est pas 

       française, elle est anglaise.
b/ Ils sont allemands ?
c/ Il est tchèque ?
d/ Il est italien ?

 2  Entraine-toi à la présentation d’une personne. Ensuite, pose 5 
questions à ton voisin. Procvič si představení nějaké osoby. Pak polož 5 
otázek svému sousedovi.
Modèle   Comment s’appelle ton frère ?  Mon frère s’appelle Jirka.

Comment s’appelle ta sœur ? Comment s’appelle ton professeur ?
Comment s’appelle ta maman ? Comment s’appelle ton copain / ta copine ?
Comment s’appelle ton papa ? Comment s’appellent tes grands-parents ?
Comment s’appelle ton cousin / ta cousine ?                                  

À TOI !

3 C’est ma famille

être (suite) = být
 1. je suis 1. nous sommes
2. tu es 2. vous êtes
3. il est 3. ils sont
 elle est  elles sont

ne pas être (suite) = nebýt
 1. je ne suis pas 1. nous ne sommes pas
2. tu n’es pas 2. vous n’êtes pas
3. il n’est pas 3. ils ne sont pas
 elle n’est pas   elles ne sont pas

grammaire

         
Nous ne 

sommes pas 
anglais…

Adjectifs possessifs (I) 
Zájmena přivlastňovací (I)
 singulier    pluriel
 masculin féminin 
je mon frère ma sœur mes parents
tu ton frère ta sœur tes parents
il, elle son frère sa sœur ses parents

grammaire

C’est 
mon frère !

A TTENTION
Říká se například 
mon frère, ale 
maman, papa (bez 
přivlastňovacího 
zájmena).

a/

b/
c/

d/

francouzstina 1 A1_UC_blok.indd   24 21.5.2009   13:19:45

Le français ENTRE NOUS 1, učebnice

Décibel
francouzština jako další cizí jazyk

Michèle Butzbach, Carmen Martin,  
Dolorès-Danielè Pastor, Inmaculada Saracibar

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.fraus.cz/edicni-plany.

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština
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nn čtyřdílný soubor učebnic španělštiny pro žáky 
ve věku od 11 do 15 let
nn jednotlivé díly souboru učebnic odpovídají úrovním 

(A1+, A2, B1, B2 SERR pro jazyky) i požadavkům 
RVP ZV a doporučeným standardům
nn učebnice mají vstupní lekci a 6 tematických celků 

po 2 lekcích, za nimiž jsou zařazeny další oddíly
nn témata a s nimi spojené aktivity odpovídají zájmům 

dospívající mládeže, žáci se s nimi ztotožňují a jsou 
pro ně zároveň motivační, mají v krátké době pocit, 
že rychle postoupili kupředu
nn na konci učebnice je vždy Carpeta de actividades 

complementarias – samostatná složka 
doplňkových aktivit
nn k dispozici je dále pracovní sešit a příručka učitele 

s vloženým CD

nn určena pro žáky od 11 do 15 let jako vhodný 
doplněk při vyučování ve třídě i pro samostudium 
a přípravu ke zkouškám
nn četná praktická a zábavná cvičení vedou žáky 

k systemizaci a upevnění probírané látky
nn v každé učebnici 10 sebehodnocení (typ portfolio), 

ve kterých si žák ověřuje svůj pokrok ve výuce
nn po zadání klíče z učebnice může žák využívat 

všechny aktivity, které se nacházejí na platformě 
tuaulavirtual (www.edelsa.es), materiály v online 
podobě jsou přístupné z kteréhokoli zařízení 
(počítač, tablet apod.)
nn pro učitele je k dispozici příručka s vloženým CD 

ke každé úrovni

nn čtyřdílný učebnicový soubor španělštiny je 
určen žákům ve věku od 11 do 15 let
nn čtyři díly odpovídají úrovním A1 až B2 podle 

SERR pro jazyky
nn každý díl obsahuje 8 tematických okruhů po 

2 lekcích, situace z každodenního života jsou 
žákům blízké (rodina, škola, přátelé, volný čas, 
prázdniny aj.)
nn na konci učebnice je připojen klíč ke cvičením, 

přehled gramatiky a několikajazyčný abecední 
slovníček
nn každý díl obsahuje učebnici, pracovní sešit, 

metodickou příručku a CD

Código ELE 1, učebnice

Chicos Chicas
španělština jako další cizí jazyk

María Ángeles Palomino

Código ElE
španělština jako další cizí jazyk

Ángeles Palomino, Doblas Álvarez, Morales 
López, Polo Sánchez

Uso escolar
cvičebnice gramatiky

María Ángeles Palomino

Código�ELE�1
  učebnice + CD  978-84-7711-937-1  � 529�Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-948-7  � 229�Kč

příručka učitele + CD 978-84-7711-947-0  � 789�Kč

Interaktivní výuka

 WordTrainer FRAUS  � připravujeme

Código�ELE�2
  učebnice + CD 978-84-7711-926-5  � 529�Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-928-9  � 229�Kč

příručka učitele + CD 978-84-7711-927-2  � 789�Kč

Código�ELE�3
  učebnice + CD 978-84-7711-308-9  � 539�Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-309-6  � 239�Kč

příručka učitele + CD 978-84-7711-310-2  � 799�Kč

Código�ELE�4
  učebnice + CD 978-84-7711-568-7  � 539�Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-569-4  � 239�Kč
 příručka učitele + CD 978-84-7711-591-5  � 799�Kč

Uso escolar A1
učebnice 978-84-9081-203-7  � 449�Kč
příručka učitele + CD 978-84-9081-206-8  � 189�Kč

Uso escolar A2+
učebnice 978-84-9081-204-4  � 469�Kč
příručka učitele + CD 978-84-9081-207-5  � 189�Kč

Uso escolar B1
učebnice 978-84-9081-205-1  � 489�Kč
příručka učitele + CD 978-84-9081-208-2  � 199�Kč

Chicos�Chicas�1
učebnice  978-84-7711-772-8  � 539�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-773-5  � 249�Kč
1 CD  978-84-7711-775-9  � 557�Kč
1 DVD, zóna 2  978-84-7711-826-8  � 1�138�Kč

Chicos�Chicas�2
učebnice  978-84-7711-782-7  � 569�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-783-4  � 259�Kč
1 CD  978-84-7711-785-8  � 557�Kč
1 DVD, zóna 2  978-84-7711-828-2  � 1�138�Kč

Chicos�Chicas�3
učebnice  978-84-7711-792-6  � 579�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-793-3  � 319�Kč
metodická příručka  978-84-7711-791-9  � 689�Kč
1 CD  978-84-7711-795-7  � 557�Kč

Chicos�Chicas�4
učebnice  978-84-7711-802-2  � 589�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-803-9  � 319�Kč
1 CD  978-84-7711-805-3  � 557�Kč

Metodické příručky zdarma ke stažení na www.edelsa.es.
Další materiály zdarma na www.edelsa.es v sekcích 
Zona estudiante a Sala de profesores.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online
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nn čtyřdílný učebnicový soubor španělštiny je 
určen žákům ve věku od 11 do 15 let
nn čtyři díly odpovídají úrovním A1 až B2 podle 

SERR pro jazyky
nn každý díl obsahuje 8 tematických okruhů po 

2 lekcích, situace z každodenního života jsou 
žákům blízké (rodina, škola, přátelé, volný čas, 
prázdniny aj.)
nn na konci učebnice je připojen klíč ke cvičením, 

přehled gramatiky a několikajazyčný abecední 
slovníček
nn každý díl obsahuje učebnici, pracovní sešit, 

metodickou příručku a CD

Chicos Chicas
španělština jako další cizí jazyk

María Ángeles Palomino

Chicos�Chicas�1
učebnice  978-84-7711-772-8  � 539�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-773-5  � 249�Kč
1 CD  978-84-7711-775-9  � 557�Kč
1 DVD, zóna 2  978-84-7711-826-8  � 1�138�Kč

Chicos�Chicas�2
učebnice  978-84-7711-782-7  � 569�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-783-4  � 259�Kč
1 CD  978-84-7711-785-8  � 557�Kč
1 DVD, zóna 2  978-84-7711-828-2  � 1�138�Kč

Chicos�Chicas�3
učebnice  978-84-7711-792-6  � 579�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-793-3  � 319�Kč
metodická příručka  978-84-7711-791-9  � 689�Kč
1 CD  978-84-7711-795-7  � 557�Kč

Chicos�Chicas�4
učebnice  978-84-7711-802-2  � 589�Kč
pracovní sešit  978-84-7711-803-9  � 319�Kč
1 CD  978-84-7711-805-3  � 557�Kč

Metodické příručky zdarma ke stažení na www.edelsa.es.
Další materiály zdarma na www.edelsa.es v sekcích 
Zona estudiante a Sala de profesores.

sleva pro školy
při nákupu online

Raduga po-novomu
ruština jako další cizí jazyk

Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, 
Radka Hříbková, Hana Žofková

Raduga�po-novomu�1�
  učebnice 978-80-7238-659-8 � 229�Kč

učebnice (SK) 978-80-7238-988-9 � 229�Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-660-4 � 129�Kč

pracovní sešit (SK) 978-80-7238-989-6 � 129�Kč
  příručka učitele 978-80-7238-661-1 � 319�Kč

1 CD 1074 � 299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 229�Kč
  učitelská licence � � � 599�Kč
  školní multilicence � � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS    zdarma

Raduga�po-novomu�2�
  učebnice 978-80-7238-700-7 � 229�Kč

učebnice (SK) 978-80-7238-373-3 � 229�Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-701-4 � 129�Kč

pracovní sešit (SK) 978-80-7238-385-6 � 129�Kč
  příručka učitele 978-80-7238-702-1 � 319�Kč

1 CD 1077 � 299�Kč
1 CD (SK) 1107 � 299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 229�Kč
  učitelská licence � � � 599�Kč
  školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

 WordTrainer FRAUS    zdarma

Raduga�po-novomu�3�
  učebnice 978-80-7238-772-4 � 239�Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-773-1 � 139�Kč�
  příručka učitele 978-80-7238-774-8 � 319�Kč�

1 CD 1081 � 299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 239�Kč
  učitelská licence � � � 599�Kč
  školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Raduga�po-novomu�4�
  učebnice 978-80-7238-947-6 � 239�Kč
  pracovní sešit 978-80-7238-948-3 � 139�Kč�
  příručka učitele 978-80-7238-949-0 � 319�Kč�

1 CD 1094  � 299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 239�Kč
  učitelská licence � � � 599�Kč
  školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Raduga�po-novomu�5
  učebnice 978-80-7238-953-7 � 269�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-954-4 � 169�Kč
  příručka učitele 978-80-7238-955-1 � 319�Kč

1 CD 1099 � 299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  � � 269�Kč
  učitelská licence � � � 599�Kč
  školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč
 WordTrainer FRAUS   zdarma

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

akCE PRO škOLy

Při objednání 15�a�více�setů učebnic a pracovních sešitů 
Raduga po-novomu 1, 2, 3, 4 nebo 5 obdržíte zdarma 1 sadu 
pro učitele (učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného 
ročníku) v hodnotě až 757�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

škOLNí mULTiLiCENCE FLExibOOkS

NOVINkA – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

nn pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky  
od 13 let
nn jednotlivé oddíly odpovídají úrovním A1–B1 podle 

SERR pro jazyky a požadavkům na výuku dalšího 
cizího jazyka dle RVP ZV a RVP G
nn slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních 

souvislostech
nn velké množství mezipředmětových vztahů
nn celá řada je založena na lingvodidaktické koncepci
nn rozvíjí komunikativní kompetence žáků
nn zvláštní pozornost se věnuje motivaci a aktivizaci 

žáků, estetickým a etickým aspektům 
cizojazyčné výuky

azbuka Fraus 
písanka a procvičování 

Milena Rykovská 

nn je vhodným doplňkem ke všem učebnicím ruštiny
nn pomůže při nácviku psaní a čtení pro mnohé žáky 

neznámého písma
nn obsahuje také úkoly pro porozumění psanému textu
nn slovní zásoba používaná při nácviku psaní a čtení 

odpovídá úrovni A1 podle SERR
nn student si osvojí i slovní zásobu pro jednoduchou 

konverzaci
nn pro zopakování jsou slovíčka vždy po určitém úseku 

rozdělena na tematické skupiny
nn v závěru písanky jsou k dispozici dvě kopírovatelné 

stránky využitelné pro dodatečný nácvik psaní 
jednotlivých písmen a napojení
nn pro studenty začátečníky je na  

www.ucebnice.fraus.cz zdarma ke stažení 
překladový abecední slovníček 

Mapa 
Ruská federace
nn nástěnná mapa Ruské federace účelně vyzdobí 

učebnu
nn pomůže studentům získat přehled o geografii 

a zajímavých místech Ruské federace – legenda 
k jednotlivým místům na www.ucebnice.fraus.cz 

Azbuka Fraus 
  písanka a procvičování K 127 � 69�Kč

Mapa�Ruské�federace�
mapa K 124 � 59�Kč
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matematika
aritmetika/algebra a Geometrie

Helena Binterová, Eduard Fuchs, Pavel Tlustý

Učebnice matematiky pro základní školy a víceletá 
gymnázia podávají učivo způsobem, který 
maximálně vychází vstříc dětské potřebě objevovat 
a experimentovat.

nn vedou žáky k samostatné práci s novými poznatky, 
úkoly žáky povzbuzují k tomu, aby prozkoumávali 
a řešili matematické problémy a nebáli se chybovat
nn kladou maximální důraz na motivaci žáků, text 

učebnic je doprovázen řadou ilustrací, fotografi í a je 
grafi cky zpracován tak, aby žáky učebnice zaujaly
nn učí žáky diskutovat o matematice, odvozovat, 

vytvářet matematická zdůvodnění a hledat spojení 
mezi matematickými tématy v reálném světě
nn upozorňují na to, jak je matematika skryta ve zcela 

běžných životních situacích a jak nám její znalost 
pomáhá tyto situace zvládat
nn věnují pozornost i historii matematiky, souvislostem 

matematiky a umění a systematicky se snaží 
v dětech budovat představu matematiky jako 
nezbytné součásti lidské kultury
nn mají jednotnou strukturu: po motivačním úvodu 

následují jednoduchá cvičení, jejichž prostřednictvím 
žáci objevují nové skutečnosti, zákonitosti a vztahy 
a pod vedením učitele samostatně formulují nové 
poznatky a pojmy
nn každý tematický celek je uzavřen závěrečným 

shrnutím a zkouškou znalostí
nn v závěru učebnice je vždy zařazena kapitola 

obsahující další doplňkové úlohy a obtížnější úkoly 
pro nadané žáky

Matematika 6 – Aritmetika
  učebnice  978-80-7238-654-3   119�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-655-0   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-658-1   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 6 – Geometrie
  učebnice  978-80-7238-656-7   119�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-657-4   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-658-1   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč–10 % sleva pro školy

při nákupu online

Matematika 7 – Aritmetika
  učebnice  978-80-7238-679-6   119�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-680-2   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-683-3   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 7 – Geometrie
   učebnice  978-80-7238-681-9   119�Kč
   pracovní sešit  978-80-7238-682-6   79�Kč
  příručka učitele* 978-80-7238-683-3   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 6 – Aritmetika, interaktivní učebnice

Učebnice�matematiky�pro�6.�ročník (primu) 
byla v roce 2009 oceněna na mezinárodním knižním 
veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem stříbrnou�
medailí v soutěži o nejlepší učebnice pro základní školy 
v Evropě.

VzDěláVaCí poRtál FRED 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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O S O V Á  S O U M Ě R N O S T

5 .  K a m  u m í s t í m e  o s u  s o u m ě r n o s t i ?

V plánku zahrady nakresli osu souměrnosti a zahradu vybarvi. Zkus vytvořit vlastní 
barevný návrh francouzské zahrady, která má dvě navzájem kolmé osy souměrnosti.

Zapiš, kolik os souměrnosti mají geometrické tvary na obrázcích. Osy souměrnosti 
si do obrázků načrtni nebo narýsuj.

Narýsuj úsečku KL a její osu o (využij své znalosti o osové souměrnosti). 
Svůj postup zapiš a zdůvodni.

5.3

5.2

5.1

Učebnice
strana 41
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Matematika 9 – Algebra
   učebnice  978-80-7238-689-5   119�Kč
   pracovní sešit  978-80-7238-690-1   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-693-2   399�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 9 – Geometrie
  učebnice  978-80-7238-691-8   119�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-692-5   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-693-2   399�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

* Zahrnuje části Aritmetika/Algebra a Geometrie.

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

  matematika a její aplikace  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

matematika
aritmetika/algebra a Geometrie

Helena Binterová, Eduard Fuchs, Pavel Tlustý

Matematika 8 – Aritmetika
   učebnice  978-80-7238-684-0   139�Kč
   pracovní sešit  978-80-7238-685-7   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-688-8   399�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 8 – Geometrie
   učebnice  978-80-7238-686-4   99�Kč
   pracovní sešit  978-80-7238-687-1   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-688-8   399�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 6 – Geometrie, pracovní sešit

Pracovní�sešit�usnadňuje řešení úloh z učebnice 
a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení 
k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje  
i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím 
úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován 
tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat 
žádný další poznámkový sešit.

Příručka�učitele je nedílnou součástí učebnic. 
Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tematických 
celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře 
k práci s učivem a výsledky všech úloh z učebnice 
i z pracovního sešitu. Učitel v příručce dále nalezne 
náměty pro samostatnou práci žáků, pro další rozšíření 
učiva a také návrhy na projekty.

Matematika 7 – Aritmetika
  učebnice  978-80-7238-679-6   119�Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-680-2   79�Kč
  příručka učitele*  978-80-7238-683-3   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

Matematika 7 – Geometrie
   učebnice  978-80-7238-681-9   119�Kč
   pracovní sešit  978-80-7238-682-6   79�Kč
  příručka učitele* 978-80-7238-683-3   299�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 119�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

k přijímačkám s nadhledem
matematika

Hana Kuřítková

Nové publikace určené k přípravě na jednotné�
přijímací�zkoušky na střední školy vychází ve dvou 
verzích: jako příprava na čtyřleté obory SŠ a na osmileté 
gymnázium.

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 tematických sad a 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

K�přijímačkám�s�nadhledem�–� 
matematika,�9.�ročník

NOVINKA
publikace 978-80-7489-351-3   249�Kč

K�přijímačkám�s�nadhledem�–� 
matematika,�5.�ročník

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

DopoRUčUjEME

Pro přípravu na přijímací zkoušky 
z českého jazyka a literatury 
doporučujeme publikaci 
K přijímačkám�s�nadhledem�–�
český�jazyk�a�literatura. 

Více informací Ë s. 9.

škOLNí mULTiLiCENCE FLExibOOkS

NOVINkA – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

VzDěláVaCí poRtál FRED 
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aktUalizUjEME SyStÉMoVÉ UčEBniCE

V PRODEJI DO
30. 6. 2017
NEBO DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V PRODEJI DO
30. 6. 2018

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

noVá GEnERaCE 
jiŽ V pRoDEji

noVá GEnERaCE
pŘipRaVUjEME

noVá GEnERaCE
pŘipRaVUjEME

noVá GEnERaCE
pŘipRaVUjEME

noVá GEnERaCE UčEBniC 
naHRazUjE pŮVoDní ŘaDU ÚSpěŠnÝCH UčEBniC

NA ŠkOLNÍ ROk 2017/2018

NA ŠkOLNÍ ROk 2018/2019

NA ŠkOLNÍ ROk 2019/2020

SOUČÁSTÍ�NOVĚ�ZPRACOVANÉ�
ŘADY�FYZIKY NOVÉ GENERACE
JSOU I NOVÉ�PRACOVNÍ�SEŠITY
A NOVÉ�PŘÍRUČKY�UČITELE
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Fyzika
nová generace

Miroslav Randa, Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, 
Pavel Masopust, Josef Petřík, Jitka Prokšová, Karel Rauner

Nová generace učebnic fyziky je aktualizovanou řadou 
úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. Zohledňuje 
požadavky a podněty učitelů, kteří užívají původní 
učebnicovou řadu více než 10 let. 

nn klade důraz na praktickou aplikaci fyziky 
v každodenním životě
nn přináší aktualizace obsahu a úpravy vycházející ze 

zkušeností učitelů z praxe
nn zachovává osvědčené postupy a modernizuje učivo 

v souladu s vývojem fyziky a didaktiky fyziky
nn přináší nový obrazový materiál
nn rozlišuje standardní a náročné úkoly

Pracovní�sešit přibližuje žákům praktickou povahu 
fyziky prostřednictvím řady jednoduchých experimentů, 
usnadňuje pochopení a upevňování vědomostí formou 
hravých i netradičních úloh. Zároveň poskytuje 
dostatečný prostor pro řešení všech úkolů i pro 
vpisování poznámek.

Příručka�učitele je předkládána ve formě příprav 
na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je 
zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje 
několik logických částí. Klíčovou součástí každé 
dvoustrany jsou podrobné odpovědi na veškeré otázky 
z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky 
k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími 
fyzikálními poznatky. Příručka dále obsahuje časově- 
-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence 
dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro laboratorní 
práce, vybrané webové odkazy, doporučenou literaturu 
a místo na poznámky učitele.

 	 člověk	a	příroda	   	 člověk	a	příroda	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz 27 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

akCE PRO škOLy

Při objednání 20�a�více�setů učebnic a pracovních sešitů 
Fyzika 6 – nová generace 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.

Fyzika 6 – nová generace
Miroslav Randa, Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka, 
Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Josef Petřík, 
Jitka Prokšová, Karel Rauner

  učebnice 978-80-7489-048-2   159�Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-046-8   79�Kč
   příručka učitele 978-80-7489-047-5   349�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 159�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
   školní multilicence � � 7�990�Kč
   školní multilicence – na školní rok � 1�590�Kč

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

70

Z přírodovědy a z fyziky 
už známe tři druhy sil:
Gravitační síly – působí 
mezi dvěma tělesy. 
Existují pouze přitažlivé 
gravitační síly. Tato síla 
vás například přitahuje 
k Zemi, nedovolí obíhají cí-
mu Měsíci uletět pryč, …
Elektrické síly – působí 
mezi elektrickými náboji.
Existují síly přitažlivé 
i síly odpudivé.
Magnetické síly – 
působí mezi magnety 
a některými látkami. 
Mohou být přitažlivé 
i odpudivé.

Suché vlasy se při 
česání hřebenem nabijí 
souhlasným elektrickým 
nábojem. Proto se jeden 
vlas od druhého odpuzuje, 
vlasy jsou rozčepýřené.

Při chůzi se děvčatům 
občas lepí sukně z umělých 
vláken k punčochám. 
Je to způsobeno nabitím 
sukně a punčoch nesou-
hlas ným nábojem.

Zkoumáním silového 
působení elektricky 
nabi tých těles se zabýval 
francouzský fyzik Charles 
Coulomb [šárl kulóm]. 
Podle něj se jednotka 
elektrického náboje nazývá 
coulomb a označuje se C.

Dva druhy elektrického náboje
Vezmi si do ruky dva polyetylenové sáčky podle obrázku. Druhou rukou přejeď 
po obou sáčcích shora dolů. Sáčky se přitahují k ruce. Vidíš, že se zelektrovaly. 
Sáčky navzájem se ale odpuzují. Vytvoří obrácené písmeno V. Proč se sáček přitahuje 
k ruce a odpuzuje od druhého sáčku?

Při pokusech 
s brčkem, které jste si 
vyzkoušeli, jste zjistili, 
že některé látky 
brčko přitahovaly, 
a některé odpuzovaly. 
Jaká vlastnost 
zelektrovaných těles 
rozhoduje o tom, zda 
bude síla přitažlivá, 
či odpudivá?

 
 a) Použij dříve 
sestavené brčko zavěšené na 
niti. Nabij ho opět pomocí 
papírového kapesníku. 
Vezmi další brčko, které 
budeš držet v ruce, a taky 
ho nabij. Po přiblížení brček 
k sobě se budou odpuzovat 
a visící brčko se začne otáčet.

 
b) Pokus opakuj se dvěma 
skleněnými tyčkami. Sklo se dobře nabije otřením o kousek kůže. 
Tyčky se budou opět odpuzovat.

Zelektrované tyče ze stejné látky se odpuzují. Odpuzují se 
i zelektrované polyetylenové sáčky. Totéž můžeme pozorovat 
u zelektrovaných kousků pěnového polystyrenu. 

 
 c) K zavěšenému brčku 
přiblížíme zelektrovanou 
skleněnou tyč. Zavěšené 
brčko se nyní přitahuje. 

 
d) Skleněnou tyč nyní 
zavěsíme a brčko držíme 
v ruce. Zavěšená skleněná 
tyč se opět přitahuje k brčku. 
Výsledky můžeme shrnout 
do tabulky:

brčko skleněná tyč

brčko odpudivá síla přitažlivá síla

skleněná tyč přitažlivá síla odpudivá síla

Zelektrované brčko (nebo tyčka z plastu) a zelektrovaná tyč ze skla se přitahují.
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Cena učebnice se slevou   143�Kč
Cena pracovního sešitu se slevou   71�Kč
Cena příručky učitele se slevou   314�Kč

Fyzika 7 – nová generace
Miroslav Randa, Václav Havel, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel 
Kratochvíl, Pavel Masopust, Jitka Prokšová, Karel Rauner

NOVINKA
  učebnice 978-80-7489-345-2   159�Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-346-9   79�Kč
   příručka učitele 978-80-7489-347-6    349�Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence � 159�Kč
 učitelská licence � 599�Kč
  školní multilicence � � 7�990�Kč
  školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

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

VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ
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Staročeský čas je na orloji 
na vnější stupnici. Den 
podle staročeského času 
začínal okamžikem západu 
slunce. Proto se v českých 
zemích slaví Mikuláš 
a Ježíšek již večer před 
6. a 25. prosincem.

Pozor: Sluneční hodiny 
ukazují sluneční čas, ten 
se proměnlivostí délky 
slunečního dne liší od času, 
který užíváme. Čas na 
hodinkách označujeme 
občanský, je v zimním 
období shodný s časem 
středoevropským, v létě 
je o hodinu posunut.

Časový interval je doba, 
která uplyne mezi dvěma 
okamžiky.

Měření času
Tisíce turistů obdivují každý den pražský orloj. 
Málokdo mu však rozumí. Jedná se vlastně o velmi 
složitý stroj k měření různých časových intervalů. 
Kromě našeho času ukazuje orloj i staročeský čas, 
hvězdný čas, doby západu a východu slunce, postavení 
měsíce a slunce na obloze, fáze Měsíce.

K měření času sloužilo v minulosti mnoho 
nejrůznějších zařízení nazývaných hodiny.
Nejznámější jsou sluneční hodiny, přesýpací 
hodiny nebo vodní hodiny. K měření času se 
používaly i hořící svíčky.

 
Podle obrázků popiš funkci jednotlivých hodin. Které z nich ukazují, 
kolik je hodin, a které měří jen časový interval?

V současnosti se používají k měření času téměř výhradně zařízení, 
která jsou založena na stálosti nějakého kmitavého pohybu. 
K nejstarším takovým zařízením patří mechanické kyvadlové 
hodiny, které se konstruují již od 13. století. Měření času bylo 
důležité i pro určení polohy lodí – jejich zeměpisné 
délky. Kyvadlové hodiny vlivem kývání lodí 
nešly přesně, nebo se dokonce zastavovaly. 
Proto musel být vynalezen nový mechanizmus – 
nepokoj (kolečko na pružince). Vznikly tak 
lodní chronometry. Nepokoje se dnes užívá 
i v mechanických náramkových hodinkách 
poháněných natahovaným pérem.

Pražský orloj

Vynález lodního 
chronometru v polovině 
18. století umožnil 
na lodích určit 
zeměpisnou délku. 

Sluneční
hodiny

Nepokoj

Přesýpací
hodiny

Lodní chronometr

Vodní
hodiny

Kyvadlové hodiny

Svíčkové
hodiny

XII I II III IV
V

VIVIIVIIIIX

XXIXIIIII

III

IV
V

VI
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IX
X XI

I
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V
VI
VII
VVIII
IX
X
XI
XII
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Fyzika 6 – nová generace, učebnice

nn Cena učebnice se slevou 143�Kč
nn Cena pracovního sešitu se slevou 71�Kč
nn Cena příručky učitele se slevou 314�Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143	kč
pracovní sešit

71	kč
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Fyzika
původní řada

Karel Rauner, Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka,  
Josef Petřík, Jitka Prokšová, Miroslav Randa

Jedná se o původní učebnicovou řadu, která bude 
postupně nahrazována novou generací fyzik.

Učebnice fyziky pro 6. ročník (primu) byla v roce 
2005 oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako 
třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě.

Učebnice věnují zvýšenou pozornost odbourávání 
izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice.

Fyzika 8
Karel Rauner, Miroslav Randa, Josef Petřík, Jitka Prokšová

  učebnice 80-7238-525-9   159 Kč
   pracovní sešit 80-7238-526-7   79 Kč
   příručka učitele 80-7238-527-5   329 K

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Fyzika 9
Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa

  učebnice 978-80-7238-996-4   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-997-1   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-618-5   329 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

  člověK a příroda    člověK a příroda  

28 více informací na www.ucebnice.fraus.cz 29

Fyzika 6
Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Josef Kepka, 
Gerhard Höfer, Josef Petřík, Jitka Prokšová

  učebnice 80-7238-210-1   159 Kč
   pracovní sešit 80-7238-328-0   79 Kč
   příručka učitele 80-7238-255-1   329 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Fyzika 7
Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Jitka Prokšová

  učebnice 80-7238-431-7   159 Kč
   pracovní sešit 80-7238-432-5   79 Kč
   příručka učitele 80-7238-433-3   329 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Z á ř e n í  z e l e k t r o n o v é h o  o b a l u
Nejdůležitějším lidským smyslem je zrak. Světlo, které dopadá do oka
a vytváří v něm obraz okolí, nám přináší nejdůležitější a nejpodrobnější
informace o světě, který nás obklopuje. Jak ale vzniká světlo? Víš už, že
jednou z možností, jak donutit tělesa svítit, je jejich zahřátí na vysokou tep-
lotu. Světlo ale vydávají i tělesa, která nemají velkou teplotu: monitory
počítačů, displeje mobilních telefonů, úsporné zářivky, světlušky, …

Aby byl z elektronového obalu atomu vyzářen foton elektromagnetic-
kého vlnění, musí přejít elektron ze stavu s vyšší energií do stavu

s nižší energií. Nejprve se
ale do stavu s vyšší ener-
gií musí dostat. Energie,
která je k tomu nutná,
může pocházet například

z elektromagnetického
pole (zářivky), z chemic-

kých reakcí (světluška, pla-
men) nebo z dopadu jiných částic

na atom (klasická televizní obrazovka). 

Světlo je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 390 nm (fialové) do 760 nm (čer-
vené). Fotony, které toto vlnění přenášejí, mají proto
poměrně malé energie. Proto i rozdíly energií ve stavech
elektronu nemohou být příliš velké. Viditelné světlo
vydávají atomy, u kterých dochází k přechodům elek-
tronů ve valenční vrstvě. Přechází-li elektron mezi vrst-
vami, je uvolněná energie větší, proto je větší i frek-
vence a menší vlnová délka. Může tak vzniknout
neviditelné elektromagnetické záření. Protože ve spektru
následuje tento druh záření za fialovým světlem, říká se
mu ultrafialové záření (zkratka UF nebo UV – ultravio-
let [altravajolet]).

O ultrafialovém záření jste již určitě mnohokrát slyšeli. Kde se uplatňuje? 
Co je to ozonová díra? 

Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 10 nm do 390 nm. 

A T O M Y  A  Z Á Ř E N Í

6 9

spektrum světla z rozžhavených těles obsahuje
všechny vlnové délky

spektrum světla z elektronového obalu
obsahuje jen některé barvy

Wilhelm Conrad
Roentgen [vilhelm
konrád rentgen]
(1845–1923),
německý fyzik

Některé látky po
dopadu ultrafialo-
vého záření světél-
kují. Toho se vyu-
žívá k ochraně
bankovek proti
padělání i k někte-
rým efektům při
uměleckých před-
staveních a na dis-
kotékách.
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Fyzika 9, učebnice

T e p e l n é  m o t o r y
O síle, kterou má pára vytvářející se z vařící vody,
věděli lidé již ve starověku. Prvního praktického
využití se síla páry dočkala až na konci sedmnác-
tého století. Skutečné parní motory však vznikaly
až ve století osmnáctém. Měly již válec a píst, na
který pára působila. Parní stroj vylepšil zásadním
způsobem James Watt [džejmz wat] v letech
1765–1784. Po celé devatenácté století se parní
stroje rozšiřovaly do všech oborů lidské činnosti.
Proto se také devatenáctému století říká „století
páry“. Ve dvacátém století však byly parní stroje
vytlačovány elektrickými a spalovacími motory.
S klasickým parním strojem se dnes setkáme jen
při historických jízdách parních lokomotiv.

Teplo se na ostatní druhy energie přeměňuje poměrně obtížně. Daleko výhodnější z hlediska
přeměn a přenášení je energie elektrická. Proto se všude tam, kde je možné se připojit na elek-
trické vedení, využívají především elektrické spotřebiče. Elektřina se však stále vyrábí v pře-
vážné míře v tepelných elektrárnách. Přeměny energie tam probíhají podle schématu:

K přeměně tepelné energie páry na energii
mechanickou slouží parní turbína. Turbína
má osu, na které je mnoho kol s lopatkami. Do
turbíny vstupuje pára s vysokou teplotou a vel-
kým tlakem. Na vstupu do turbíny má pára
velkou rychlost. Naráží do lopatek, předává
jim svou energii a kola se roztáčejí. Pára
postupně chladne a snižuje se její tlak. Proto
jsou další kola turbíny stále větší.

Zkus ověřit funkci parní turbíny. Na
vařič postav uzavřenou konvici
s malým množstvím vody a počkej, až bude voda prudce vařit.
Do proudu páry, která vychází z hubice, vlož pouťový větrník.

Elektrickou energii nelze využít k přeměně na energii mechanickou
všude. Automobil nemůže být připojen na elektrickou síť a akumulátory
zatím nejsou schopny uchovat větší množství elektrického náboje. Proto
se v automobilech, motorových lodích, letadlech, v některých motoro-
vých pilách, sekačkách na trávu i v jiných spotřebičích a zařízeních pou-
žívají spalovací motory.

Kolik máte doma spalovacích motorů? V jakých jsou zařízeních
a spotřebičích?

Spalovací motor dostal název podle toho, že se přímo v něm spaluje palivo. Je mnoho druhů
spalovacích motorů, dnes však převládají dva základní typy.

V osobních automobilech, v pilách a sekačkách na trávu se dnes nejčastěji používá zážehový
motor. Má jeden nebo několik válců. V každém válci se pohybuje píst. Pohyb pístu je převeden

T E P E L N É  J E V Y

Zhotov si jednodu-
chý tepelný motor.
Z papíru vystřihni
hádka a upevni na
drát podle obrázku.
Hádek se nad svíč-
kou roztočí.

Místo páry se
k pohonu turbíny
mohou použít plyny,
které vznikají spalo-
váním prudce hořla-
vého paliva. Plynové
turbíny jsou dnes
základem motorů
některých letadel.
Pokusně se plyno-
vých turbín použí-
valo i k pohonu
automobilů.

Moderní záže-
hové motory
mají pro sání
i výfuk více ven-
tilů. Vede to
k úspoře paliva.

4 9

lopatky parní turbíny

letecká turbína

parní turbína

chemická energie v palivu teplo mechanická energie elektrická energie
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Fyzika 8, učebnice

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

VzděláVací portál Fred 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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Fyzika
původní řada

Karel Rauner, Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka, 
Josef Petřík, Jitka Prokšová, Miroslav Randa

  člověK a příroda    člověK a příroda  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz 29 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

chemie
Jiří Škoda, Pavel Doulík, Jan Pánek, Milan Šmídl, Bořivoj Jodas

Řada učebnic chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia respektuje tradici chemie jako 
izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se 
snaží v maximální možné míře o zakomponování 
mezipředmětových vztahů.

nn nabízí netradiční řazení kapitol a k výrazné změně 
dochází také ve strukturaci učiva chemie
nn postupuje od dějů, které jsou žákům blízké a známé, 

k dějům, které vnímají abstraktněji
nn snaží se co nejvíce využívat znalostí a zkušeností 

žáků nejen ze školní výuky, ale především z reálného 
života
nn klade důraz na vztah chemie a životního prostředí 

v souvislosti s ekologickou výchovou a trvale 
udržitelným rozvojem
nn věnuje prostor zásadám správného jednání 

v případě mimořádných událostí
nn každá učebnice obsahuje dvanáct návodů na 

laboratorní cvičení k šesti tematickým celkům

Pracovní sešit je úzce navázán na učebnici a je 
koncipován tak, aby v hodině chemie žáci nemuseli 
používat žádný další poznámkový sešit. Jednotlivé 
stránky pracovního sešitu slouží jako zápisky 
z vyučovací hodiny. Žáci si zapisují svá pozorování, 
průběhy a výsledky pokusů, doplňují údaje 
z chemických tabulek či zápisy chemických rovnic.

Příručka učitele je důležitou součástí učebnice 
a je koncipována jako souhrn podrobných příprav 
na vyučovací hodiny. Součástí příručky jsou návody 
a doporučení k chemickým pokusům, rozšiřující úkoly 
pro žáky, metodika k laboratorním cvičením včetně 
tisknutelných protokolů, řešení úkolů z pracovního 
sešitu a řada dalších doplňujících informací.

Chemie 8
  učebnice 80-7238-442-2   159 Kč
   pracovní sešit 80-7238-443-0   79 Kč
   příručka učitele 80-7238-444-9   399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Chemie 8, interaktivní učebnice

Chemie 9
  učebnice 978-80-7238-584-3   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-586-7   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-585-0   399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Z á ř e n í  z e l e k t r o n o v é h o  o b a l u
Nejdůležitějším lidským smyslem je zrak. Světlo, které dopadá do oka
a vytváří v něm obraz okolí, nám přináší nejdůležitější a nejpodrobnější
informace o světě, který nás obklopuje. Jak ale vzniká světlo? Víš už, že
jednou z možností, jak donutit tělesa svítit, je jejich zahřátí na vysokou tep-
lotu. Světlo ale vydávají i tělesa, která nemají velkou teplotu: monitory
počítačů, displeje mobilních telefonů, úsporné zářivky, světlušky, …

Aby byl z elektronového obalu atomu vyzářen foton elektromagnetic-
kého vlnění, musí přejít elektron ze stavu s vyšší energií do stavu

s nižší energií. Nejprve se
ale do stavu s vyšší ener-
gií musí dostat. Energie,
která je k tomu nutná,
může pocházet například

z elektromagnetického
pole (zářivky), z chemic-

kých reakcí (světluška, pla-
men) nebo z dopadu jiných částic

na atom (klasická televizní obrazovka). 

Světlo je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 390 nm (fialové) do 760 nm (čer-
vené). Fotony, které toto vlnění přenášejí, mají proto
poměrně malé energie. Proto i rozdíly energií ve stavech
elektronu nemohou být příliš velké. Viditelné světlo
vydávají atomy, u kterých dochází k přechodům elek-
tronů ve valenční vrstvě. Přechází-li elektron mezi vrst-
vami, je uvolněná energie větší, proto je větší i frek-
vence a menší vlnová délka. Může tak vzniknout
neviditelné elektromagnetické záření. Protože ve spektru
následuje tento druh záření za fialovým světlem, říká se
mu ultrafialové záření (zkratka UF nebo UV – ultravio-
let [altravajolet]).

O ultrafialovém záření jste již určitě mnohokrát slyšeli. Kde se uplatňuje? 
Co je to ozonová díra? 

Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 10 nm do 390 nm. 

A T O M Y  A  Z Á Ř E N Í

6 9

spektrum světla z rozžhavených těles obsahuje
všechny vlnové délky

spektrum světla z elektronového obalu
obsahuje jen některé barvy

Wilhelm Conrad
Roentgen [vilhelm
konrád rentgen]
(1845–1923),
německý fyzik

Některé látky po
dopadu ultrafialo-
vého záření světél-
kují. Toho se vyu-
žívá k ochraně
bankovek proti
padělání i k někte-
rým efektům při
uměleckých před-
staveních a na dis-
kotékách.
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Fyzika 9, učebnice

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

sleva pro školy
při nákupu online

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

školní multilicence Flexibooks

NovINKa – interaktivní učebnice pro všechny 
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

VzděláVací portál Fred 

zlatá medaile

V roce 2008 získala učebnice 
Chemie pro 8. ročník (oktávu) zlatou 
medaili na mezinárodním knižním veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem jako nejlepší 
učebnice pro základní školy v Evropě.
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aktualizujeme systémoVé uČebnice

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

V PRODEJI DO
30. 6. 2017 
NEBO DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V PRODEJI DO
30. 6. 2018

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace
pŘipraVujeme

noVá Generace uČebnic 
naHrazuje pŮVodní Řadu ÚspěšnÝcH uČebnic

Na ŠKoLNÍ RoK 2017/2018

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ ŘaDY 
PŘÍRoDoPISU NovÉ GENERaCE
JSoU I NovÉ PRaCovNÍ SEŠITY
a NovÉ PŘÍRUČKY UČITELE
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Nová generace učebnic přírodopisu je aktualizovanou 
řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. 
Zohledňuje požadavky a podněty učitelů, kteří užívají 
původní učebnicovou řadu více než 10 let. 

nn vychází ze systematického pojetí výuky přírodopisu 
nn obsahuje nové otázky a úkoly, které podněcují 

aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivují je 
k bádání a poznávání
nn rozšiřuje učivo o prvky ekologické výchovy 
nn učebnice pro 6. a 7. ročník zachovávají tematické 

řazení učiva a jsou vybaveny novým obrazovým 
materiálem
nn v učebnici pro 8. ročník je zachováno učivo o savcích 

a člověku, nově je v učebnici zpracována kapitola 
o vývoji člověka, která reaguje na nové vědecké 
poznatky v této oblasti, a kapitola o první pomoci
nn v učebnici pro 9. ročník bude učivo o minerálech 

a horninách řazeno jako dva na sebe navazující 
celky, přepracována bude kapitola o geologických 
obdobích Země a vývoji života na Zemi

Pracovní sešity poskytují žákům zpětnou vazbu, jak 
zvládli učivo, a vedou je k aplikaci poznatků v reálných 
situacích. Obsahují nové pracovní listy a jsou rozšířeny 
o blok badatelsky zaměřených pracovních aktivit.

Příručky učitele jsou důležitou součástí každého 
dílu učebnice. Obsahují časově-tematický plán učiva, 
formulaci vzdělávacích cílů, metodické poznámky 
a komentáře k práci s textem i obrazovým materiálem 
a řešení všech úloh z učebnice i z pracovního sešitu.  

  člověK a příroda    člověK a příroda  
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přírodopis
nová generace

Ivana Pelikánová, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Petra Šimonová, 
Drahuše Markvartová, Jana Skýbová, Tomáš Hejda, Václav Vančata, Marcel Hájek, Kateřina 
Jančaříková, Milada Švecová, Dobroslav Matějka

Přírodopis 6 – nová generace
Ivana Pelikánová, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav 
Sejpka, Petra Šimonová

  učebnice 978-80-7489-009-3   159 Kč
  pracovní sešit 978-80-7489-010-9  79 Kč
  příručka učitele 978-80-7489-011-6  319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Přírodopis 7 – nová generace
Ivana Pelikánová, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav 
Sejpka, Petra Šimonová

  učebnice 978-80-7489-038-3   159 Kč
  pracovní sešit 978-80-7489-039-0   79 Kč
  příručka učitele 978-80-7489-040-6   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Přírodopis 8 – nová generace
Ivana Pelikánová, Drahuše Markvartová, Jana Skýbová, Tomáš 
Hejda, Václav Vančata, Marcel Hájek, Kateřina Jančaříková 

NOVINKA
  učebnice 978-80-7489-307-0   159 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-308-7   79 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-309-4   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Přírodopis 9 – nová generace
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

NOVINKA
  učebnice  978-80-7489-348-3   159 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-349-0  79 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-350-6   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
  školní multilicence  7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Přírodopis 6, 7 nebo 8 – nová generace  obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku učitele) 
v hodnotě 557 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.

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

84

Filtrující „fazole“
Tomáš našel ve schránce pozvánku na preventivní prohlídku. V 7:30 se dostavil nalačno 
ke své lékařce. Přinesl s sebou ranní moč. Zdravotní sestra v ní orientačně zjišťovala indi-
kačními proužky přítomnost bílkovin, cukrů, hnisu a krve. Moč pak byla spolu s odebranou 
krví zaslána do laboratoře na podrobné vyšetření.

 Proč se u sportovců provádějí 
při podezření na požití někte-
rých látek povzbuzujících 
výkonnost (tzv. doping) 
rozbory moči?

Hlavním vylučovacím ústrojím člově-
ka jsou ledviny, které z těla odstra-
ňují škodlivé látky vytvořené činností 
buněk. Současně regulují objem vody 
a obsah solí v těle. Při jejich selhání 
dojde během několika dní k úmrtí.

Ledviny jsou párový orgán fazolo-
vitého tvaru. Mají délku asi 12 cm 
a hmotnost okolo 150 g. Jsou ulože-
ny po stranách bederní páteře v tu-
kovém obalu, který je chrání před 
mechanickými otřesy.

Povrch ledvin tvoří světlejší kůra 
a pod ní se nachází tmavší dřeň 
s 10–12 pyramidovými útvary. Na je-
jich vrcholech ústí sběrací kanálky 
do ledvinných kalichů a do ledvi-
nové pánvičky. Odtud vychází z ka-
ždé ledviny močovod, který vede 
do močového měchýře.

Každá ledvina obsahuje více než 1 mi-
lion ledvinových tělísek (nefronů). 
Krev je přiváděna do ledvinového 
tělíska přívodní tepénkou, která se 
uvnitř větví na klubíčko vlásečnic. 
Tenkými stěnami vlásečnic se � ltruje 
do ledvinového tělíska voda a odpad-
ní látky obsažené v krevní plazmě. 
Vzniká primární moč, která pro-
chází soustavou kanálků. V nich se 
vstřebává zpět do krve většina vody, 
cukr a sodné ionty.
Ve sběracím kanálku se moč zahus-
tí a vzniká de� nitivní moč, jejíž 
hlavní součástí je močovina. De� -
nitivní moč odtéká přes ledvinovou 
pánvičku močovodem do močového 
měchýře. Denně se u člověka vytvoří 
asi 1,5 litru moči.

Člověk vyloučí za celý 
svůj život asi 41 000 litrů 
moči. Testování moči 
na zjištění obsahu látek 
v ní se provádí indikač-
ním proužkem.

Diagnostické papírky pro 
zjištění pH

Které oddělení se za-
bývá léčbou močových 
cest a ledvin?

Jaké množství tekutin 
bychom měli denně 
vypít? 

Hlavními odpadními 
produkty v těle jsou 
močovina, oxid uhličitý 
a voda s přebytečnými 
solemi. Víš, kudy tyto 
látky odcházejí z těla?

Vzpomeň si na princip 
filtrace, který jste pro-
bírali v chemii. Vysvětli 
jej.

Vylučovací ústrojí

Řez ledvinou

Detail ledvinového tělíska (nefronu) 

Varianty na přebal

Varianty do učebnice

ledvinová pyramida

močovod

močová 
trubice

močový 
měchýř

ledvina

kůra
dřeň

ledvinová tepna

ledvinová žíla

ledvinová pánvička

odvod defi nitivní moči

přívodní tepénka

odvodní tepénka

klubíčko vlásečnic

sběrný kanálek

močovod

Prirodopis 8 UC_blok_2_na MSMT_obnova2.indd   84 30.8.2016   11:25:42

Přírodopis 8 – nová generace, učebnice

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

3d modely

Učebnice pro 8. ročník je obohacena 
o unikátní 3D modely. Trojrozměrné 
modely lidského těla a jeho částí 
názorným a zajímavým způsobem rozšiřují 
látku probíranou v učebnici. 
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Nový rozměr
učebnice

Více informací
na www.fraus.cz/3D

3D

EP2_2017_blok.indd   32 15.12.2016   11:44:41



  člověK a příroda  

33 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

přírodopis
původní řada

Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana Vaněčková,  
Drahuše Markvartová, Tomáš Hejda, Milada Švecová, Dobroslav Matějka

Jedná se o původní učebnicovou řadu, která je 
nahrazována novou generací přírodopisu.

Řada učebnic přírodopisu, které učí žáka poznávat 
přírodu, její objekty, jevy a zákonitosti jako propojený 
systém.

nn podporuje otevřené myšlení a logické uvažování 
nn stimuluje žáky k aktivní činnosti a k uvádění nově 

nabytých poznatků do souvislostí
nn předkládá učivo formou stručného výkladového 

textu, který bohatě doplňuje vhodně vybraný 
obrazový materiál

Přírodopis 8
Ivana Vaněčková, Jana Skýbová, Drahuše Markvartová, Tomáš 
Hejda

  učebnice 80-7238-428-7   155 Kč
  pracovní sešit  80-7238-429-5   79 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-430-3   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Přírodopis 9
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

  učebnice  978-80-7238-587-4   155 Kč
  pracovní sešit  978-80-7238-589-8   79 Kč
  příručka učitele  978-80-7238-588-1   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Přírodopis 6
Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana Vaněčková

učebnice  vyprodáno bez dotisku
  pracovní sešit 80-7238-302-7  79 Kč

příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Přírodopis 7
Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana Vaněčková

  učebnice 80-7238-424-4   155 Kč
  pracovní sešit 80-7238-425-2   79 Kč
  příručka učitele 80-7238-426-0   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

H o r n i n o v ý  c y k l u s

Horniny se neustále mění v nekoneč-
ném procesu označovaném horninový
cyklus. Horniny roztavené v nitru
Země na magma postupně tuhnou
a vytvářejí horniny vyvřelé. Ty se
mohou dostat až na zemský povrch,
kde se rozpadají působením vody,
větru, organismů – těmto dějům říkáme
zvětrávání.
Řeky části hornin odnášejí až do oce-
ánů, kde dochází k jejich postupnému
usazování. Vznikají horniny usazené.
V důsledku  vysokých teplot a zvýše-
ného tlaku, např. při vrásnění zemské
kůry, dochází ke změnám hornin vyvře-
lých i usazených. Ty se postupně stávají
horninami přeměněnými. Mění se
nejen složení, ale i uspořádání jejich
horninových složek.

Pozorovali jste v přírodě
nějaké změny na skalních
odkryvech?
Pokuste se je zdokumento-
vat a popsat. 

Ve kterých oblastech ČR
působí destruktivní změny
skalních útvarů velké pro-
blémy a ohrožují lidská
obydlí i jejich majitele?

S h r n u t í

Horniny se až na výjimky skládají z více minerálů. Podle způsobu vzniku rozlišujeme
tři základní typy hornin: vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné
(metamorfované).

Otázky a úkoly

1 Může být hornina tvořena pouze jedním minerálem? Pokud ano, uveďte příklad.

2 Popište podle schématu horninový cyklus. Na základě toho odvoďte základní klasi-
fikaci hornin podle způsobu jejich vzniku.

Uspořádejte fotografickou výstavu na téma „Proměny skal v našem regionu“.
Výsledky svých pozorování zveřejněte. Budou důkazem, že i skála se během krátkého
lidského života může změnit.

M I N E R Á L Y  A  H O R N I N Y

3 6

Horniny se na první
pohled zdají
naprosto neměnné.
Je to však pravda?

Často se používá
lidový výraz
„tvrdý jako
skála“. Jakého
člověka ozna-
čuje?

Některé skalní
útvary vstoupily do
povědomí lidí jako
přírodní výtvory
charakterizující urči-
tou oblast a některé
jsou dokonce zařa-
zeny na seznamu
světového dědictví
UNESCO.

Příklad skály,
jež se stala pro
domorodé oby-
vatele posvát-
ným místem,
najdeme např.
v Austrálii.

Pravčická brána –
symbol NP České
Švýcarsko

Ayers Rock

Zvětrávání a eroze

Usazování
v oceánech
a na pevnině

Pohřbívání
a zpevňování

Tlak a teplota

Tlak a teplota

Ochlazování Tavení

Sm
ěr

 n
ar

ů
st

aj
íc

í 
te

p
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ty
 a

 t
la

ku

MAGMA

PŘEMĚNĚNÉ
HORNINY

ZPEVNĚNÉ
USAZENÉ
HORNINY

NEZPEVNĚNÉ
USAZENINY

VYVŘELÉ
HORNINY

Tiské stěny
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Přírodopis 9, učebnice

M i ř í k o v i t é

Nazvěte botanicky, kterou část mrkve konzumujeme. Víte, který důležitý vitamin
mrkev obsahuje? Od čeho je odvozeno pojmenování mrkve karotka? 
Mrkev je příkladem dvouleté rostliny. Co to znamená?
Ze kterých částí se skládá květenství mrkve?
Zralá dvounažka se rozpadá na dvě poloviny pokryté háčky. K čemu háčky
slouží?

Miříkovité rostliny jsou byliny,
často dvouleté, prostoupené
kanálky s vonnými látkami
(silicemi), které dodávají rost-
lině po rozemnutí charakteris-
tickou vůni. Miříkovité mají
silné, vytrvalé kořeny nebo
bulvy a duté, podélně rýhované
lodyhy. Listy jsou střídavé, slo-
žené, obvykle několikanásobně
zpeřené. Velmi drobné pětičetné
květy vytvářejí květenství –
okolík nebo složený okolík.
Okolíky jsou podepřeny něko-
lika listeny (obal). Po opylení
hmyzem a oplození se vyvinou
plody, dvounažky.

Pěstované miříkovité rostliny se
vy-užívají jako kořenová zele-
nina, naťová zelenina nebo jako
koření. Dužnatý kořen mají
mrkev obecná, petržel obecná
a pastinák setý. Miřík celer se
pěstuje pro bulvu, která vzniká
splynutím části stonku se
ztloustlým kořenem. 

K RY TO SEM EN N É  RO STL IN Y  –  d v o u d ě l o ž n é

Miříkovité rost-
liny mají charak-
teristickou vůni.
Pro své aroma se
používají k pří-
pravě jídel. Které
z nich používáme
jako koření?

Některé z miříko-
vitých rostlin
jsou léčivé, např.
anýz nebo petr-
žel. Pokus se zjis-
tit v publikaci
o léčivých rostli-
nách jejich
účinky.

Zvláště jedovaté
jsou nezralé
plody bolehlavu,
z nichž vyráběli
Řekové ve staro-
věku jedovatý
nápoj, který
museli vypít
k smrti odsou-
zení nepřátelé
státu. Podobně
zemřel také
Sokrates.

Detail květu

Kořen mrkve

Mrkev obecná

Detail plodu (dvounažka)

Složený okolík

9 8
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Přírodopis 7, učebnice

Nový rozměr
učebnice

Více informací
na www.fraus.cz/3D

3D

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

140 Kč
pracovní sešit

71 Kč

doporuČujeme

Pro rozšíření a doplnění výuky 
přírodopisu napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
Ekologickou a environmentální 
výchovu. 

Více informací Ë s. 42.
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aktualizujeme systémoVé uČebnice

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

V PRODEJI DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V PRODEJI DO
30. 6. 2017 
NEBO DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V PRODEJI DO
30. 6. 2018

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace
pŘipraVujeme

noVá Generace uČebnic 
naHrazuje pŮVodní Řadu ÚspěšnÝcH uČebnic

Na ŠKoLNÍ RoK 2017/2018

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ ŘaDY 
ZEMĚPISU NovÉ GENERaCE JSoU I NovÉ 
PRaCovNÍ SEŠITY a NovÉ PŘÍRUČKY UČITELE
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zeměpis 
nová generace

kolektiv autorů

Nová generace učebnic zeměpisu je aktualizovanou 
řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. 
Zohledňuje požadavky a podněty učitelů, kteří užívají 
původní učebnicovou řadu více než 10 let. 

nn přináší aktualizovaný obsah a nový obrazový 
materiál
nn zahrnuje nové otázky a úkoly, které kladou větší 

důraz na aktivitu žáků a přemýšlení v souvislostech 
a podporují kritické myšlení
nn zachovává netradičně zařazený blok učiva humánní 

geografie, který vybaví žáky základními pojmy pro 
navazující učivo regionální geografie světadílů 
a oceánů

Pracovní sešity obsahují řadu praktických úkolů, které 
vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání 
vlastního úsudku a zkušeností, k samostatnému 
vyhledávání a třídění informací, hledání variant řešení, 
k formulování a vyjadřování myšlenek. 
Pro 8. ročník vznikl zcela nový pracovní sešit. Nová 
koncepce se projevuje v důrazu na tvůrčí činnost 
žáků, jejich bádaní a samostatné či skupinové řešení 
praktických geografických problémů založené na 
kladení otázek, práci s informacemi, formulování závěrů 
či přímo opatření pro každodenní praxi.

Příručky učitele jsou důležitou součástí učebnice. 
Obsahují časově-tematický plán učiva, formulaci 
vzdělávacích cílů, metodické poznámky a komentáře 
k práci s textem i obrazovým materiálem a řešení všech 
úloh z učebnice i z pracovního sešitu.  

Zeměpis 6 – nová generace 
Pavel Červený, Jan Kopp, Pavel Mentlík, Magdalena Rousová, 
Petra Prokopová Machalová

  učebnice 978-80-7238-881-3   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-885-1   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-898-1   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Zeměpis 7 – nová generace 
Alice Kohoutová, Jiří Preis, Jiří Dvořák

 učebnice 978-80-7489-025-3   159 Kč
 pracovní sešit 978-80-7489-026-0   79 Kč
 příručka učitele 978-80-7489-027-7   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Zeměpis 8 – nová generace 
Miroslav Marada, Tomáš Hanus, Tomáš Havlíček, Pavel Chromý, 
Tereza Kocová, Tomáš Matějček

  učebnice 978-80-7489-057-4   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-055-0   79 Kč
   příručka učitele 978-80-7489-056-7   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč
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akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Zeměpis 6, 7 nebo 8 – nová generace obdržíte zdarma  
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku učitele) 
v hodnotě 557 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.

ČESKO

70

Název řeky Labe je 
nejspíš germánského 
původu („alba“ = bílý). 
Zajímavé je, že tento 
název se dostal až 
do Švédska, kde je dnes 
ve tvaru „älv“ používán 
jako obecný název pro 
každou řeku.

Zjisti, jak se řekne voda 
španělsky, italsky, por-
tugalsky nebo latinsky, 
a srovnej se slovem 
„ava“.

Přestože při soutoku 
Vltavy a Labe má Vltava 
větší plochu povodí, je 
delší a má větší prů-
tok, spojená řeka nese 
název Labe. Vychází to 
z historického pojme-
nování, koryto Labe je 
navíc geologicky starší.

Na střeše Evropy
Všimli jste si, že mnohé řeky mají ve svém názvu „-ava“? Podle některých badatelů je slovo 
„ava“ keltského (a možná ještě staršího) původu a znamenalo „voda“ či „řeka“. Spojením s dal-
šími slovy tak vznikly názvy jako Vltava (divoká voda), Litava (kamenitá řeka), Morava (řeka 
protékající močály) apod. Keltského původu je nejspíš také název Jizera, který bychom mohli 
volně přeložit jako „bystřice“ (tedy bystře neboli rychle tekoucí řeka, podobně jako několik 
dalších řek s českým názvem Bystřice).

 Vypište si názvy řek, které protékají vaším regionem. Zjistěte, jak vznikly názvy 
řek ve vašem okolí. 

Každý rok spadne na naše území asi 56 miliard m3 srážkové vody. Z tohoto objemu 
se zhruba třetina vypaří, třetina vsákne a třetina odteče řekami. Ty odvádějí vodu 
do třech úmoří, jejichž hranice se setkávají v Králickém Sněžníku (hlavní evropské 
rozvodí). Naší nejdelší řekou je Vltava (433 km), největší plochu povodí má Labe 
(51 394 km2). Prakticky všechny naše řeky mají nejvíce vody obvykle v březnu, nejmé-
ně v srpnu.

 S pomocí vhodných map zjistěte, do jaké míry se kryjí 
hranice povodí Labe, Moravy a Odry s hranicemi Čech, 
Moravy a Slezska. Proč se místy hranice kryjí a jinde ne?

Z naší polohy „na střeše Evropy“ 
vyplývá, že většina vody od nás od-
téká řekami a naopak téměř žádná 
voda k nám řekami nepřitéká. To 
klade velké nároky na dobré hos-
podaření s vodou, zároveň je to 
však příležitost plně kontrolovat 
kvalitu vody v našich řekách. 

Extrémní povodňové situace vznikají z různých 
příčin. Několikadenní vytrvalé deště spojené s tlakovou 
níží mohou způsobit rozsáhlé záplavy (např. v letech 
1997, 2002 či 2013). Naopak krátkodobé přívalové 
deště způsobují tzv. bleskové povodně, které zasahují 
menší toky. Nastupují velmi rychle, čímž jsou znač-
ně nebezpečné. Povodně vznikají také táním sněhu, 
zvlášť pokud se k němu 
přidají dešťové srážky 
(např. na jaře 2006). Situ-
ace může být mimořádně 
komplikovaná, pokud 
oteplení přijde náhle, půda 
je promrzlá a na toku se 
tvoří ledové bariéry.

 Zjistěte, které části 
vaší obce jsou 
ohroženy povodně-
mi, a navrhněte, jak 
by bylo možné snížit 
riziko ohrožení 
životů a majetku lidí 
v záplavovém území. 

Povodňové rysky na domě 
Hořínská hájovna na soutoku 
Labe a Vltavy

Severní moře

Černé moře

Baltské moře

Odtok vod z Česka podle úmoří
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               Odtokový diagram řeky Labe v Ústí nad Labem

Soutok Labe (vlevo) a Vltavy u Mělníka
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Zeměpis 8 – nová generace, učebnice

Zeměpis 9 – nová generace
Miroslav Marada, Tomáš Hanus, Klára Hulíková Tesárková, Eva 
Janská, Vít Jančák, Libor Jelen, Tomáš Matějček, Josef Novotný, 
Martin Ouředníček, Tereza Kocová

NOVINKA
 učebnice 978-80-7489-310-0  159 Kč
 pracovní sešit 978-80-7489-311-7  79 Kč
 příručka učitele 978-80-7489-312-4  319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 KčMateriály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

školní multilicence Flexibooks

NovINKa – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.
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zeměpis 
původní řada

kolektiv autorů

Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Školní atlas světa
tištěný atlas  978-80-7224-031-9   239 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    239 Kč
   školní multilicence   8 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 790 Kč

Školní atlas Česká republika a Evropa
tištěný atlas  978-80-7224-247-4   159 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    159 Kč
   školní multilicence   8 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 790 Kč

Život v našem regionu
 učebnice 978-80-7238-489-1   109 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-662-8   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  135 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

Jedná se o původní učebnicovou řadu, která  
je nahrazována novou generací zeměpisu.

Řada učebnic zeměpisu, které učí žáka poznávat 
planetu Zemi nejen jako přírodní ekosystém se všemi 
jeho zákonitostmi, ale také místo, kde žijí a hospodaří 
lidé.

nn vede k hlubšímu pochopení nezbytnosti udržení 
přírodní rovnováhy a přijetí myšlenek trvale 
udržitelného rozvoje
nn odbourává tradiční faktografický přístup a klade 

důraz na utváření a postupné rozvíjení klíčových 
kompetencí
nn klade důraz na promítnutí teoretických poznatků 

do každodenního života žáka

Zeměpis 8
Milan Jeřábek, Jana Peštová, Jiří Anděl, Jiří Kastner

 učebnice 978-80-7238-517-1   155 Kč
 pracovní sešit 978-80-7238-518-8  79 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-488-4   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Zeměpis 9
Miroslav Marada a kolektiv

 učebnice 978-80-7238-590-4   155 Kč
 pracovní sešit 978-80-7238-592-8   79 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-591-1   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

V roce 2010 získala učebnice Život v našem regionu 
zvláštní cenu poroty v soutěži nejlepších evropských 
učebnic na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem.

Pracovní učebnice je obsahově zaměřena na poznávání 
místního regionu. Prostřednictvím řady aktivit 
zpracovává místní region z různých úhlů pohledu 
(historického, geografického, environmentálního atd.). 
Úkoly jsou aplikovatelné na kterýkoli region.

školní atlasy sHocart

Atlasy představují nezbytnou pomůcku pro výuku 
zeměpisu. 
Jejich interaktivní podoba umožňuje interakci map 
s dalšími geografickými grafickými prvky či multimédii.

P ř í r o d a  v n a š e m  ž i v o t ě  
Jak blízko máme k přírodě?

Blízkost přírody v okolní krajině – zalesněné kopce, louky, potoky, rybníky, řeky a jejich prame-
ny, volně žijící živočichové – to vše významně přispívá k našemu zdravějšímu a kvalitnějšímu
životu. Také přírodní prvky v městské krajině mají nedocenitelný význam. Jsou zde místa rela-
tivního klidu a čistoty (pokud o ně lidé pečují) – parky, zahrady, lesoparky, břehy řek a vodních
nádrží. Je proto dobře o těchto místech vědět, zajímat se o jejich kvalitu a možná i osobně při-
spívat k jejich čistotě.

Příroda v okolí 

Prohlédněte si mapu okolí svého byd-
liště. Vyhledejte a navštivte dvě přírodní

lokality, např. les a řeku nebo les a rybník. Pří-
mo na místě si povídejte o tom, co zde příroda
lidem poskytuje. Na závěr obě místa porovnejte
a uvažte, jak je lépe využít a zároveň zachovat.

Čím se vyznačuje počasí v našem regionu?
Mění se v poslední době?

Připravte se na debatu. Využijte 
zkušeností svých rodičů a prarodičů.

Který směr větru u nás převládá? Jak se využívá?
Bývají u nás teplotní inverze? Čím se projevují? Jaké mívají následky?
Kdy u nás zpravidla začínají žně?
Kdy většinou napadne první sníh?
Jsou u nás časté přívalové deště? Bylo tomu tak vždy?
Byl náš region v nedávné době postižen záplavami?
Zavinil si člověk sám některé ničivé následky povodní?
V čem se změnilo počasí za poslední desetiletí?
Podle čeho asi naši předkové předpovídali počasí? Uveď několik příkladů.
Kdo zná výstižnou pranostiku? Co vyjadřuje?

Fotografuj přírodu během roku.

Vyhledej krásnou přírodní scenérii. Najdi vhodné stanoviště a zajímavý rámec záběru.
Každý měsíc své místo vyfotografuj. Získáš tak dokument o proměně přírody během roku.

J A K O U  H O D N O T U  M Á  P Ř Í R O D A ?

Můj vztah 
k přírodě
Co tě napadne, usly-
šíš-li slovo PŘÍRODA?
Napiš tři věty. 
Co příroda přináší to-
bě osobně? Napiš
dva příklady. 
Co dává příroda li-
dem? Které funkce
v životě člověka 
naplňuje (poznání,
odpočinek)?

Předpověď počasí
v televizi
V čem se někdy liší
skutečnost od před-
povědi počasí? 
Pověz proč a uveď
příklad ze svého 
okolí.

K čemu slouží 
biometeorologická
předpověď?

Které ze zpráv o po-
časí vás doma vždy
zneklidní? Proč?

1 4

Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě. 

Popiš její proměnu během
roku.

Porovnej rozložení podnebných oblastí v Česku s polohou nížin
a vysočin. Ve které z hlavních podnebných oblastí leží tvé bydliště?
Charakterizuj výškové poměry v místním regionu a pověz, čím se
zdejší podnebí výrazněji liší od území ležících ve zbývajících dvou
podnebných oblastech.

Hlavní podnebné oblasti teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast
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Život v našem regionu, učebnice
–10 % sleva pro školy

při nákupu online

Zeměpis 6
Pavel Červený, Jaroslav Dokoupil, Jan Kopp, Alena Matušková, 
Pavel Mentlík, Petra Machalová, Jan Hoštička

učebnice  vyprodáno bez dotisku
   pracovní sešit  978-80-7238-663-5  79 Kč
   příručka učitele 978-80-7238-664-2    319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Zeměpis 7
Jiří Dvořák, Alice Kohoutová, Pavel Taibr

 učebnice 80-7238-304-3   155 Kč
 pracovní sešit 80-7238-305-1   79 Kč
 příručka učitele 80-7238-306-X   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  155 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč
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dějepis
kolektiv autorů

Řada učebnic dějepisu umožňuje systematicky rozvíjet 
schopnost žáků porozumět různým typům textů, 
záznamů i obrazových materiálů. 

nn vede žáky k přemýšlení o získaných informacích 
nn podněcuje k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování i řešení problémů
nn nabízí pohledy na práci historiků, umožňuje žákům 

poznat její obtížnost a vnímat relativnost závěrů,  
ke kterým docházejí

Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování 
ucelených poznámek a obsahuje zajímavé úkoly. 
Nabízí rovněž prostor pro tvůrčí psaní, které žákům 
umožní uplatnit vlastní postřehy a nápady. Součástí 
je vyjímatelný přehled učiva a slovníček pojmů, které 
usnadní studium v dalších ročnících.

Příručka učitele umožňuje plně využít potenciál 
učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní 
podněty k práci s učivem, přináší různá doporučení 
a nabízí řadu doplňkových aktivit. Součástí příručky jsou 
kopírovatelné pracovní listy, které lze využít ve výuce.

Učebnice pro 6. ročník (primu) byla v roce 2009 
oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako 
třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě.

Dějepis 6
 učebnice  978-80-7238-545-4   159 Kč
 pracovní sešit  978-80-7238-551-5   79 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-258-3   399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Dějepis 7
  učebnice  978-80-7489-034-5   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7489-035-2   79 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-560-7   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

  člověK a společnost  

37 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

  člověK a příroda  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Školní atlas světa
tištěný atlas  978-80-7224-031-9   239 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    239 Kč
   školní multilicence   8 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 790 Kč

Školní atlas Česká republika a Evropa
tištěný atlas  978-80-7224-247-4   159 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    159 Kč
   školní multilicence   8 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 790 Kč

Život v našem regionu
 učebnice 978-80-7238-489-1   109 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-662-8   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  135 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

V roce 2010 získala učebnice Život v našem regionu 
zvláštní cenu poroty v soutěži nejlepších evropských 
učebnic na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem.

Pracovní učebnice je obsahově zaměřena na poznávání 
místního regionu. Prostřednictvím řady aktivit 
zpracovává místní region z různých úhlů pohledu 
(historického, geografického, environmentálního atd.). 
Úkoly jsou aplikovatelné na kterýkoli region.

školní atlasy sHocart

Atlasy představují nezbytnou pomůcku pro výuku 
zeměpisu. 
Jejich interaktivní podoba umožňuje interakci map 
s dalšími geografickými grafickými prvky či multimédii.

Dějepis 8
  učebnice  978-80-7489-273-8  159 Kč
  pracovní sešit  978-80-7489-274-5  79 Kč
  příručka učitele  978-80-7489-303-2  319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Dějepis 9
  učebnice  978-80-7238-694-9   159 Kč
   pracovní sešit 978-80-7238-695-6   79 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-696-3   319 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

D l o u h á  c e s t a  R o m ů
Tito lidé se zaobírají všelijakými řemesly, jako ševcovstvím, příštipkářstvím a kovářstvím, což bylo na
pohled pozoruhodné, protože kovadlina stála na zemi a muž u ní seděl jako krejčí v této zemi. Vedle
něj, rovněž na zemi, seděla jeho žena a předla a oheň byl mezi nimi. Vedle nich ležely dva kožené
pytle, napůl zahrabané do země vedle ohně. Žena, která tam seděla a předla, co chvíli vytáhla jeden

měch ven a znovu jej zahrabala do země. Tak byl ze země nahnán
vzduch do ohniště a muž mohl dále pracovat.

(Německý cestovatel Arnold von Harff [fon harf] o Romech ve městě
Modon r. 1497)

O kterých tradičních řemeslech Romů ukázka vypovídá? Které z nich je
popsáno podrobněji? Srovnejte popis s obrázkem. V čem se shodují? Proč
bylo zapotřebí vhánět do ohně vzduch? Ověřte význam slov příštipek
a měch. Najděte město Modon.

Jazyk vypovídá o minulosti lidí, kteří jím hovoří

Romové přišli do Evropy přes Balkánský poloostrov, zřejmě pod tlakem válečných vý-
bojů. Živili se příležitostnými řemesly, například košíkářstvím a různými hudebními,
tanečními a divadelními vystoupeními, i obchodem s koňmi.
Sami nezanechali písemné záznamy ani jiné prameny o svých dějinách. O jejich půvo-
du proto panovala řada mylných představ. Nejčastěji byli ve středověku považováni za
„Egypťany“. Dnes na základě jejich jazyka – romštiny – víme, že předkové Romů po-

cházeli z Indie. Pojmenování „Cikáni“ získali na území byzantské říše. Od
počátku mělo ovšem hanlivý charakter. Původně bylo totiž označením sekty,
která údajně provozovala čarodějnictví. Rom znamená v romštině muž, žena
je romňi.

Ověřte význam
slova sekta.
Zdůvodněte, proč
dnes většina Romů
odmítá označení
Cikáni.

Kdy asi odešli předkové
dnešních Romů z Indie? Kudy je-
jich cesta vedla? Za jak dlouho se
dostali na území byzantské říše?
Přes který poloostrov jižní Evropy
Romové postupovali? Ve kterém
roce přišli na naše území? 
Kdo u nás v této době vládl?

Romové vzbuzovali zvědavost i podezírání

V 15. století přitahovali zájem panovníků a šlechticů, kteří je zvali na svá sídla a po-
skytovali jim ochranu. Díky svému kočování byli zprvu vnímáni jako zbožní křesťanští
poutníci. Ve skutečnosti bylo kočování pro Romy v této době běžným způsobem života.
Zaznamenáváme ale i projevy nepřátelství vůči Romům, které vzbuzoval jejich odlišný
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V R C H O L N Ý  S T Ř E D O V Ě K

Předkové dnešních
Romů patřili k pů-
vodním obyvatelům
Indie. Jejich vyspělé
památky dodnes
vzbuzují obdiv.

Které romské uměl-
ce znáte? Proč je
romská hudba ve
světě tak oblíbená?

7 8

Letecký pohled na část
starověkého indického
města Mohendžodaro

Romský kočovný vůz, 
fotografie z první 
poloviny 20. stol.
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Dějepis 7, učebnice

B o ž s k ý  v l á d c e  a j e h o  l i d  
…Otevřeli jsme jejich sarkofágy i rakve…Nalezli jsme vznešenou mumii krále vyzbrojeného jako bo-
jovníka. Na krku měl mnoho amuletů v podobě posvátných očí a zlatých ozdob a na sobě měl zlatou
masku. …jeho rakve byly vyloženy všemi druhy drahokamů. Vzali jsme zlato, které jsme nalezli na
vznešené mumii tohoto boha, jeho amulety…a ozdoby…Nalezli jsme královskou manželku podobně
ozdobenou a také jsme vzali všechno, co jsme na ní nalezli.

(Z přiznání kameníka Amenpanefera, který se účastnil vyloupení hrobky
krále Sebekemsafa II. a jeho manželky Nebchas. Asi 1126 př. n. l.).

Vyhledejte část textu, která svědčí o tom, že Egypťané považovali vládce za boha. Ověřte si význam slov mumie,
amulet a sarkofág. Najděte amulety ve tvaru srdce, skarabea a Horova oka. Ukažte obrázek sarkofágu, mumie
a faraonovy zlaté masky. Kde byla naleziště vzácného kovu, který Egypťané používali při výrobě ozdob?

Nejen pyramidy, nýbrž i mnohé hrobky vytesané do skály nebo postavené uvnitř chrá-
mů se dochovaly dodnes. Patřily zejména králům, ale též vysoko postaveným úřední-
kům. Výbava a výzdoba hrobek měla zesnulým sloužit na onom světě. 

Faraoni, vládcové v roli bohů

Vládcům z Horního Egypta se podařilo
ovládnout celou oblast až po Středozemní
moře. Vytvořili jednotný stát. Tomu vládl
král, kterému Egypťané říkali faraon. Oje-
diněle, než jejich synové dospěli, řídily zemi
ženy z královské rodiny. Výjimečně vládly
i jako samostatné královny. 
Vládcům pomáhali početní úředníci, pozdě-
ji i kněží a vojáci. Všechny tyto funkce čas-
to splývaly, takže jeden člověk mohl být zá-
roveň úředníkem, vojenským velitelem
i knězem. Většina úředníků a kněží byli mu-
ži, ale některé úřady zastávaly také ženy. 

Zjistěte, kdy došlo v Egyptě ke vzniku jednotného státu. Co je reliéf? Prohlédněte si reliéf zrození
faraona. Kterou panovníkovu vlastnost umělec zdůraznil tím, že ho takto zobrazil? Najít odpověď vám umožní
informace na liště.

SC 042

M 043

S

S TA R O V Ě K Ý  E G Y P T

Skarabea považo-
vali Egypťané za
zjevení boha vychá-
zejícího slunce. Jeho
úkolem bylo dopra-
vit sluneční kotouč
na oblohu.

Proč asi spojovali
Egypťané skarabea
se Sluncem?

Co bylo příčinou ni-
čení hrobů zámož-
ných lidí ve starově-
kém Egyptě? 
Co si myslíš o lidech,
kteří ničí hroby na
dnešních hřbitovech?

Lotosový květ se
stal pro Egypťany
symbolem nezniči-
telného, stále se
obnovujícího života.

4 6

Zrození faraona, dítěte-boha,
z květu lotosu 
(reliéf kolem r. 900 př. n. l.)

Královna Hatšepsut 
(1479–1457 př. n. l.)

Příklad pohřební výbavy nejbohatěji
vybavených hrobů

Vruboun posvátný 
(Scarabeus sacer)

Hřbitov poničený vandaly

Květ lotosu

1

2

3

4
5

6
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Dějepis 6, učebnice

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
pracovní sešit

71 Kč

doporuČujeme

Kalendář na školní rok 2017/2018 pro učitele humanitních 
a společenskovědních oborů Ë s. 9
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aktualizujeme systémoVé uČebnice

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

V PRODEJI DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V PRODEJI DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace 
jiŽ V prodeji

noVá Generace uČebnic 
naHrazuje pŮVodní Řadu ÚspěšnÝcH uČebnic

SoUČÁSTÍ NovĚ ZPRaCovaNÉ 
ŘaDY oBČaNSKÉ vÝCHovY 
NovÉ GENERaCE JSoU I NovÉ 
PŘÍRUČKY UČITELE
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občanská výchova 
nová generace

Zdeněk Brom, Michal Urban, Tomáš Friedel, Tereza Krupová, Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, 
Dagmar Čábalová, Anna Čečilová, Hana Marková, Jitka Šebková

Učebnice občanské výchovy nové generace obsahově 
a didakticky vycházejí ze sady učebnic OVRV. První 
díl učebnice původní řady vyšel již v roce 2003, 
společenský vývoj a s ním související změny si vyžádaly 
aktualizaci informací.

nn přináší témata zaktualizovaná v souladu s novým 
občanským zákoníkem a se současnými poznatky
nn klade větší důraz na činnostní a projektovou výuku
nn pokrývá všechna průřezová témata
nn obsahuje shrnutí v podobě pojmových map nebo 

ohlédnutí za kapitolou
nn zohledňuje požadavky a náměty od učitelů z praxe 

Příručka učitele obsahuje metodické náměty, návrhy 
cílů zaměřených na znalosti, dovednosti a postoje žáků, 
řešení zadaných úkolů, doplňující cvičení a náměty 
k diskuzi se žáky.

občanská výchova 6 – nová generace
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Zdeněk Brom, Anna 
Čečilová, Dagmar Čábalová

  učebnice  978-80-7238-397-9   119 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-402-0   299 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

občanská výchova 7 – nová generace
Zdeněk Brom, Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Dagmar 
Čábalová, Hana Marková, Jitka Šebková

 učebnice  978-80-7238-879-0   119 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-880-6  299 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

  člověK a společnost    člověK a společnost  
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akce pro školy

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Občanská výchova 6, 7, 8 nebo 9 – nová generace obdržíte 
zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici, příručku učitele) 
v hodnotě 418 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.

občanská výchova 8 – nová generace
Michal Urban, Tomáš Friedel, Tereza Krupová, Dagmar 
Janošková, Monika Ondráčková

  učebnice  978-80-7238-899-8   119 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-900-1  299 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

občanská výchova 9 – nová generace
Michal Urban, Tomáš Friedel, Tereza Krupová, Dagmar 
Janošková, Monika Ondráčková

  učebnice  978-80-7489-012-3   119 Kč
 příručka učitele 978-80-7489-013-0  299 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  119 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

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

40

RODINNÝ ŽIVOT

Kam až mohou člověka 
dovést drogy, si můžeš 
přečíst například 
v knize Memento od 
Radka Johna.

Ze života narkomana:
Každý, kdo bral drogy, 
říkal, že on je zvládne 
a bude je mít pod kont-
rolou. Nikdo to nezvlád-
nul a všichni umřeli.

Slova dvacetiletého  
narkomana, který ze-
mřel na předávkování.

Umíš říci ne, když ti někdo nabídne alkohol? Umíš odmítnout nabíze-
nou cigaretu? Můžeš svým NE něco ztratit? Co získáš? Víš, jaké nebez-

pečí může hrozit tomu, kdo neodmítne?

Nabídl ti někdo drogu?

Jak jsi reagoval(a)?

Liborovi bylo 17 let, když začal brát pervitin. V té době sportoval, studoval 
střední školu a měl dívku. Rodiče vlastnili dům, ve kterém společně s Libo-
rem bydleli. Libor bral pervitin osm let. Po těchto osmi letech rodiče museli 
prodat dům, protože Libor za drogy utrácel hodně peněz a postupně začal 
krást. Soudní výlohy a úhrady škod rodiče hradili z prodeje domu. Školu 
Libor nedostudoval a dívka ho opustila. Jednoho březnového rána za rodiči 
Libora přišla Policie ČR, zda by mohli identi� kovat synovo tělo. 
Na pitevním stole leželo vychrtlé tělo plné boláků po vpichování drog.
 

Jsi jedin� ná a neopakovatelná bytost.
Jen ty máš právo se rozhodnout.
Važ si sám sebe!
Važ si svého zdraví.
Uvěd om si své před nosti.
Buď zod pověd ný(á) za své jednání.

Ty můžeš rozhodovat, ale zároveň neseš za rozhodnutí plnou odpovědnost.

Každý z nás se někdy může dostat do nesnází. Kdo nám může pomoci? 
Komu důvěřuješ ty? Vzpomeneš si na některé instituce, kde ti mohou 

poradit, pokud se dostaneš do problémů s drogami, alkoholem, mezilidskými 
vztahy?

Základem spokojeného a bezpečného života je, že se nikdo na nikom druhém 
nesmí dopouštět násilí a bezpráví. Ani sám sobě by člověk neměl ubližovat. 
Když si někdy nebudeš jistý, budeš mít strach a nebudeš si vědět rady, můžeš 
se obrátit na Linku bezpečí nebo Linku důvěry.

112 
tísňová linka, bezplatná 

ve všech státech EU

158 – policie 800 155 555  
bezplatné volání 
na Linku bezpečí

155 – lékařská pohotovost
150 – hasiči
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RODINNÝ ŽIVOT

Jaké významy má slovo 
role?

Víš, co znamená hlava 
rodiny?

Víš, komu říkáme bílá 
vrána?

A kdo je to černá ovce?

Rodina – postavení a role ženy a muže
V ČR převažuje model rodin, ve kterých oba rodiče pracují na plný úvazek, 
s výjimkou období mateřské a rodičovské dovolené. Zejména ženy musí 
skloubit svůj pracovní život s rodinnými a mateřskými povinnostmi. 
Setkáváme se ale i s muži, kteří zůstávají místo žen na rodičovské dovolené. 
Důvodem většinou bývá vyšší plat a pracovní postavení ženy.

Vypadá to ve vaší rodině podobně?

Vezmi si pastelky a nakresli do sešitu maminku nebo tatínka v běžných 
situacích.

Role – slovo, které známe z divadla nebo fi lmu. Ale i my, neherci, máme své 
role. Žijeme v lidské společnosti. Jsme příslušníky nějakého národa. Něko-
mu jsme se narodili. Od každého z nás se očekává určité chování, a pokud 
se nechceme dostat do konfl iktu s ostatními, snažíme se chovat tak, aby-
chom ve své roli obstáli.
Žena má v rodině roli dcery, možná sestry, v budoucnu se stává maminkou, 
tetou a ještě později babičkou, případně prababičkou. Navíc už od pravěku 
jí život v tlupě přidělil zcela přirozenou společenskou roli, a to tak důleži-
tou, že právě na ženě záviselo přežití rodu.

Už víš, jakou roli máme na mysli?

A co muž? Ať už jako chlapec, bratr, otec, strýc, dědeček, … musel, a známe 
to opět z časů dávno minulých, být živitelem rodu.
Byl lovcem a ochráncem. 

Proč právě muž?

 I dnes často mluvíme o muži jako o živiteli rodiny. Proč? Vždyť už žádný 
úlovek domů nenosí. Naopak, spíše ženy chodí nakupovat potraviny. 
Mužské a ženské role se vzájemně prolínají.
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Občanská výchova 6 – nová generace, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

107 Kč
příručka učitele

269 Kč

školní multilicence Flexibooks

NovINKa – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.
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  člověK a společnost  

40 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

občanská výchova, rodinná výchova 
původní řada

Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Anna Čečilová, Dagmar Čábalová,  
Hana Marková, Jitka Šebková

Jedná se o původní učebnicovou řadu, která je 
nahrazena novou generací občanské výchovy.

Řada učebnic, v níž je učivo pojímáno jako prostředek 
k dosažení dovedností potřebných pro praktický život.
Učebnice posilují motivaci žáků k učení, podporují 
rozvoj dobrých mezilidských vztahů, věnují se otázkám 
péče o zdraví jedince i společnosti, sexuální a citové 
výchově.

občanská výchova, Rodinná výchova 8
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Hana Marková, Jitka 
Šebková, Dagmar Čábalová

  učebnice  978-80-7238-317-7   169 Kč
 příručka učitele 80-7238-394-9  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  169 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

občanská výchova, Rodinná výchova 9
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Hana Marková, Jitka 
Šebková, Dagmar Čábalová

  učebnice  978-80-7238-999-5  169 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-529-4  399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  169 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

občanská výchova, Rodinná výchova 6 
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Anna Čečilová, 
Dagmar Čábalová

učebnice  vyprodáno bez dotisku
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

Interaktivní výuka

 žákovská licence  169 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

občanská výchova, Rodinná výchova 7
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Hana Marková, Jitka 
Šebková, Dagmar Čábalová

učebnice  vyprodáno bez dotisku
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

Interaktivní výuka

 žákovská licence  169 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

7 8

D e t e k t i v e m  r o d i n n ý c h  v z t a h ů  a n e b  
H l e d á  s e  i d e á l n í  r o d i n a …

V rodinách se odehrává spousta událostí, které zůstávají našim očím skryté. 
Problémy, které nejsou včas řešeny, se stávají základem rodinné krize.

Také z atmosféry v rodině lze vytušit, jak rodina funguje. Pokuste se charakterizovat rodinnou
atmosféru:

a) v rodině narušené
• děti odsekávají rodičům;
• panuje nuda;
• klid před bouří;
• …

Doplňte další charakteristické rysy uvedené atmosféry v obou typech rodin. Použijte
fólii nebo pracovní list č. 1.

R O D I N A

Neill Hartley v roli Sherloc-
ka Holmese

A. C. Doyle

Víš, jak se jmenoval
Sherlockův přítel
a spolupracovník?
Ve kterém městě měli
detektivní kancelář?

Co je typické pro de-
tektivní žánr? Napiš
vlastní detektivní 
příběh. Vyjmenuj ně-
které české a světové
autory / autorky detek-
tivek.

Napiš líčení s tématem
rodinné atmosféry. b) v rodině zdravé

• vládne harmonie;
• společné stolování;
• vzájemná výměna zážitků z uplynulého dne;
• …
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Občanská výchova 9, učebnice

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
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Jeden ze způsobů, kterým lze nabýt vlastnictví, je dědění.
Romány a filmy jsou plné příběhů, v nichž vzdálení strýčci
a tetičky odkážou svým synovcům a neteřím, kteří o nich
do té doby neměli ani tušení, pohádkové bohatství…

Realita bývá jiná. Dědictví je zpravidla vykoupeno bolestí
nad ztrátou blízkého člověka. Kromě úspor a majetku se
dědí i dluhy. Občas se dokonce stane, že v rodině vznik-
nou kvůli dědictví spory, roztržky a nepřátelství. To však
žádný zákon nevyřeší, tady pomůže jen dobrá vůle.

Zjisti, zda lze někoho vydědit, 
případně za jakých podmínek.

P r á v a  k c i z í m  v ě c e m

Někdy může být vlastnické právo určitým způsobem omezeno.

Dokážeš vysvětlit, v čem spočívá tzv. věcné břemeno, o kterém se mluví 
např. ve filmu Na samotě u lesa?

Poradíš manželům Hroudovým, 
co mají dělat?

S h r n u t í

Vlastnické právo zajišťuje moc vlastníka nad věcí. To znamená, že vlastník může před-
mět svého vlastnictví v mezích zákona užívat, požívat jeho plody a užitky a libovolně
s ním nakládat.

O B Č A N  A  P R Á V O

S pomocí občanské-
ho zákoníku vyhledej
a vysvětli pojmy: 
• závěť
• vydědění

Neopominutelní dědi-
cové jsou potomci
zůstavitele. Pokud se
dědí ze závěti, musí
nezletilí dostat ales-
poň tolik, kolik by
dostali ze zákona.
Zletilí musí dostat
alespoň polovinu
z podílu ze zákona.

Katastr nemovitostí
ČR je seznam všech
pozemků a staveb
a soupis informací
o těchto nemovitos-
tech a právech k nim.
Teprve vkladem do
katastru nový vlastník
nabývá vlastnické
právo k získané ne-
movitosti.

Musím dobře zvážit, komu
odkážu svůj majetek. Někoho

asi budu muset vydědit.

… že byste to 
tu koupili, mně tu nechali 

tu jednu sedničku, já bych
tu s vámi dožil a pak by
to tu bylo celý vaše…

Manželé Hroudovi si koupili rodinný dům. 
Jediná možná cesta do jejich nového domo-
va vede bohužel přes pozemek souseda pana
Skřivánka, který je na svůj pozemek nechce
pustit…

Jen přes
mou mrtvolu!
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Občanská výchova 8, učebnice

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

152 Kč
příručka učitele

359 Kč

doporuČujeme

Pro rozšíření a doplnění výuky 
občanské výchovy napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
výchovu k finanční gramotnosti. 

Více informací Ë s. 43.

doporuČujeme

Kalendář na školní rok 2017/2018 pro učitele humanitních 
a společenskovědních oborů Ë s. 9

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.
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  člověK a společnost  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

občanská výchova, rodinná výchova 
původní řada

Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Anna Čečilová, Dagmar Čábalová,  
Hana Marková, Jitka Šebková

7 8

D e t e k t i v e m  r o d i n n ý c h  v z t a h ů  a n e b  
H l e d á  s e  i d e á l n í  r o d i n a …

V rodinách se odehrává spousta událostí, které zůstávají našim očím skryté. 
Problémy, které nejsou včas řešeny, se stávají základem rodinné krize.

Také z atmosféry v rodině lze vytušit, jak rodina funguje. Pokuste se charakterizovat rodinnou
atmosféru:

a) v rodině narušené
• děti odsekávají rodičům;
• panuje nuda;
• klid před bouří;
• …

Doplňte další charakteristické rysy uvedené atmosféry v obou typech rodin. Použijte
fólii nebo pracovní list č. 1.

R O D I N A

Neill Hartley v roli Sherloc-
ka Holmese

A. C. Doyle

Víš, jak se jmenoval
Sherlockův přítel
a spolupracovník?
Ve kterém městě měli
detektivní kancelář?

Co je typické pro de-
tektivní žánr? Napiš
vlastní detektivní 
příběh. Vyjmenuj ně-
které české a světové
autory / autorky detek-
tivek.

Napiš líčení s tématem
rodinné atmosféry. b) v rodině zdravé

• vládne harmonie;
• společné stolování;
• vzájemná výměna zážitků z uplynulého dne;
• …
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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

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

sleva pro školy
při nákupu online

doporuČujeme

Kalendář na školní rok 2017/2018 pro učitele humanitních 
a společenskovědních oborů Ë s. 9

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.
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  výchovy a průřezová témata  

43

Učebnice obsahově vychází z RVP ZV a odpovídá 
kritériím pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví. 

nn motivuje ke zdravému životnímu stylu jako 
předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život
nn klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

žáků (pomocí her, cvičení, praktických 
úkolů, návodů na relaxační cvičení a námětů 
volnočasových aktivit)
nn podporuje rozvíjení dobrých vztahů mezi spolužáky 

a navození důvěry mezi učitelem a žákem
nn využívá aktivizující metody a moderní formy výuky
nn nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti 

žáků a zvláštností třídy

Připravujeme novou generaci učebnice, v níž 
bude zařazena kapitola ochrana člověka za 
mimořádných událostí.

Příručka učitele pomáhá při formulaci výchovně- 
-vzdělávacích cílů, tj. vědomostí, dovedností a postojů, 
a obsahuje náměty, jak těchto cílů dosáhnout. Součástí 
příručky jsou také kopírovatelné pracovní listy, které 
doplňují práci s učebnicí, lze je použít i samostatně.

Pracovní učebnice zahrnuje 13 tematických okruhů, 
přičemž každý vychází z modelové situace blízké 
každodennímu životu žáků. Zapojuje žáky do 
problematiky, dává jim možnost rekapitulovat 
dosavadní poznatky a zkušenosti, poskytuje jim nové 
informace, podporuje je v přemýšlení a nabízí prostor 
k formování vlastních názorů.

Příručka učitele napomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.

  výchovy a průřezová témata  

42 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Výchova ke zdravému 
životnímu stylu
Milada Krejčí, Lenka Šulová, František Rozum, 
Dagmar Havlíková

ekologická 
a environmentální výchova
Petra Šimonová, Jan Činčera, Kateřina 
Jančaříková, Alena Volfová

dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova
 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  599 Kč
 e-příručka učitele  99 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

výchova ke zdravému životnímu stylu
učebnice  978-80-7238-930-8   199 Kč
příručka učitele 978-80-7238-175-3   399 Kč

 učebnice – nová generace 978-80-7489-358-2   199 Kč
 příručka učitele – nová generace 978-80-7489-359-9   399 Kč 

Interaktivní výuka

 žákovská licence  199 Kč
 učitelská licence  599 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

35

JSEM V KOUPELNĚ 

pro jistotu zeptal své kamarádky. Ta mi poradila, abych koupil nějaký deo-
dorant nebo antiperspirant, ani nevím, jaký je mezi tím rozdíl… 

 Najdi na internetu informace o deodorantech, antiperspirantech 
a kamenci a zapiš do tabulky klady a zápory těchto přípravků.

Deodoranty Antiperspiranty Kamenec
+ – + – + –
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Vymyslete se spolužáky krátkou scénku, v níž využijete 
vlastní zkušenosti s přípravky, které se proti pocení 

užívají. (Situace doma, v kině, autobuse, prodejně, kanceláři, 
apod.) Využijte údaje zapsané v tabulce a přípravky, které jste 
si přinesli z domova.

Konečně jsem v prodejně kosmetiky a kupuji dárek pro mamin-
ku. Na tátu jsem ale úplně zapomněl. Co mu tady také něco vybrat, 
a zabít tak dvě mouchy jednou ranou? Je tady regál plný šamponů. 
O kosmetice už dnes vím ledacos, a tak mám s sebou seznam toxických 
látek, které se mohou v kosmetických přípravcích vyskytnout.

 Jaké přírodní látky dříve lidé používali k ošetření a mytí vlasů? 
Obrázky ti napoví.

 Součástí mnoha šamponů jsou bylinné výtažky. Najdi názvy rostlin na 
etiketách přinesených výrobků.

Ekologicka vychova_PUC_blok_96stran.indd   35 7.11.2013   9:59:01

Ekologická a environmentální výchova, učebnice

Ekologická a environmentální výchova
pracovní učebnice  978-80-7238-452-5   109 Kč
příručka učitele 978-80-7238-795-3   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  249 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

EP2_2017_blok.indd   42 15.12.2016   11:45:48
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43 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Výchova k finanční gramotnosti umožňuje žákům 
získat dovednosti potřebné k zodpovědnému 
finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému 
a efektivnímu užívání peněz.  Napomáhá žákům 
orientovat se v základní finanční terminologii 
i v nabízených finančních produktech a službách, 
uvědomit si důsledky svého rozhodnutí a nenechat se 
zmanipulovat reklamou nebo lákavými obchodními 
nabídkami.

Příručka učitele obsahuje přehled a vysvětlení 
použitých výukových metod a nabízí odborné informace 
a vhodná metodická doporučení pro práci s jednotlivými 
lekcemi.

Pracovní učebnice obsahuje 10 témat, v nichž se 
žáci seznámí se základními etickými hodnotami 
a morálními normami. Základním cílem etické výchovy 
je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, které 
mohou nacvičovat v praktických situacích z osobního 
i společenského života. Etická výchova je efektivním 
nástrojem prevence proti šikaně a dalším formám 
rizikového chování dětí. Publikaci lze využít i v hodinách 
literatury a občanské výchovy. Opírá se o kritické 
myšlení a podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti.

Příručka učitele pomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a  hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Mediální výchova napomáhá žákům orientovat se ve 
světě současných médií a posilovat jejich mediální 
gramotnost. Cílem je vybavit žáky základními poznatky 
a dovednostmi a podpořit jejich poučené, aktivní 
a nezávislé zapojení do mediální komunikace. 

Příručka učitele obsahuje formulace cílů pro 
jednotlivé tematické celky, nabízí odborné informace, 
komentáře a vhodná metodická doporučení pro práci 
s učebnicí. 

Výchova k finanční 
gramotnosti
Jitka Kašová, Lukáš Istenčin

etická výchova
Dagmar Havlíková, Blanka Drábková, Jiří Vymětal

mediální výchova
Eva Bělohlavá a kolektiv pracovníků Centra 
dětské komunikace ve Vratimově

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.

  výchovy a průřezová témata  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova
 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  599 Kč
 e-příručka učitele  99 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

MEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE

39

Vznik a vývoj médií
Množství informací, které dnes můžeme získat z nejrůznějších zdrojů, 
je obrovské. Aby byly dostupné pro co možná nejvíce lidí, bylo zapotřebí 
spousty vynálezů. Knihtisk, fotografi e, telegraf, telefon, fi lm, …

Porovnej následující údaje a pokus se z nich vyvodit stručný závěr.

1605 × dnes
první tištěné noviny  tisíce magazínů, novin

1996 × 2006
55 milionů uživatelů internetu  více než 2 miliardy uživatelů

1936
první televizní 

vysílání

1876
telefon

1844
první telegrafi cká 

zpráva1526/1527 
první pošta 

v Českém království

1969
první

experimenty 
s internetem

1922
první

rozhlasové
vysílání

1895
počátek 

kinematografi e

1826
první 

fotografi e

1445
knihtisk (tisk Zlomku

knih Sybiliných)

1970
mobilní
telefon

1972
první 

e-mailový 
program

1987
vzniká pojem 

internet

1991
nasazení www

19700119 19

Porovnej následující údaje vodit stručný závěr.
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Mediální výchova, učebnice

výchova k finanční gramotnosti
učebnice  978-80-7238-107-4    109 Kč
příručka učitele 978-80-7238-176-0    199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  249 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Etická výchova
pracovní učebnice 978-80-7238-993-3   109 Kč
příručka učitele 978-80-7238-994-0   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  249 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Mediální výchova
učebnice  978-80-7238-162-3   109 Kč
příručka učitele 978-80-7238-457-0   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  109 Kč
 učitelská licence  249 Kč
   školní multilicence   2 490 Kč
   školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

17

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

Hospodaření domác-
nosti vyžaduje dodržo-
vání určitých pravidel. 
Jde hlavně o zachování 
rovnováhy příjmů a vý-
dajů a vytváření potřeb-
né fi nanční rezervy.

Živelné hospodaření 
vede k neuváženým ná-
kupům a zadlužování.

Rozpočet domácnosti
Domácnost je samostatně hospodařící člověk 
nebo společně hospodařící skupina lidí.

Členové domácnosti pracují, aby získali pro-
středky na uspokojení svých potřeb. Těm, kteří 
pracovat nemohou (děti, důchodci, nemocní, 
nezaměstnaní, ženy na rodičovské dovolené) 
přispívá stát formou sociálních dávek, důcho-
dů, přídavků na děti, nemocenských dávek, 
podporou v nezaměstnanosti atd.

Základem hospodaření domácnosti je její roz-
počet. Je to přehled o příjmech (peníze, které 
domácnost získává) a výdajích (peníze, které 
domácnost vydává za různé platby).
Příjmy i výdaje jsou v rozpočtu speci� kované do jednotlivých položek. 

Co patří mezi výdaje domácnosti?
stravování
bydlení 
oblečení 
doprava 
pravidelné služby 
kultura 
vzdělávání 
osobní zájmy 
oprava a údržba 
auto 
rekreace

Co to je rozpočet?
Rozpočet domácnosti je � nanční plán předpokládaných příjmů a výdajů 
domácnosti na určité období. 

Hospodaření s rozpočtem může být vyrovnané, přebytkové nebo schod-
kové (de� citní).

Rozpočet domácnosti
Příjmy Výdaje

Vyrovnaný
rozpočet

Příjmy a vydání 
se rovnají 

Přebytkový
rozpočet

Příjmy převyšují
výdaje

Defi citní
rozpočet

Výdaje převyšují
nad příjmy 

Př
íjm

y

Vý
da

je

Př
íjm

y

Vý
da

je

Př
íjm

y Vý
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je
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Výchova k finanční gramotnosti, učebnice
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Hudební výchova 
Jakub Šedivý, Lucie Rohlíková, Tomáš Kuhn, Štěpánka Lišková

Učebnice hudební výchovy obsahově vychází ze 
vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura a rozvíjí 
kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, 
hudebně pohybové i poslechové.

nn vede žáky k aktivnímu poslechu různých typů 
hudebních děl a orientaci napříč hudebními dějinami 
a žánry
nn motivuje žáky k vlastní hudební činnosti – 

ke zpěvu, hře na hudební nástroje, tanci a pohybu 
i skladatelským počinům
nn nahlíží na učivo v širším kontextu s využitím 

mezioborových aktivit

Příručka učitele obsahuje metodické pokyny pro 
učitele, doplňující informace, doporučení pro hodnocení 
žáků, řešení úkolů a cvičení. Nedílnou součástí je také 
časově-tematický plán a přehled očekávaných výstupů 
a klíčových kompetencí dle RVP ZV.

Specifi ka učebnice pro 6. a 7. ročník
nn oslovuje žáky příběhem začínající kapely, jejíž 

členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na 
hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou 
i současnou hudbou různých žánrů
nn upozorňuje na hudební události, výročí, festivaly 

a slavnosti

Specifi ka učebnice pro 8. a 9. ročník
nn zaměřuje se na oblast vývoje dějin hudby, jednotlivé 

epochy jsou představeny v kontextu se současností
nn vede žáky ke hře s hudebními principy 

uplatňovanými od pravěku do dnešních dnů
nn představuje komplexně zpracovanou a činnostně 

pojatou oblast nonartifi ciální hudby
nn zařazuje alternativní způsoby práce s hudebním 

materiálem, zpracovává některá témata z oblasti 
etnické hudby a muzikoterapie

 umění a Kultura  

44

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Hudební výchova 6 a 7 
Jakub Šedivý, Lucie Rohlíková

 učebnice 978-80-7238-901-8  159 Kč
 příručka učitele 978-80-7238-902-5  319 Kč

zpěvník s instrumentálními doprovody   zdarma*
audionahrávky ke zpěvníku   599 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  699 Kč
   školní multilicence   7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Hudební výchova 8 a 9 
Tomáš Kuhn, Štěpánka Lišková

NOVINKA
 učebnice 978-80-7489-313-1  159 Kč
 příručka učitele 978-80-7489-314-8  319 Kč

zpěvník s instrumentálními doprovody   zdarma*
audionahrávky ke zpěvníku   599 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  159 Kč
 učitelská licence  699 Kč
  školní multilicence   7 990 Kč
  školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

* K dispozici na www.ucebnice.fraus.cz nebo na e-shopu fl exibooks.cz.  
Obsahuje texty a notové zápisy 50 lidových i umělých písní. Umožňuje 
tisk všech písní.

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

VLASTNOSTI TÓNU

21

Zapamatuj si, že 
praporek osminových 
a šestnáctinových not 
vlaje vždy doprava.

U čtyřčtvrťového taktu 
se často místo zlomku 
4/4 používá tento 
symbol: 

Notovou osnovu rozdělují příčné taktové čáry, 
které označují konec jednot livých taktů. Dvě tak-
tové čáry znamenají konec skladby nebo její části.

Číselný zlomek umístěný za klíčem označuje, kolik je v jednom taktu dob 
(číslo nahoře) a jakou má jedna doba hodnotu (číslo dole). Např. do taktu 
2/4 se vejdou dvě čtvrťové doby, do taktu 6/8 šest dob osminových apod.

Spoj názvy taktů se správným označením taktu 
a s náležitým rytmickým zápisem:

takt dvoučtvrťový

takt tříčtvrťový

takt šestiosminový

Střídání těžkých dob (těch, na které dáváme důraz – přízvuk) 
a nepřízvučných neboli lehkých dob označujeme pojmem metrum. 
Vyzkoušej si jeho základní druhy:
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čtyřdobý takt (např. 
v černošských spirituálech)
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lik je v jednom taktu dob 
íslo dole). Např. do taktu 

NAPÍŠU TI 
JEDNODUCHÝ 

RYTMUS.

JÁ SE ALE 
V NOTÁCH 

NEVYZNÁM. . .
NIC NA TOM NENÍ! ZÁKLADNÍ 

NOTA SE JMENUJE CELÁ A TRVÁ 
ČTYŘ I DOBY. KDYŽ JI ROZPU°LÍŠ, VZNIKNOU 

DVĚ PU°LOVÉ – KAŽDÁ NA 
DVĚ DOBY.

A KDYŽ ROZDĚLÍŠ 
PU°LOVOU, VZNIKNOU 

DVĚ ČTVRŤOVÉ.
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Hudební výchova 6 a 7, učebnice

STRUNNÉ NÁSTROJE

45

Dřevo na 
výrobu houslí:

Vysvětli, proč cena 
houslí s jejich stářím 
stoupá, zatímco 
u klavíru je tomu 
většinou naopak.

Strunné nástroje smyčcové
Dnešní podoba smyčcových 
nástrojů se ustálila 
v 16. století v Itálii.
Předchůdce smyčcových 
nástrojů vidíš na obrázku:

Prohlédni si nákres houslí
a zjisti, z čeho se skládají. 

I smyčcové nástroje mají svou duši – na rozdíl od duše lidské ji však 
můžeš spatřit. Stačí, když se podíváš pravým „f“ průřezem dovnitř 
houslí. 

Housle se vyrábějí z kvalitního (tzv. rezonančního) smrkového 
a javorového dřeva. Jen na hmatník je třeba použít obzvláště 
tvrdé dřevo (např. exotické ebenové dřevo). Napadá tě proč?

Každý hráč na smyčcový nástroj drží při
hře v pravé ruce smyčec potažený žíněmi 
(dříve koňskými dnes většinou syntetickými). 
Aby smyčec po strunách neklouzal, ale naopak 
krásně drhnul, natírají se žíně kalafunou – 
speciálně upravenou pryskyřicí. 

Existují však i chvíle, kdy hráč smyčec
nepotřebuje, protože na svůj nástroj drnká
prsty. Takovému způsobu hry se říká 
pizzicato [čti picikáto].

Poslechněte si, jak zní hra na housle s použitím 
smyčce a jak zní pizzicato.

Naučte se písničku Mezi horami. Můžete si ji také poslechnout 
v úpravě kapely Čechomor, v níž vás bezpochyby okouzlí 
krásná melodie houslí.
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–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

143 Kč
příručka učitele

287 Kč

zlatá medaile

V roce 2015 získala učebnice 
Hudební výchova pro 6. a 7. ročník 
zlatou medaili na mezinárodním knižním 
veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem jako 
nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě.
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„Učebnice je pro žáky atraktivní a pro pedagogy 
motivující. Teoretické poznatky jsou vyvozovány 
z praktických činností. Velkým kladem je její elektronická 
podoba a z toho vyplývající „bonusy“ ve formě her, kvízů 
a doprovodů pro vokální a jiné činnosti.“ 

PaedDr. Jan Prchal
předseda a lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR 
a učitel na ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

SEZNAMTE SE s interaktivní 
učebnicí hudební výchovy

odkazy
na webové stránky 
s ukázkami písní, 
záznamy koncertů apod. 
do dalších učebnic 
a na audionahrávky

klaviatura

audionahrávky 
a videoukázky

interaktivní cvičení

pracovní 
aktivity

„Velkou výhodu učebnice vidím v jejím 
moderním pojetí. Učebnice obsahuje 
spoustu zajímavých úkolů a námětů 
pro další činnosti v rámci mezipředmětových 
vztahů. Žáci si tak lépe uvědomují význam 
hudební výchovy.“ 

Mgr. Helena Matuchová 
učitelka hudební výchovy, ZŠ Lomnice
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47

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 
ve věku přibližně 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.

 co–jaK–proč  

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
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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 dané 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     255 Kč

Počasí
Kriminalistika
Fotografie
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/

  co–jaK–proč  

–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

EP2_2017_blok.indd   47 15.12.2016   11:48:08



48 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	  

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

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

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 zaslání 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
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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

 	 seZnAm	KniHKupeCtVí,	RejstŘíK	  

Seznam knihkupectví
Cambridge English prepare! 7
código ELE 8
co–jak–proč 11
Český jazyk 12
český jazyk – nová generace 14
čítanka 17
čítanka – nová generace 19
Décibel 19
Dějepis 20
Deutsch mit Max 21
Deutsch mit Max NEU 22
Dopravní výchova 22
Ekologická a environmentální  

výchova 23
Etická výchova 24
Eyes open 27
Fyzika 28
Fyzika – nová generace 31
Hudební výchova 33
Chemie 35
chicos chicas 36
k přijímačkám s nadhledem –  

český jazyk a literatura 36
k přijímačkám s nadhledem –  

matematika 29
kalendář na školní rok 2017/2018 36
Le français ENTrE NoUS 37
Matematika 40
Mediální výchova 39
More! 42
občanská výchova –  

nová generace 42
občanská výchova, rodinná výchova 43

Pedagogická literatura 43
prima 43
přírodopis 42
přírodopis – nová generace 44
Raduga po‑novomu 46
Školní atlasy 47
Uso escolar 25
výchova k finanční gramotnosti 9
Výchova ke zdravému životnímu stylu 16
Way to Win 16
Your Space 17
Zeměpis 21
Zeměpis – nová generace 22
Život v našem regionu 9

Abecední rejstřík titulů

 	 sYstém	Ve	VÝuCe	CiZíCH	jAZYKŮ	  

sYstém	mŮŽete	ApliKoVAt	
nA KteRÝKoli	CiZí	jAZYK

i-učebnice
interaktivní cvičení, audia,  
videa, webové odkazy, …

pro i-tabule, PC a tablety

učebnice
profesionální obsah dle 
požadavků RVP  
v souladu se SERR

příručka učitele
pomoc při přípravě 
na výuku

pracovní sešit
procvičování 
a opakování učiva

aplikace
efektivní procvičování 
slovní zásoby z učebnice

pro PC, tablety a chytré telefony

cíLStart
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