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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.
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2015 Hudební výchova  
pro 6. a 7. ročník 
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

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

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

2011 i-učebnice Zeměpis 9
Zvláštní cena poroty 

2010 Život v našem regionu
Zvláštní cena poroty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oceNěNí v soutěži o nejlepší 
evropské učebnice (BeLma awards)

Úvodem

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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Připravujeme

Připravujeme

Příspěvky 
a úkoly

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 studenty 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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Český jazykČeský jazyk
pro střední odborné školy 
a střední odborná učiliště 

WITH ONLINE ACCESS

STUDENT’S BOOK

A1

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 
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ElementaryA2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

C1 Advanced

B1+ Intermediate

A1 Starter

A1 English Pro�le
 www.englishpro�le.org

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

Ë eDičNí pLáN ciZí jaZyky

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

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

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

Ë eDičNí pLáN eNgLiSh LaNgUage teachiNg

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

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

2017
ediční plán

english language 
teaching
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Interaktivní učebnice obsahuje kompletní 
středoškolské učivo rozčleněné do ucelených 
témat a kapitol, které mohou provázet studenta od 
prvního ročníku až k maturitní zkoušce. Je členěna do 
23 samostatně využitelných témat, z nichž každé 
se dále dělí na jednotně zpracované kapitoly. 
Interaktivní učebnici lze využívat celou, nebo si ji sestavit 
podle vlastních potřeb pouze z vybraných témat. 
Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu: 
nn přehledně zpracovaný teoretický základ učiva 

včetně názorných obrázků, definic a důležitých 
pouček, obsahuje i slovníček základních pojmů 
v angličtině
nn řešené úlohy zpracované do logických kroků 

s vysvětlujícími komentáři, lze zobrazit jak celé 
řešení úlohy, tak postupně odkrývat jednotlivé 
kroky; v geometrii jsou součástí řešení i krokované 
konstrukce
nn řada dalších cvičení různých stupňů obtížnosti 

včetně výsledků, ve vybraných případech 
i s kompletním řešením a postupem
nn připravené modely v matematických 

programech GeoGebra a WxMaxima, které jsou 
zdarma ke stažení a se kterými lze ihned jednoduše 
pracovat
nn elektronické testy dvou úrovní obtížnosti 

s vyhodnocením a správným řešením
nn příručka učitele je součástí každého tématu, 

obsahuje didaktické poznámky, souvislosti, 
překlady anglických úloh nebo alternativní řešení 
a návody k příkladům

Planimetrie III

matematika
pro střední školy

Eduard Fuchs, Helena Binterová, Šárka Gergelitsová, Dag Hrubý, Josef Janyška, Eva Pomykalová, 
Jitka Schovancová, Pavel Tlustý, Jaroslav Zhouf

Matematika pro SŠ

Interaktivní výuka

 jedno téma – žákovská licence  99 Kč
 jedno téma – učitelská licence                  149 Kč
 kompletní i-učebnice (23 témat) AKCE

  žákovská licence  979 Kč
 učitelská licence  1 474 Kč

  školní multilicence  19 990 Kč
  školní multilicence na 1 školní rok   3 990 Kč
 balíček 5 témat dle vlastního výběru AKCE

 žákovská licence  396 Kč
 učitelská licence   596 Kč

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

Otočení

teorie |  1

teorie řešené úlohy cvičení test nápověda

© Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Základní geometrický pojem spjatý s otáčením je kružnice. Pohyb po kružnici názorně demonstruje kružítko. 
Otočení jako shodné zobrazení je definováno pomocí pojmu orientovaný úhel. 

Orientovaný úhel je uspořádaná dvojice polopřímek se společným po-
čátkem. První polopřímku nazýváme počáteční rameno orientovaného 
úhlu, druhou polopřímku nazýváme koncové rameno orientovaného 
úhlu, společný počátek obou polopřímek nazýváme vrchol orientované-
ho úhlu. 

zapamatujeme si

Orientovaný úhel s počátečním ramenem VA a koncovým ramenem VB značíme AVB a v obrázku vyznačíme 
obloučkem s šipkou (obr. 1). Jsou-li polopřímky VA, VB totožné, je úhel AVB nulový orientovaný úhel.

Počáteční rameno můžeme otočit kolem vrcholu do koncového ramene buď proti směru pohybu hodinových ručiček 
– otočení v kladném smyslu, nebo po směru pohybu hodinových ručiček – otočení v záporném smyslu. Při otáčení 
může počáteční rameno vykonat libovolný počet celých otoček (obr. 2). Na základě takové představy definujeme 
velikost orientovaného úhlu.

Základní velikost α orientovaného úhlu AVB je velikost toho neorientovaného úhlu AVB, který vznikne otočením 
počátečního ramene VA do koncového ramene VB v kladném smyslu (obr. 3). Je tedy )0;2α π∈ , resp. )0 ;360α∈ ° ° . 

Velikost orientovaného úhlu AVB je každé reálné číslo 2kα π+ · , resp. 360kα+ °· , kde k ∈ .

Je dán bod S a orientovaný úhel, jehož jedna velikost je ω. Otočení 
(rotace) kolem středu S o úhel ω (obr. 4) je shodné zobrazení R(S; ω),  
které přiřazuje:
• každému bodu X S≠  bod X′ tak, že X S XS′ =  a XSX ω′ = ,
• bodu S bod S′= S.

zapamatujeme si

Bod S se nazývá střed otočení, orientovaný úhel o velikosti ω se nazývá úhel otočení. Otočení je svým středem a úhlem 
určeno jednoznačně. Z definice otočení vyplývá, že pro X S≠  leží bod X′ na kružnici o středu S a poloměru SX . Při 
otáčení je třeba respektovat směr otáčení; mluvíme tak o otočení v kladném smyslu, resp. v záporném smyslu.

Pro 0 2kω π= + · , resp. 0 360kω= °+ °· , k ∈ , je otočení identitou. Pro 2kω π π= + · , resp. 180 360kω= °+ °· , k ∈ , 
je otočení středovou souměrností. 

image  /  zobrazení, obraz
oriented angle  /  orientovaný úhel
rotation  /  otočení
centre of rotation  /  střed otočení 
direction of rotation  /  směr otočení
angle of rotation  /  úhel otočení

English Terms 

obr. 1 obr. 2 obr. 3

obr. 4

B

V A

B

V A

B

V A

α

X

ω

X ′

S ′ = S

Otočení
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Příklad 9
Do daného čtverce KLMN vepište rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby jeho vrchol A ležel na straně KL, 4KA LA= , 
a vrcholy B, C ležely na dalších stranách čtverce (B LM∈  nebo B MN∈ , C MN∈  nebo C KN∈ ).

řešení
Rozbor 
Úloha je polohová se dvěma neznámými body B a C. Předpokládáme, že existuje řešení. Hledaný trojúhelník ABC 
má být rovnostranný, proto  60CAB = °, a tudíž v případě kladné orientace popisu trojúhelníku ABC je bod C 
obrazem bodu B v otočení R(A; 60°).

1. krok
Je-li B LM∈ , je bod C průsečíkem obrazu L′M′ úsečky LM a úsečky MN, resp. KN.

2. krok
Je-li B MN∈ , je bod C průsečíkem obrazu M′N′ úsečky MN a úsečky KN. 

3. krok
Zápis konstrukce
1.  čtverec KLMN
2.  ; , 4A A KL KA LA∈ =

3.  L′; R(A; 60°): L L′→

4.  M ′; R(A; 60°): M M ′→

5.  N ′; R(A; 60°): N N ′→  
6.  ;C C KN M N′ ′∈ ∩

7.  B; R(A; –60°): C B→
8.  ABC

Úloha má právě jedno řešení, neboť úsečka M′N′ protíná úsečku KN právě v jednom bodě C.

N M

K LA

B

C

60°

L ′

N M

K LA

B

M′

C

N ′

Konstrukce
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matematika s přehledem
přehledy vybraných důležitých vzorců 
a vět středoškolské matematiky

kolektiv autorů

Cílem publikace je pomoci výuce didaktiky a historie 
matematiky a být zdrojem inspirace pro středoškolské 
učitele, kteří mají zájem o kvalitní výuku. Učebnice je 
vhodná pro učitele matematiky, studenty pedagogiky 
a další zájemce o studium matematiky a její historie.

Publikace sestává ze tří částí:
I. ČÁST
Konkrétní didaktika matematiky
Zabývá se didaktickým zpracováním těchto partií: 
Množiny a logika, Reálná čísla, Funkce, Goniometrie, 
Rovnice a nerovnice v R, Komplexní čísla, 
Kombinatorika, Počet pravděpodobnosti a statistika, 
Posloupnosti a nekonečné řady, Geometrie, Vektory, 
Analytická geometrie, Matematická analýza.
Zpracování každé z oblastí má jednotnou strukturu:
nn historie vzniku a vývoje pojmů i metod
nn přehled metodického zpracování látky v našich 

učebnicích v historickém vývoji
nn didaktická analýza a metodika výkladu
nn motivační a aplikační úlohy (netradiční úlohy)
nn konkrétní zpracování scénáře výukových hodin

II. ČÁST
Obecná didaktika matematiky
Zabývá se následujícími okruhy: 
nn obecné problémy vyučování matematiky na ZŠ a SŠ
nn poznávací procesy ve výuce
nn metody tradičního a konstruktivistického pojetí
nn hodnocení žáků a problematika komunikace, 

psychologický přístup k učivu
nn metody řešení matematických problémů, 

aplikace matematiky
nn speciální aktivizující formy výuky, využití 

informačních a komunikačních technologií 
v matematice
nn aktuální problematika kurikulární reformy

III. ČÁST
Historie matematiky, významní matematici
Tato část publikace může být poutavá a podnětná 
nejen pro učitele matematiky, ale také pro širší okruh 
čtenářů se zájmem o historii oboru a životní osudy 
matematiků.
Obsahuje:
nn stručný přehled historie matematiky
nn přehledy shrnující život a dílo významných 

světových matematiků
nn zpracované medailonky vybraných osobností

Desetidílný užitečný pomocník při studiu matematiky, 
vytištěný na tvrdším laminovaném papíru v praktickém 
formátu oboustranných záložek.

Obsah jednotlivých přehledů:
1  Základní poznatky: číselné obory, dělitelnost 

přirozených čísel, intervaly, množinové 
operace, logika

2  Geometrie: vzorce pro obsahy, obvody, objemy, 
povrchy, Eukleidovy věty, Pythagorova věta

3  Algebra: mnohočleny, vzorce pro úpravy 
mnohočlenů, pravidla počítání s mocninami 
a odmocninami, usměrňování zlomků

4  Goniometrie a trigonometrie: goniometrické funkce, 
míra stupňová a oblouková, základní hodnoty 
goniometrických funkcí, goniometrické vzorce, 
věty sinová a kosinová

5  Posloupnosti a finanční matematika: vlastnosti 
posloupností, aritmetická a geometrická 
posloupnost, úroky, inflace, spoření

6  Logaritmy: logaritmické funkce, pravidla pro 
počítání s logaritmy

7  Kombinatorika: faktoriál, permutace, variace, 
kombinace, binomická věta

8  Analytická geometrie, kuželosečky I: kružnice, 
parabola, středové rovnice, vzájemná poloha 
přímky a kuželosečky, analytické řešení

9  Analytická geometrie, kuželosečky II: elipsa, 
hyperbola, středové rovnice, vzájemná poloha 
přímky a kuželosečky, analytické řešení

10  Diferenciální a integrální počet: věty o limitách, 
důležité limity, pravidla pro derivování, derivace 
elementárních funkcí, základní vzorce pro 
primitivní funkce

Didaktika matematiky
jak učit matematiku zajímavě 
a užitečně

Josef Polák

Vyjadřujeme ve stupních a v radiánech:

• 
π π

°= =
21  rad  rad

360 180           
• 

π π
° °

= = = °

360 1801 rad  57, 296
2        

• π°=360  2 rad

Velikosti úhlů 

stupně 0 30 45 60 90 120 135 150 180 270

radiány 0
π
6 4

π
3
π

2
π 2

3
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4
π 5

6
π π 3

2
π

Sinus (sin), kosinus (cos), tangens (tg) a kotangens (cotg). 

V pravoúhlém trojúhelníku platí:
• sinus úhlu α je poměr délek odvěsny protilehlé k úhlu α a přepony,
• kosinus úhlu α je poměr délek odvěsny přilehlé k úhlu α a přepony,
• tangens úhlu α je poměr délek odvěsny protilehlé a odvěsny přilehlé k úhlu α,
• kotangens úhlu α je poměr délek odvěsny přilehlé a odvěsny protilehlé k úhlu α.

Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku A BC, = ° 90ACB  je: 

 
0,

2
x
⎛ ⎞π⎟⎜∈ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

 
,

2
x
⎛ ⎞π ⎟⎜∈ π⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

 

3
2

x
⎛ ⎞π⎟⎜∈ π, ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

 

3 , 2
2

x
⎛ ⎞π ⎟⎜∈ π⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

sin x + + − −
cos x + − − +
tg x + − + −

cotg x + − + −

Hodnoty goniometrických funkcí v kvadrantech

Goniometrie a trigonometrie 4k     mpas

α =sin
a
c

α =tg 
a
b

α =cos
b
c

α =cotg 
b
a

C A

B

b

c
a

α

β

x 0
π
6

(= 30°)

π
4

(= 45°)

π
3

(= 60°)

π
2

(= 90°)

π
(= 180°)

π3
2

(= 270°)

sin x 0 1
2

2
2

3
2

1 0 −1

cos x 1 3
2

2
2

1
2 0 −1 0

tg x 0 3
3

1 3
není

defi nován
0

není
defi nován

cotg x
není

defi nován 3 1 3
3

0
není

defi nován
0

Základní hodnoty goniometrických funkcí
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Čísla přirozená (), celá (), racionální (), reálná (), komplexní ().

 2 – na místě jednotek je 0, 2, 4, 6 nebo 8
 3 – ciferný součet čísla je dělitelný 3
 4 – poslední dvojčíslí je dělitelné 4
 5 – na místě jednotek je 0 nebo 5
 6 – je dělitelné 2 a současně 3
 8 – poslední trojčíslí je dělitelné 8
 9 – ciferný součet čísla je dělitelný 9
 10 – na místě jednotek je 0
 11 – součet číslic ležících na lichých řádech čísla zmenšený o součet číslic ležících 

 na sudých řádech čísla je dělitelný 11
 12 – je dělitelné 3 a současně 4
 25 – poslední dvojčíslí je dělitelné 25

Číslo p · q, kde p a q jsou nesoudělná čísla, je dělitelné p a zároveň je dělitelné q.

Omezené – každá podmnožina množiny reálných čísel, kterou lze na číselné ose 
zobrazit úsečkou.

Zápis Označení Znázornění Název intervalu

{ ∈ x ; a ≤ x ≤ b} 〈a, b〉 a b uzavřený

{ ∈ x ; a < x < b} (a, b) a b otevřený

{ ∈ x ; a ≤ x < b} 〈a, b) a b zleva uzavřený a zprava otevřený

{ ∈ x ; a < x ≤ b} (a, b〉 a b zleva otevřený a zprava uzavřený 

Zápis Označení Znázornění Název intervalu

{ ∈ x ; a ≤ x} 〈a, +∞) a zleva uzavřený a zprava neomezený

{ ∈ x ; a < x} (a, +∞) a zleva otevřený a zprava neomezený 

{ ∈ x ; x ≤ a} (–∞, a〉 a zleva neomezený a zprava uzavřený

{ ∈ x ; x < a} (–∞, a) a zleva neomezený a zprava otevřený 

Základní poznatky

Neomezené – každá podmnožina množiny reálných čísel, kterou lze na číselné ose 
zobrazit polopřímkou nebo přímkou.

−
−+ +…+ +1
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Dělitelnost přirozených čísel

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě

Číselné obory

Intervaly 

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Didaktika matematiky I 
učebnice 978-80-7238-449-5   399 Kč

 e-kniha   399 Kč

Didaktika matematiky II 

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-326-1  269 Kč

 e-kniha II. část   269 Kč

Didaktika matematiky III 

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-327-8   299 Kč

 e-kniha    299 Kč

Komplet všech 3 dílů   699 Kč

Matematika s přehledem 
jeden přehled    9 Kč
komplet všech 10 přehledů   79 Kč

(značení: o – obvod, S – obsah, v – výška, a, b, c, d – délky stran, r – poloměr, d – průměr, 
 ρ – poloměr kružnice vepsané)

Geometrie 2k     mpas

obvod obsah

trojúhelník o = a + b + c
1 1 1· · ·
2 2 2a b cS a v b v c v= = =

obdélník o = 2a + 2b = 2(a + b) S = a · b

čtverec o = 4a S = a2

kosodélník o = 2a + 2b = 2(a + b) · ·a bS a v b v= =

kosočtverec o = 4a S = a · v

lichoběžník o = a + b + c + d ( )1
2

S a c v= + ·

pravidelný n-úhelník o = n · a 
1 1· · ·
2 2

S n a oρ ρ= =

kružnice, kruh o = 2πr = πd 
2

2

4
dS r π

π= =

Pythagorova věta 
A B

C
b2

a2

ab

c

c2

A B

C

b a

c
cacb

P

v

Platónská tělesa
Pravidelné mnohostěny neboli platónská tělesa mají shodné stěny – pravidelné 
mnohoúhelníky, a to rovnostranné trojúhelníky, čtverce a pravidelné pětiúhelníky. 

pravidelný 
čtyřstěn
tetraedr

pravidelný 
šestistěn
hexaedr

pravidelný 
osmistěn 
oktaedr

pravidelný 
dvanáctistěn 
dodekaedr

pravidelný 
dvacetistěn 
ikosaedr

 v 2 = ca · cb

Druhá mocnina výšky je rovna součinu délek obou 
úseků přepony (Eukleidova věta o výšce). 

 a2 = c · ca   , resp.  b 2 = c · cb

Druhá mocnina délky odvěsny je rovna součinu délek 
přepony a přilehlého úseku (Eukleidova věta o odvěsně).

 a2 + b2 = c 2

Druhá mocnina délky přepony je rovna součtu druhých 
mocnin délek obou odvěsen.
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Eukleidovy věty

Rovinné obrazce – obvody a obsahy

VZDěLáVací portáL FreD 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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Kalendář na školní rok
2017/2018

Moderní, komplexně zpracovaná učebnice 
středoškolské češtiny. Zahrnuje všechny složky 
předmětu mluvnice, komunikace a sloh a pokrývá 
všechny ročníky středoškolského studia. 
nn je vhodná pro výuku na všech typech středních 

odborných škol i s nehumanitní zaměřením a na 
odborných učilištích
nn má jednotnou strukturu všech kapitol 

(teorie, řešené úlohy, cvičení)
nn orientuje se na takové poznatky, které budou 

studenti využívat i v osobním a pracovním životě
nn je vhodná pro přípravu ke státní maturitě

Interaktivní učebnice je členěna do 6 samostatně 
využitelných témat. Lze ji využívat celou, nebo si ji 
sestavit podle vlastních potřeb pouze z vybraných 
témat. V i‑učebnici najdete navíc další materiály:

Pro prohloubení vědomostí:
nn rozšiřující výklady
nn vysvětlení terminologie
nn obohacení slovní zásoby

Pro podporu samostatné práce:
nn úlohy s řešením včetně popsaných jednotlivých 

kroků
nn ve vybraných případech zdůvodnění řešení

Pro procvičování:
nn cvičení pro rozvoj čtenářské gramotnosti
nn korpusová cvičení

Příručka učitele 
Příručka učitele je k dispozici pouze v elektronické 
podobě jako součást učitelské licence Flexibooks. 
Je zařazena vždy v závěru jednotlivých učebnicových 
témat. Obsahuje metodické poznámky a doplňky, 
další náměty pro práci v hodinách českého jazyka 
včetně dalších cvičení k danému tématu.

nn Zajímáte se o literaturu a dějiny?
nn Chcete se společně s 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.

český jazyk pro  
střední odborné školy  
a střední odborná učiliště
Ivo Martinec a kolektiv
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ISBN 978-80-7238-875-2

9 788072 388752

Nakladatelství Fraus je  členem
 Evropské asociace nakladatelství učebnic  
(European Educational  Publishers Group).

Docela jiný e-shop docela jiných knih.  
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Český jazyk 
pro střední odborné školy 
a střední odborná učiliště

Související produkty:

Český jazyk 
pro střední odborné školy 
a střední odborná učiliště
ß	jedna učebnice na všechny roky studia
ß	zpracováno dle nejnovějších trendů ve výuce českého jazyka
ß	doporučujeme pro přípravu ke státní maturitě 
ß	vychází z RVP pro odborné vzdělávání
ß	jednotná struktura všech kapitol (výklad, řešené úlohy, cvičení)
ß	zahrnuje všechny složky předmětu: mluvnice, komunikace a sloh  

Související produkty:

Literatura v souvislostech 1–4
+ elektronická čítanka jako součást učebnic
ß	komplet tištěné učebnice a moderní elektronické čítanky
ß	chronologické pojetí i žánrově-tematický pohled na všechna  

vývojová období literatury
ß	hledání literárních i mimoliterárních souvislostí
ß	respektuje nejnovější vyučovací trendy

Interaktivní učebnice Flexibook
Základ je shodný s tištěnou učebnicí. Interaktivní verze 
navíc obsahuje:
ß	dokumenty s rozšířeným výkladem i krátké textové 

poznámky s vysvětlením
ß	aktivní odkazy na externí materiály
ß	multimediální materiály (fotografie, úryvky psaného 

i mluveného textu, videoukázky)
ß	řešené úlohy s postupným odkrýváním řešení
ß	interaktivní cvičení různých typů
ß	testy k zopakování a upevnění učiva

Příručky učitele Flexibook 
ß	samostatné publikace k jednotlivým kapitolám  

v elektronické podobě
ß	poznámky k výkladu a časově tematickému plánu
ß	řešení cvičení z učebnice

Český jazykČeský jazyk
pro střední odborné školy a střední  

odborná učiliště

 příručka učitele

Český jazykČeský jazyk
pro střední odborné školy 
a střední odborná učiliště 

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

Věra Čecháková, Ladislava Babková

Věta jednoduchá, 
souvětí a komunikační 
souvislosti výpovědi

Víš, že…
nejstarší česky napsané věty jsou doloženy 
až z počátku 13. století a že jsou to dvě věty 
připsané na zakládací listinu litoměřické 
kapituly? Sama listina z roku 1057 je psána 
latinsky, nachází se dnes v archivu v Lito-
měřicích a pokládá se za nejstarší originál 
písemného dokumentu vzniklého v Čechách.

jednou ze zvláštností češtiny je možnost 
hromadění záporů, které mohou skutečně 
vyjadřovat význam záporný (Nikdo proti 
tomu nikdy nic nenamítal.), avšak mohou 
mít za cíl vyjádřit i opatrně řečený význam 
kladný: Není pravda, že nikdo nikomu nikdy 
nic nevěří. (= někdo někomu někdy něco 
věří)?

volný pořádek slov v české větě je možný 
hlavně proto, že v češtině, která je fl ek-
tivním jazykem, jsou tvarově zpravidla 
velmi dobře odlišeny pády slov v postavení 
různých větných členů, hlavně podmětu 
a předmětu? 

Naučíš se…
rozumět stavbě souvětí.

správně vyjadřovat významové vztahy ve 
výpovědích s ohledem na komunikační 
situaci.

rozpoznávat nepravidelnosti a chyby ve 
větné stavbě.

vnímat větnou skladbu ve vazbě na aktuální 
vývoj českého jazyka.

vyjadřovat vhodnou formou své postoje.

 ©teorie řešené úlohy cvičení test nápověda
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teorie řešené úlohy cvičení test nápověda

teorie |  1

Věta jednoduchá, souvětí a komunikační souvislosti výpovědi

Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá je vyšší mluvnický a obsahový celek mající jeden přísudek. 
Pokud tento celek obsahuje více přísudkových sloves, může jít buď o větu 
s několikanásobným přísudkem, nebo o souvětí. 
Ve větě jednoduché s několikanásobným přísudkem mají slovesa společné 
rozvíjející členy, nezřídka mají také blízký význam: Slunce svítilo a hřálo. 
Honza nikomu nic neřekl, neprozradil ani nepráskl. V přísudku složeném 
se modální nebo fázové sloveso neopakuje, přiřazují se jen a) in� nitivy 
plnovýznamových sloves: Stavitelé musí nyní své projekty nejen rychleji připravovat, 
ale i realizovat; nebo b) jmenné části přísudku: Po domluvě vedoucího začal být ke 
svým podřízeným vstřícnější a tolerantnější.
Větný celek, ve kterém jsou při společném podmětu přísudková slovesa samo-
statně rozvíjena, je už souvětím: 
Sýkorky přilétaly k plným krmítkům a vyzobávaly z nich semena slunečnic. Po poslední 
rozmluvě začal být opravdu nesnesitelný a k nám ještě víc nedůvěřivý.
Souvětí vzniká spojením vět ve vyšší mluvnický a obsahový celek. 

Stojí-li před spojovacím výrazem částice zdůrazňovací, píše se čárka před částici: 
Na procházku chodil, jen když nepršelo.

Věta vedlejší může být vložena do jiné věty (hlavní nebo vedlejší). Vloženou větu oddělují z obou stran čárky. 
Pokud je vložena hned za spojku souřadicí nebo podřadicí, píše se čárka před první spojku. Věta vedlejší může být 
umístěna mezi dvě souřadně spojené věty. Je-li mezi hlavními větami poměr slučovací, stojí v tomto případě před 
spojkou a čárka: Klára se rozhodla, že se přestěhuje, a já nejsem proti.

combination of sentences  /  souvětí
complex sentence  /  souvětí podřadné
compound sentence  /  souvětí souřadné 
negation  /  zápor 
modality  /  modalita
dependent clause  /  vedlejší věta 

English Terms 

Jako souvětí podřadné označujeme jen takové, které obsahuje pouze 
jednu větu hlavní, a ostatní jsou vedlejší. Věta vedlejší je větou závislou, 
podřazenou větě řídící. Řídící větou může být jak věta hlavní, tak věta vedlejší. 
Podřadnost se vyjadřuje pomocí spojek podřadicích, vztažných zájmen 
a příslovcí, korelativních výrazů anebo částic. 

zapamatujeme si

Protože věta vedlejší vyjadřuje větný člen věty řídící, rozlišujeme vedlejší 
věty podle jejich větněčlenské funkce: podmětná, předmětná, přívlastková, 
příslovečná, doplňková a přísudková. Jednotlivým příslovečným významům 
odpovídají vedlejší věty příslovečné: místní, časové, způsobové, měrové, 
příčinné, podmínkové, účelové (nazývané též důvodové), přípustkové 
a zřetelové. 

zapamatujeme si
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akce pro ŠkoLy

Při objednání 20 a více učebnic Český jazyk pro SOŠ a SOU 
obdržíte zdarma 1 učebnici pro učitele v hodnotě 389 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz 
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód NF17. 

Český jazyk pro SOŠ a SOU 
 učebnice 978-80-7238-875-2  389 Kč

Interaktivní výuka

 jedno téma – žákovská licence  99 Kč
 jedno téma – učitelská licence                  119 Kč
 kompletní i-učebnice (7 témat)

  žákovská licence  389 Kč
 učitelská licence  599 Kč

   školní multilicence  19 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok   3 990 Kč

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

Kalendář pro školní rok 2017/2018

NOVINKA
kalendář K132   199 Kč



 	 český	jazyk	a literatura	  

9 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Moderní učebnice zpracované podle nejnovějších 
trendů ve výuce češtiny. 
nn koncipované pro potřeby gymnázií a humanitně 

orientovaných SŠ
nn vhodné pro přípravu k maturitě
nn zahrnují integrovaný přístup k výuce mluvnice, 

komunikace a slohu
nn jejich obsah pokrývá jazykovou a komunikační 

složku předmětu

Mluvnice
nn induktivní i deduktivní postup výkladu
nn prvky sémanticky orientované syntaxe dle RVP
nn náměty pro práci s odbornou literaturou 

a internetovými zdroji

Komunikace a sloh
nn popis a nácvik komunikačních strategií
nn důraz na rozvoj komunikačních kompetencí
nn podněty k přemýšlení, diskusi, argumentaci

Cvičebnice
nn jedna publikace k učebnicím Mluvnice 

a Komunikace a sloh
nn další cvičení orientovaná na práci s textem 

a porozumění textu
nn podrobný přehled základních slohových útvarů 

a jejich charakteristiky

Příručka učitele
nn jedna publikace k učebnicím Mluvnice 

a Komunikace a sloh
nn řešení vybraných cvičení a testů, odpovědi 

na otázky v učebnici
nn náměty pro další práci, testy, diktáty, nová cvičení, 

kopírovatelné přílohy, všestranné jazykové rozbory, 
návrhy časově‑tematického plánu

Audionahrávky k Mluvnici
ukázky jednotlivých popisovaných jevů, správného 
čtení textů, uměleckých děl a textů ze cvičení

Audionahrávky ke Komunikaci a slohu
nahrávky k výkladu v učebnici, ukázky 
z uměleckých děl a písní

mluvnice, komunikace a sloh
český jazyk pro střední školy

Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová, Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková, 
Vladimíra Bezpalcová, Jitka Málková, Martina Pašková

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

82

Žádost o přijetí do pracovního poměru

Žádám o přijetí do pracovního poměru na místo učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 
z důvodu nedostatku vyučovacích hodin na mém předchozím pracovišti. V případě přijetí 
hodlám ukončit pracovní poměr na předchozí škole, proto přijmu celý i částečný úvazek. 

 
Dosažené vzdělání a praxe:

•  Pedagogická fakulta pro příslušný stupeň základních a středních škol, aprobace 
Fyzika – Základy techniky

•  Aprobace rozšířena předepsanou přípravou učitelů zápisem z 1. 9. 1988 o předmět 
Výpočetní technika (nynější IKT)

•  Zkoušky podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice – pracovník znalý s vyšší kvalifi kací (do 1000 V)

• Certifi kát ICT projektu školení poučených uživatelů výpočetní techniky

• Certifi kát projektu Počítačová grafi ka a digitální fotografi e

• Certifi kát projektu Tabulkové kalkulátory

•  Certifi kát ICT o dosažení znalostí a dovedností defi novaných pravidly Školení 
poučených uživatelů

• Certifi kát systému CAD (3 D modelování – AutoCAD) vydaný Computer Agency

•  Certifi kát European Computer Driving Licence (ECDL) – všechny moduly vydaný 
Českou společností pro kybernetiku a informatiku

•  Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí – pro letní tábory, výjezdy studentů, školy 
v přírodě, ozdravné pobyty apod.

• Praxe 21 let na průmyslové škole

•  Na předchozím pracovišti jsem vykonával funkci metodika ICT, správce učeben 
výpočetní techniky, vytvářel a spravoval jsem webové stránky školy. Nejsem však 
odborníkem v oblasti počítačových sítí.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji a zůstávám s pozdravem

Mgr. Jan Diviš Dne 15. 3. 2007
M. Alše 800
323 00 Plzeň 15. 3. 2007

Jan Větrovec
Prešovská 45
460 00 Liberec

Gymnázium F. X. Šaldy
Ředitelka školy
Mgr. Miroslava Šimáková
Šaldova 36
460 00 Liberec

 
Liberec 27. dubna 2007

Žádost o místo učitele

Vážená paní ředitelko,

jelikož tento rok ukončuji studium na VŠ, hledám místo učitele biologie a zeměpisu pro školní rok 2007/2008. Vaše škola má velmi dobrou pověst, a proto mám zájem zde učit. Pokud tedy hledáte učitele s mojí aprobací, věřím, že vyhovím Vašim požadavkům. Mám zájem o částečný úvazek (důvodem je dokončení diplomové práce).Jsem absolventem gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23, v současnosti studuji 5. ročník Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor učitelství pro střední školy, aprobace biologie – zeměpis. Jsem klidný, adaptabilní, nekonfl iktní, rád pracuji v týmu a v tvůrčím prostředí, nedělá mi problém řešení složitých problémů a dobře vycházím se studenty. Při pedagogických praxích jsem měl vždy velmi dobré hodnocení. Při výuce kladu důraz zejména na samostatné myšlení žáků, schopnost vyjádřit svůj názor a kladný vztah k životnímu prostředí.
V práci s dětmi mám mnoho zkušeností, které jsem získal při svém působení ve skautské organizaci. Dále jsem se podílel na přípravě a vedení zážitkových kursů pro třídní kolektivy středních škol. Velmi rád bych se zapojil i do mimoškolních aktivit vašeho gymnázia.Věřím, že Vaše škola podporuje začlenění mladých učitelů do výuky, a těším se na případnou 

spolupráci. Pokud Vám moje nabídka vyhovuje, mohu se přijít kdykoli představit osobně.
S pozdravem Jan Větrovec

K dopisu přikládám svůj životopis.

S LO H  ( S T Y L I S T I K A )

  (7) Jednání vědecké rady je přítomen určený pracovník sekretariátu Centra jako zapisovatel, který zašle 
zápis z jednání podle rozdělovníku, a to nejpozději do sedmi dnů od proběhlého jednání. Zápis pode-
pisuje ředitel Centra nebo jeho zástupce. Zapisovatel též podle pokynů ředitele Centra písemně sděluje 
rozhodnutí vědecké rady osobám, kterých se rozhodnutí týká.

  (8) Ředitel Centra vyhlásí své rozhodnutí nebo usnesení vědecké rady, určí způsob jeho oznámení a vydá 
příslušné pokyny zapisovateli.

5    Posuďte, zda následující žádosti odpovídají požadavkům 
na tento útvar administrativního stylu.

 6    Ztratili jste maturitní vysvědčení a obracíte se 
na školu se žádostí o vystavení duplikátu. Zvažte, 
která fakta v žádosti uvedete.

7    Zaplatili jste si drahý pobyt u moře. Nabídka cestovní kanceláře byla v rozporu s realitou (nebyla slibovaná vyhlídka 
na moře, několikrát došlo k poruše klimatizace). Napište stížnost CK.

8    V novinách jste našli nabídku přípravného kurzu ke studiu. Reagujte dopisem – přihláškou.

9    Přihlásili jste se (za částku 6000 Kč) na přípravný kurz pro přijetí na výběrovou VŠ. S kvalitou kurzu jste ale nebyli spokoje-
ni – přednášející byl nepřipravený, doba přednášek byla kratší než v nabídce. Napište stížnost organizátorovi kurzu.

10    Pořádáte maturitní ples, zaplatili jste si pořadatelskou službu, ale ta nefungovala, vpouštěla do sálu i nevhodně oblečené 
osoby. Napište stížnost a žádejte o vrácení části poplatku.

Komunikace a sloh, učebnice
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STŘEDA 25. ÚNORA 2009

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

CENA 14 Kč (Předplatné 12 Kč*)

LIDOVÉ NOVINY ROČNÍK XXII - ČÍSLO 47Německo, Rakousko 1,70 €Slovensko 0,83€/25 SKK
PŘEDPLATNÉ 225 555 533* průměrná cena za jeden výtisk při roční frekvenci platby

lidovky.cz
Navštivte náš zpravodajský serverwww.lidovky.cz
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Salámová královnaK dyž se vrátíme do starýchřímských dob, můžemenalézt mnoho náramkůa jiných artefaktů, které nosili otro-ci roztroušení po celé římské říši.Přenesme se do naší dnešní moder-ní doby, plné ústav, zákonů a para-grafů, které dělají naši společnosttakovou, jaká je. Civilizovanoua respektující lidská práva. Ale tovšechno neznamená, že by starézvyky zanikly, jen se přesunuly dotemných zákoutí naší společnosti,kde jsou hluboce ukryté a zažrané.Mluvím o novodobých otrocích,kteří nejsou zneužíváni na očíchveřejnosti, ale stále tady jsou.Jsou to nejčastěji uprchlíci, azy-lanti nebo lidé, kteří hledají spásuv západních zemích. Slibují si odsvého pobytu vytoužený útěkz chudoby. Chtějí využít svýchschopností naplno a zajistit svourodinu. To mnoho z nich nutí od-cestovat tisíce a tisíce kilometrůod domova. Slyší na každý sladkýnápis pověšený na ulici v centruměsta, v němž zahraniční firmyslibují za přiměřené úsilí na jejichpoměry celkem slušné peníze.Pokračování na straně 10

Dal přednost ctipřed zneuctěním
své rodiny

ZBYNĚK PETRÁČEK

K rálovna bílé stopy se po-malu, ale jistě stává krá-lovnou salámové taktiky.Znáte ji přece. Nemůžete-li něcozískat naráz, získáváte to po kous-cích, jako když odkrajujete koleč-ka salámu. A tak to běželo i s li-bereckým šampionátem.Před pěti lety, když Libereckandidaturu vyhrál, se organizáto-ři dušovali, že žádné státní dotacechtít nebudou. Jistě, u toho Kateři-na Neumannová nebyla. Pak aledo už rozjetého salámového vlakunaskočila zdatně. Z prvotního nicbyla náhle miliarda a pak – koleč-ko ke kolečku – miliardy dvě.I teď, když už víme, že každé-ho občana České republiky vyjdecelý ten spektákl na 200 korun, sikrálovna vymohla od Liberecké-ho kraje dalších 15 milionů. Žeby na dovoz sněhu? Ale kdež,toho je až moc. Tak na odvoz?Kdepak, na propagaci regionuv zahraničí. Jako by ho snad ne-propagovala dost Neumannová,musí ji zastínit mimo jiné MichalDavid s Dádou Patrasovou.Jednoho mimoděk napadne, žekdyž už je Kateřina takovou fa-nynkou Václava Klause, mohlatěmi penězi přispět na salám protamní nezaměstnané skláře.

TIEN TRAN TATvietnamský bloger

DRUHÝ DÍL V PRODEJI
UŽ ZÍTRA

s Lidovými novinami
pouze za 49 Kč

infolinka: 225 555 544www.lidovky.cz/dvdpocasi

Více čtěte
na straně IV

ROZMARY

EXTRÉMNÍ

Nový seriál na DVD z originální produkce BBC

PRAHA Satelit za šest miliard ko-run, od kterého vědecká komunitaočekávala přesné údaje o výskytuoxidu uhličitého v atmosféře, naoběžnou dráhu nedorazil. Zkázuamerické družice OCO (OrbitingCarbon Observatory) zavinila zá-vada mechanismu, který měl zajis-tit oddělení ochranného štítu. Ra-keta pak nebyla schopna příliš těž-kou soustavu dopravit na plánova-nou dráhu. Po sedmnáctiminuto-vém letu se včera krátce před po-lednem zřítila do moře.OCO byl prvním satelitem navr-ženým pro sledování přírodníchi umělých zdrojů oxidu uhličitého,který měl odpovědět i na otázku,kde je tento plyn pohlcován. Do-sud vědci nemají možnost zjistitnapříklad to, kolik CO
2 „spolkne“amazonský deštný prales. Pozem-ní měřicí stanice na tento úkol ne-stačí. Během každých šestnáctidnů měl OCO provést osm milio-nů měření. Tím by se objem do-stupných dat zmnohonásobil. lvVíce informací na straně 17

Veřejně prospěšné dary, příspěvky na odbory nebo průkaz zdravotně postiženého. Na tom všem můžete ušetřit. 

A možností je ještě víc. LN přinášejí 100 tipů, jak si snížit daně. Příloha Více peněz

100 rad, jak si snížit daně

Každou středu v Lidových novinách příloha VÍCE PENĚZ

Speciální příloha

Bertramka už zasepatří MozartoviSlavná pražská vila Bertramka,kde Mozart dopsal DonaGiovanniho, se vrací původnímmajitelům.
strana 4

TÉMA
Jakou budoucnost mají českéaleje? Věděli jste, že ovocnéstromy měly původně nasytithladové vojáky? strana 3
SVĚT
Jaké jsou americké kořenynového izraelského premiéraBenjamina „Bibiho“Netanjahua? strana 8
BYZNYS REKLAMAŠampion tzv. sociálních sítí nainternetu Facebook ukazujesvoji sílu. Sociální reklamy už seobjevily i u nás. strana 16

SLOUPEK LN

Osvětim se rozpadá, Polácivymýšlejí, jak ji zachránit

„Dojná kráva“ Liberec? Prezidentka organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyžování Kateřina Neumannová znovu přesvědčila kraj, aby

sáhl do kapsy a doplatil miliony, které chybí na tzv. doprovodný program čili hudební vystoupení či občerstvení pro V.I.P. Foto ČTK – Zbyněk Stanislav

Klimatická
superdružice
se zřítila

MARTINA KLAPALOVÁMICHAELA POLÁKOVÁ
PRAHA Šoféři pražských příměst-ských autobusů okradli Prahua Středočeský kraj o miliony ko-run.

Přišli totiž na způsob, jak si kesvému platu „přivydělat“ ještěněco bokem. Nechávají cestujícípři vstupu do autobusu zaplatitcenu jízdného, na vydání papírovéjízdenky už ale „zapomenou“.Podle zálohovaných dat to pakvypadá, jako by nikdo nenastoupil,takže si řidič peníze nechá prosebe.
Za loňský rok se řidiči takto při-živili na 2 800 000 lidech. To zjisti-

la společnost Ropid, která v Prazeorganizuje hromadnou dopravu,při namátkových kontrolách.Skutečné číslo tak může býti vyšší. Přesnou sumu, o kterou řidi-či autobusů zkrátili tržby, pražštídopravci nechtějí zveřejnit.Kdyby od každého člověka ale ři-diči vybrali například patnáct ko-run, což je v příměstských autobu-sech běžná částka, vydělali by sitak 42 milionů korun.Přistiženému řidiči hrozí nověod 1. ledna letošního roku pokutačtyři tisíce korun za každý zjištěnýpřípad úmyslného nevydání jízden-ky. Dříve to za stejný čin byly jendva tisíce.
Více čtěte na straně 6

DOMOV

ÚHEL POHLEDU

Řidiči autobusů kradliz jízdného. Nedávali lístky
VARŠAVANechvalně známý nacis-tický koncentrační a vyhlazovací tá-bor v Osvětimi potřebuje peníze nazáchranu. Stropy budov se propada-jí, dřevěná podlaha hnije, u stěnjsou podpěry.
Muzeum v Osvětimi odhadujenáklady na opravu objektů na 60milionů eur (1,7 miliardy korun).Polský ministr zahraničí Radek Si-korski až na dvojnásobek.Protože památníku chybí naopravy peníze, Varšava navrhujevytvoření mezinárodní nadace, kte-rá by prostředky zajistila. „Pokudnadace získá 120 milionů eur,může šest nebo sedm milionů eurročně použít na konzervační prá-ce,“ řekl Sikorski svým protějškům

v Evropské unii. Muzeum zahrnuje190 hektarů plochy. V areálu je155 staveb a 300 ruin. „Zhrouceníhrozí padesátce objektů a zbytkůmpo plynových komorách a kremato-riích,“ nastínil situaci ředitel mu-zea Piotr Cywinski. Odbornícinyní konzervují okolo 39 tisíc do-kumentů takzvaného „SS-HygieneInstitutu“. Zároveň pokračuje kon-zervace kufrů a vězeňských pry-čen. „Už nyní potřebujeme dlouho-dobé řešení, aby za 30 let stále exis-tovaly originální pozůstatky tábo-ra, díky nimž si další pokolení bu-dou moci uvědomit, co znamenalAuschwitz (Osvětim),“ zdůraznilCywinski.
Pokračování na straně 9

Neumannová dostalamiliony na estráduLiberecký kraj přidá chybějících 15 milionů na Michala Davida, skupinu Elán či ohňostroj

DAVID HLUŠTÍK, MARTIN PRACHAŘ
PRAHA Pořadatelé lyžařského mis-trovství světa v Liberci dostanoudalších 15 milionů. Částku jim vče-ra přislíbilo krajské zastupitelstvo.Peníze půjdou na doprovodný pro-gram, jehož náklady mají celkovědosáhnout 80 milionů korun.Doprovodným programem se ro-zumí například vyhlašování vítězů,hudební koncerty na náměstí v Li-berci, pohoštění pro V.I.P. hosty čiohňostroje.
„Z mého pohledu budou penízevynaloženy účelně. Pro mě se jedná

o akci velmi nadregionálního význa-mu a o prezentaci Libereckého kra-je. Větší akce v rámci České republi-ky se v současné době a v minulostinekonala. Je potřeba, aby akce do-padla úspěšně po všech stránkách,“vysvětlil LN schválení 15 milionůpro šampionát krajský radní pro in-vestice Zdeněk Bursa z ČSSD.Podle mluvčího organizačníhovýboru mistrovství Zdeňka Soudné-ho bylo o dotaci předem jednánouž na podzim loňského roku.„K projednání došlo až teď. Jak tobudou vnímat lidé, o tom rozhod-nou média. Buď lze napsat, že kraj

utrácí další peníze, nebo že krajpodporuje svou propagaci,“ řeklSoudný.
Bývalý hejtman Libereckéhokraje Petr Skokan z ODS považujedalší navýšení rozpočtu přinejmen-ším za neúčelné. „V minulosti jsemmistrovství světa podporoval a či-ním tak i nadále. Pokud ale krajnení pořadatelem, tak by bylo smys-luplnější přispět na investiční akci,která je vyvolaná mistrovstvím.Třeba na dostavbu skokanskéhomůstku nebo dokončení zatepleníbudov,“ řekl Skokan. Kraj podleněj navíc není vůbec zastoupen

v organizačním výboru, kde je jenlyžařský svaz a magistrát města.„Takto i případné zisky z pořádánímistrovství nemůžou z toho tituludo kraje plynout. Jestli přispět naprovoz, tak ať kraji náleží nějakýprofit,“ uvedl Skokan. Rozhodnutízastupitelstva rozčílilo i lídra hnutíStarostové za Liberecký kraj Marti-na Půtu. „Nevím, proč máme zaselít peníze do mistrovství. Při schva-lování rozpočtu nám řekli, že užnic na šampionát nepůjde. Navícani pořádně nevíme, na co vlastněbudou použity,“ prohlásil Půta.Pokračování na straně 2
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S LO H  ( S T Y L I S T I K A ) 

Co mám umět
1   Administrativní funkční styl
2   Základní funkce operativní a řídicí
3   Požadavek na věcnou správnost, výstižnost, přesnost a maximální objektivnost
4   Vyjádření citově neutrální, jednoznačná
5   Stereotypnost, modelovost vyjadřování 

Publicistický funkční styl
Základními funkcemi textů tohoto funkčního stylu jsou funkce informační, získávací a přesvědčo-
vací (persvazivní). Autor publicistického textu usiluje o to, aby čtenář či posluchač přijal jeho argumenty 
a jeho tvrzení za vlastní, aby se s nimi buď zcela, nebo částečně ztotožnil. Srovnejte např., jak je stejná 
událost komentována různými autory na základě jejich individuálního (skupinového) smýšlení či politické 
a názorové příslušnosti.

Oblast projevů, které měly tyto či podobné funkce, je velmi stará. V tomto smyslu lze pokládat za publi-
cistické např. antické řečnictví, středověké postily, žurnalistické texty K. H. Borovského či fejetony Jana 
Nerudy. Publicistický funkční styl byl však v české jazykovědě popsán a defi nitivně vymezen asi v polovině 
20. století. Vedle uvedených funkcí se v současnosti v některých titulech novin a časopisů stále progresivněji 
prosazuje funkce zábavná. Některá periodika také plní funkci odborně sdělnou a popularizační. Sdělovací 
prostředky tak mohou strukturovat a plnit volný čas lidí. V textech novin a časopisů se stále zřetelněji 
prosazují prvky komercializace. Stránky tisku plní stále více reklamy a inzerce. 

Hlavním posláním publicistického stylu je co nejrychleji, nejvýstižněji a nejúčinněji informovat o udá-
lostech politického, společenského a kulturního života. Sdělovaná informace by měla být srozumitelná 
všem, bez ohledu na věk či vzdělání adresáta. Způsob, kterým 
je událost médii prezentována, výrazně ovlivňuje pohled 
široké veřejnosti na věc.

Funkční styl publicistický je velmi dynamický, jeho vývoj 
výrazně ovlivňují společenské a politické změny. Publicistic-
ké projevy mohou mít formu psanou i mluvenou, jde o texty 
většinou připravené, s přímým i nepřímým kontaktem 
s adresátem, monologické i dialogické.

Stylová vrstva užívaných jazykových prostředků je více 
než u jiných funkčních stylů ovlivňována těsným spojením 
celé oblasti s  proměnlivým okolním světem. Úkolem pub-
licistických textů je co nejrychleji reagovat na každodenní 
více či méně důležité události v oblasti 

akce pro ŠkoLy

Při objednání 20 a více setů učebnic Český jazyk pro SŠ 
Mluvnice a Český jazyk pro SŠ Komunikace a sloh obdržíte 
zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici Mluvnice, Komunikace 
a slohu a příručku učitele k oběma učebnicím) v hodnotě 897 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. 

Mluvnice, Komunikace a sloh
 učebnice Mluvnice 978-80-7238-779-3  299 Kč
 učebnice Komunikace a sloh 978-80-7238-780-9  199 Kč
 cvičebnice (k oběma učebnicím) 978-80-7238-781-6  139 Kč
 příručka učitele (k oběma učebnicím) 978-80-7238-782-3  399 Kč

1 CD Mluvnice 1084  349 Kč
1 CD Komunikace a sloh 1105  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence Mluvnice  299 Kč
 žákovská licence Komunikace a sloh  199 Kč
  učitelská licence Mluvnice + Komunikace a sloh  899 Kč
   školní multilicence Mluvnice + Komunikace a sloh  15 990 Kč 
   školní multilicence – na školní rok 

 Mluvnice + Komunikace a sloh   3 190 Kč

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



 	 český	jazyk	a literatura	  

10 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Moderní soubor plnobarevných učebnic určený pro 
gymnázia a střední školy. Přináší pohled na literaturu 
z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. 
Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, 
kulturní a společenský přehled, informace o dobových 
skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na 
žánrovou a tematickou pestrost.
Výkladová část je doprovázena bohatým poznámkovým 
aparátem (doplňující údaje, vysvětlivky, mezipředmětové 
vztahy, rozšiřující otázky a úkoly, studijní a čtenářské 
tipy, náměty na další práci) i ukázkami z umělecké 
i odborné literatury. Učebnice zachovává chronologickou 
linii s přesahy do jiných období. Je úzce propojena 
s elektronickou čítankou.

Příručka učitele
Zahrnuje metodické texty k učebnici a čítance, 
formuluje výchovně‑vzdělávací cíle a časově‑tematický 
plán. Předkládá návrhy analýzy textů, možné způsoby 
interpretace literárních ukázek a děl, další náměty 
pro práci studentů a řešení ke složitějším otázkám 
a úkolům. 

Elektronická čítanka ZDARMA
Nedílnou součástí učebnicové řady je čítanka 
v elektronické podobě. Vedle úryvků ze stěžejních děl 
různých literárních období obsahuje texty vhodné ke 
komparaci a doplňující informace o dílech i autorech.

Doplňkový materiál k jakékoli učebnici literatury 
pro SŠ, vhodný pro přípravu k maturitě. Obsahuje 
základní teoretické poučení, díky němuž studenti snáze 
proniknou k významům literárního díla. Výklad je 
prokládaný úryvky z děl, ukázkami interpretace textu 
a vysvětlujícími komentáři.
Hlavní tematické celky:
nn struktura literatury
nn struktura literárního díla
nn struktura verše

Literatura v souvislostech
literatura pro střední školy

kolektiv autorů

teorie literatury
literatura pro střední školy

Robert Kolár

Literatura v souvislostech 1
Jiří Novotný a kolektiv

  učebnice 978-80-7489-007-9  289 Kč
  příručka učitele 978-80-7238-784-7  289 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  289 Kč 
 učitelská licence  499 Kč
   školní multilicence  7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok    1 590 Kč
 elektronická příručka učitele   289 Kč
 elektronická čítanka*   zdarma

Literatura v souvislostech 2
Daniel Jakubíček a kolektiv

  učebnice 978-80-7238-976-6  289 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  289 Kč
  učitelská licence  499 Kč 
   školní multilicence  7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok    1 590 Kč
 elektronická příručka učitele   289 Kč
 elektronická čítanka*   zdarma

Literatura v souvislostech 3
Daniel Jakubíček a kolektiv

  učebnice 978-80-7238-991-9  289 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  289 Kč
  učitelská licence  499 Kč 
   školní multilicence  7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok    1 590 Kč
 elektronická příručka učitele   289 Kč
 elektronická čítanka*   zdarma

Literatura v souvislostech 4
Jakub Chrobák a kolektiv

  učebnice 978-80-7238-904-9  349 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence  349 Kč
  učitelská licence  499 Kč 
   školní multilicence  7 990 Kč
   školní multilicence – na školní rok    1 590 Kč
 elektronická příručka učitele   připravujeme
 elektronická čítanka*   zdarma

*  Elektronická čítanka je dostupná na www.flexilearn.cz  
po zadání unikátního kódu ze zakoupené tištěné učebnice  
a na vyžádání při zakoupení interaktivní učebnice.

Teorie literatury
Robert Kolár

  učebnice 978-80-7238-926-1  99 Kč

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

akce pro ŠkoLy

Při objednání 20 a více učebnic Literatura v sou vislostech 1, 
2 nebo 3 obdržíte zdarma 1 učebnici pro učitele a 1 publikaci 
Teorie literatury v hodnotě 388 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
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Č E S K Á L I T E R AT U R A V 1.  P O LO V I N Ě 19.  S TO L E T Í

Druhá fáze národního obrození
V letech 1805–1830 dochází k dílčím změnám 
ve společnosti, která si nyní již plně uvědomuje 
národní sounáležitost a snaží se ji prohloubit. Je to 
doba velkých koncepcí a jazykového vlastenectví. 
Národní obrození vstupuje do fáze agitační.
V první polovině 19. století vznikla také dvě vý-
razná periodika: svého druhu první český vědec-
ký časopis Krok (1821–1840) a Časopis Českého 
muzea (1827 – pod názvem Časopis Národního 
muzea dosud); k nim se později přidružil ještě 
Světozor (1834).

Nejvýznamnější osob-
ností druhé vl ny ná-
rod n í ho  obroz en í 
byl Josef Jungmann 
(1773–1847), básník, kritik, překla da tel 
a vědec, žák Josefa Dobrovského. 
Jungmannův život představuje jakýsi pro-
totyp života obrozeneckého vlas-
tence. Pocházel z chudých poměrů, 
národně se uvědomil v průběhu 
studií. K šíření národního ducha vyu-
žíval svého zaměstnání – Jungmann byl 
gymnaziálním profesorem. Hmotně se 
zajistil sňatkem a své postavení upevnil 
odbornými a vlasteneckými aktivitami 
a klidným osobním životem. 

V české literatuře 
se období druhé 
fáze národního 
obrození kryje 
s preromantis-
mem.

V souvislosti s národním ob-
rozením se mimo jiné hovoří 
o přechodu z tzv. zemského vlas-
tenectví na vlastenectví jazyko-
vé. Vysvětlete rozdílnost v pojetí 
obou projevů vlastenectví. 

S úsilím o nezávislost slovanských národů a vlastenecko-spo lečenskými 
postoji národních celků se pojí dvě koncepce – panslavismus a idea 
slovanské vzájemnosti. Laické veřej nos ti obě koncepce splývají, ovšem 
je mezi nimi podstatný rozdíl: 
Panslavismus je idea spojení slovanských národů pod vládou ruského cara. 
Idea slovanské vzájemnosti se zakládá na sounáležitosti a spo lu práci 
slovanských národů a na vzájemné podpoře, která vychází z vědomí 
společných tradic. Zatímco panslavismus u nás neměl příliš mnoho 
stoupenců, idea slovanské vzájemnosti se stala rozho dující v politické 
orientaci české společnosti pro celé 19. století. 

Obálky různých ročníků 
Časopisu Národního muzea 
a časopisu Světozor

překla
ho.
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Zjistěte bližší informace o časo-
pisu Světozor. Uvádí se, že vzni-
kl po vzoru tzv. penny papers. 
Co to znamená?

Jungmannovo náměstí v Praze 
zdobí obrozencova socha od 
Ludvíka Šimka.

CJSS_Literatura2_s001-216.indd   60 29.7.2011   10:08:46

Literatura v souvislostech 2, učebnice



 	 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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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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Přehledná učebnice pro středoškoláky klade důraz 
na rozvoj slovní zásoby a na produktivní dovednosti. 
Sekce Real World představují každodenní komunikační 
situace pomocí zajímavých videí, vytvořených pro 
výukové účely, učebnice může být doplněna online 
pracovním sešitem.

Učebnici doporučujeme středním a jazykovým 
školám, které: 
nn upřednostňují komunikační dovednosti před 

memorováním a gramatickým drilem
nn aktivně využívají moderní technologie ve výuce
nn uvítají kompletní škálu jazykových úrovní (A1–C1)

Pro učitele:
nn Student’s Book with DVD-ROM –  

učebnice s DVD‑ROMem
nn Student’s Book with DVD-ROM and Online 

Workbook Pack – učebnice s DVD‑ROMem a online 
pracovním sešitem
nn Workbook with Key – pracovní sešit s odpověďmi
nn Workbook without Key – pracovní sešit 

bez odpovědí
nn Teacher’s Book with DVD – příručka pro učitele 

s DVD
nn Testmaker CD-ROM and Audio CD – CD‑ROM 

pro vytváření vlastních testů  a audio CD
nn Class Audio CDs – poslechová CD
nn Presentation Plus DVD-ROM – DVD‑ROM pro 

interaktivní tabuli
nn Placement Test na www.cambridge.org/face2face 

ke stažení zdarma

Pro studenty:
nn  interaktivní procvičování a opakování  

na DVD ‑ROMu, který je součástí  
učebnice
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

face2face
Second edition

Chris Redston, Gillie Cunningham

6
levels

eSample
available

face2face Second Edition
  Student’s Book with DVD-ROM    550 Kč

Student’s Book with DVD-ROM and Online Workbook Pack    795 Kč
  Workbook with Key    300 Kč

Workbook without Key    300 Kč
  Teacher’s Book with DVD    745 Kč

Class Audio CDs (3)    820 Kč
Presentation Plus DVD-ROM    3 370 Kč
Testmaker CD-ROM and Audio CD   640 Kč face2face Second edition 2, Student’s Book

face2face Second edition, interactive Student’s ebook

Ë eDičNí pLáN eNgLiSh LaNgUage teachiNg

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

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

2017
ediční plán

english language 
teaching

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Vydalo camBriDge UNiVerSity preSS
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13 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 

na 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 A/B – učebnice a pracovní sešit v jednom 

svazku
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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Vydalo camBriDge UNiVerSity preSS
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WITH ONLINE ACCESS

STUDENT’S BOOK

A1

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

EM
POW

ER A1 STARTER STUDENT’S BOOK    W
ITH ONLINE ACCESS

Doff, Thaine, Puchta, Stranks, Lewis-Jones
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ElementaryA2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

C1 Advanced

B1+ Intermediate

A1 Starter

A1 English Pro�le
 www.englishpro�le.org

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

cambridge english 
empower
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, 
Jeff Stranks, Peter Lewis -Jones

6
levels

eSample
available

Moderní učebnice nejen pro středoškoláky umožňuje 
průběžné online hodnocení pokroku studenta a získání 
osvědčení o jazykové úrovni po absolvování kurzu. 
Poutavé obrázky doplněné o sekce „Everyday English“ 
s videi podporují studenty v rozvoji slovní zásoby 
a v každodenních komunikačních situacích.

Učebnici doporučujeme středním a jazykovým 
školám, které: 
nn běžně využívají moderní technologie ve výuce
nn ocení validní testování a průběžné hodnocení 

pokroku studenta
nn uvítají kompletní škálu jazykových úrovní (A1–C1)

Pro učitele:
nn Presentation Plus DVD-ROM – DVD‑ROM pro 

interaktivní tabuli 
nn obsáhlé učitelské knihy s doplňkovými 

kopírovatelnými materiály a extra tipy pro 
„fast finishers“  či heterogenní třídy se studenty 
na rozdílných jazykových úrovních
nn zdarma online podpora na Cambridge Learning 

Management System – pracovní listy, poslechy 
a další doplňky
nn DVD-ROM s videi
nn doplňkové pracovní listy k videoklipům a návod 

k práci s online komponenty na 
www.cambridge.org/empower

Pro studenty:
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT
nn gramatické příručky pro úrovně A1–B1 zdarma 

na www.cambridge.org/empower

Cambridge English Empower 
Student’s Book with Online Assessment and Practice,  
and Online Workbook    895 Kč

  Student’s Book    560 Kč
  Workbook with Answers plus Downloadable Audio    342 Kč

Workbook without Answers plus Downloadable Audio    342 Kč
  Teacher’s Book    750 Kč

Class Audio CDs (3)    910 Kč
Class DVD    1 980 Kč
Presentation Plus DVD-ROM   2 280 Kč

maturita in mind
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis -Jones

české pracovní sešity Jana Čadová, 
Věra Biltjanová

4
levels

eSample
available

Kombinací klasické učebnice zaměřené na teenagery 
English in Mind a čtyř českých pracovních sešitů 
vznikla výborná pomůcka pro přípravu na českou 
maturitu z anglického jazyka. Je opatřena doložkou 
MŠMT.

Učebnici doporučujeme středním školám, které:
nn upřednostňují klasickou učebnici s podporou 

češtiny
nn uvítají český pracovní sešit a rozšířenou 

podporu v českém jazyce (slovníčky, 
gramatické přehledy aj.)

UNIT 1 7

Free timeU
N

IT1
Slovní zásoba M
Volný čas, zábava

Tato slova určitě znáte. Dávejte pozor na jejich správnou výslovnost.

fashion / /

fi lm / /

football / /

sport / /

tennis / /

volleyball / /

High-frequency 
chunks

Častá slovní spojení

go jogging / running / 
swimming

jít běhat (kondičně) / 
běhat / plavat

go to the cinema / 
theatre

jít do kina / divadla

join a band / club / 
group

stát se členem kapely / 
klubu / skupiny

listen to music poslouchat hudbu

meet up / go out with 
friends

setkat se / jít ven 
s přáteli

play in a band / an 
orchestra

hrát v kapele / 
orchestru

play / work on my 
computer

hrát / pracovat na 
svém počítači

play the piano / 
saxophone / trumpet

hrát na klavír / saxofon 
/ trubku

send text messages / 
text my friend

poslat textové zprávy 
/ poslat textovku 
kamarádovi

watch TV / a movie / 
DVD

dívat se na televizi / 
fi lm / DVD

Slovní spojení s do, play a go
Přeložte slova z následující tabulky do svého sešitu. Použijte slovník, pokud bude potřeba.

do play go

ballet board games dancing out for a pizza

(salsa) dancing cards for a walk out with friends

drama computer games horse-riding running

exercise / exercises football / golf into the centre of town sailing

judo / karate in a band / an orchestra jogging shopping

photography music on a cruise sightseeing

pottery the guitar / the piano on a trip swimming

sports volleyball on holiday to the gym

Free time activities Volnočasové aktiv-
ity

Výslovnost

acting hraní divadla, herectví / /

actor herec / /

beach pláž / /

bike jízdní kolo / /

computer games počítačové hry / /

dancing tanec, tancování / /

disco diskotéka / /

drama drama, dramatická 
činnost

/ /

e-pal kamarád, se kterým si 
dopisujete přes email

/ /

girl / boyfriend přítelkyně / přítel / / /

group skupina / /

guitar kytara / /

hobby koníček, hobby / /

horse-riding jízda na koni / /

interests zájmy, záliby / /

movies kino (amer.) / /

music hudba / /

photography fotografi e / /

piano klavír / /

pottery hrnčířství, keramika / /

(to) read číst / /

(to) run běžet / běhat / /

(to) sail plavit se / /

shop obchod / /

week týden / /

weekend víkend / /

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

Cambridge University Press
978-0-521-17199-1 - Maturita in Mind
Herbert Puchta and Jeff Stranks
Excerpt
More information

Maturita in Mind 1, Workbook, Czech edition 

Maturita in Mind 
Student’s Book with DVD-ROM*    od 268 Kč
Workbook    268 Kč

* Dostupné pouze pro Level 1 a 2.

FRAUS Přehledná anglická gramatika
kniha   978-80-7238-855-4  149 Kč

FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky
kniha 978-80-7238-553-9   199 Kč

FraUS přehledná 
anglická gramatika
Second edition

Martina Hovorková

Publikace podává jasné, výstižné a přehledné vysvětlení 
důležitých oblastí anglické gramatiky, přičemž důraz je 
kladen na jevy obtížné pro české studenty. Systematicky 
se zaměřuje na problematické jevy, např. slovesné časy 
či předložky.

FraUS cvičebnice 
anglické gramatiky
Daniela Špačková

Cvičebnice předkládá cvičení, ve kterých si student 
procvičí a ověří své znalosti anglické gramatiky. 
Kapitoly jsou děleny podle jednotlivých gramatických 
celků, které jsou shodné s celky v Přehledné anglické 
gramatice. Je ideální v kombinaci s touto publikací.

nn  vhodný doplněk ke všem učebnicím angličtiny
nn  pro začátečníky až středně pokročilé – pro nejširší 

okruh zájemců, studenty středních a jazykových 
škol, ve firemních kurzech atd.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Vydalo camBriDge UNiVerSity preSS

Vydalo camBriDge UNiVerSity preSS
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Let’s talk anew
moderní konverzační témata 
v angličtině

Eva Peck, Alexander M. Peck

Step by Step
angličtina pro samouky  
a studenty jazykových škol

Paddy Long, Jana Kmentová, Christopher Koy, 
Zdeněk Benedikt

Díky této řadě učebnic si studenti kromě jazyka osvojují 
a dále rozvíjejí studijní dovednosti a návyky – zjistí, 
jak se efektivněji učit. Čtyřdílná řada vytvořená pro 
studenty středních škol a jazykových kurzů vede od 
úrovně A1 do úrovně B2.

nn  využití češtiny jako mateřského jazyka studentů – 
kombinace komunikativního přístupu se systemizací 
gramatiky
nn upozornění na běžné chyby českých studentů
nn moderní témata – vhodně kombinovaný výběr 

témat zpracovaný pro cílovou skupinu
nn tipy na učení – studenti rozvíjejí své studijní 

dovednosti a návyky
nn učebnice integrovaná s pracovním sešitem – 

představení učiva i jeho procvičení v jednom svazku
nn systém učebnice a jejích komponent – učebnici 

doplňuje další pracovní sešit, oddělený slovníček 
a studijní příručka

Pro učitele:
nn  možnost doplnit výuku dalšími materiály (1. díl) 

na www.fraus.cz/ELT

Pro studenty:
nn  pro „samostudující“ – možnost použít klíč 

k pracovnímu sešitu na www.fraus.cz/ELT
nn slovníček s příkladovými větami

Aktualizované vydání oblíbené dvoudílné 
učebnice angličtiny určené falešným začátečníkům‑
samoukům, ale též studentům jazykových škol 
je doplněno o nahrávky ve formátu mp3. Jedná 
se o publikaci, která v sobě kombinuje prvky 
zahraničních učebnic (autentický jazyk, komunikativní 
styl) s výhodami české učebnice (tradiční dělení lekce na 
texty s vyčleněnou slovní zásobou, gramatiku a cvičení). 

nn mp3 ke stažení na www.fraus.cz/ELT obsahují 
nahrávky rozhovorů a cvičení zaměřených na 
výslovnost
nn na dvou audio CD jsou k zakoupení samostatné 

nahrávky ke všem cvičením v učebnici
nn klíč ke cvičením, anglicko‑český slovník, souhrn 

základních gramatických pravidel, doplňkové 
testy integrovány do učebnice

nn 40 aktuálních témat pro střední školy, 
použitelných v každodenním životě
nn publikace vhodná pro přípravu k maturitě
nn moderní slovní zásoba vybraná rodilými mluvčími
nn úroveň A2–B2 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky
nn členění témat do 8 oddílů
nn definice vybraných obtížných slov v každé části 

tématu
nn rozšiřující slovní zásoba ke každému tématu
nn audionahrávky nosných textů z každého tématu 

ke stažení na www.fraus.cz/ELT ve formátu mp3
nn kompletní nahrávky k učebnici k zakoupení na 

dvou CD

eurolingua english
angličtina pro střední  
a jazykové školy

Andrew Littlejohn, Susanne Self, 
Svatava Heinlová, Alena Telínová

4
levels

28
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HOW DO YOu FEEL ABOuT SCHOOL?

for	which	subject	do	you	study	most?	Which	subject	is	easiest	for	you?
I spend	the	most	time	on	…	because	I (really	enjoy	it	/	don’t	know	much	about	it	/	am	finding	it	the	hardest	subject / …).

The	easiest	subject	for	me	is	…	since	I (am	very	interested	in	it	/	have	an	excellent	teacher	/	already	know	a lot	about	it / …).

How	do	you	
like	to	spend	
breaks	between	
classes?

During	breaks	I enjoy	(playing	sport	/	talking	with	friends	/	having	a snack / …).
Sometimes	I like	to	(use	my	mobile	phone	to	call	or	send	a message	/	see	a teacher	for	some	help	/	do	some	reading / …).

Which	subject	do	you	consider	the	most	important?	Are	there	any	other	subjects	you’d	like	to	have	at	school?The	most	important	subject	for	me	is	…	because	I (will	use	it	in	my	work	one	day	/	/	think	it’s	part	of	a good	education	/	/	know	I’ll	need	it	in	life / …).
I wish	that	we	could	also	have	(psychology		/			/	photography	/	drama / …).

What’s	the	sports	programme	like	
at	your	school?
During	the	year,	we	have	(physical	
education	classes	/	after-school		
sports	/	a fitness	club / …).
We	also	(compete	in	sports	with	other	
schools	/	have	an	annual	outdoor	sports	
day	/	go	to	the	ice-skating	rink	in	the	
winter / …).

What	extra-curricular	and	special	
activities	do	you	have	at	your	
school?
At	our	school,	students	can	(join	an	
English	club	/	participate	in	amateur	
theatre	/	help	in	some	community	
projects / …).
Once	or	twice	a year,	we	have	a/an	
(camping	trip	/	school	ball		/	excursion	to	
a place	of	interest / …).

Is	there	anything	you’d	like	to	change	at	your	school?
I would	like	to	suggest	that	we	have	(smaller	classes	/	a school	newspaper	/	a choir	
or	orchestra / …).

I don’t	see	a need	for	changes.	I enjoy	attending	this	school	because	(the	teachers	
are	nice	/	we	have	modern	equipment	/	there	are	good	sports	facilities / …).

SchoolSchool
What	is	your	favourite	subject?	
Is	there	a subject	you	dislike?
At	the	moment,	my	favourite	subject	
is	(science	/	history		/	geography / …).

A subject	I dislike	is	(maths	/	music		/	
	/	physics / …).

Let’s Talk Anew, učebnice

eurolingua English 1
  učebnice  80-7238-253-5  299 Kč
  pracovní sešit  80-7238-246-2  129 Kč

2 CD pro učitele  1015  369 Kč

eurolingua English 2
  učebnice  80-7238-062-1  349 Kč
  pracovní sešit  80-7238-308-6  129 Kč

2 CD pro učitele  1016  369 Kč

eurolingua English 3
  učebnice  80-7238-113-X  369 Kč
  příručka učitele  80-7238-236-5  299 Kč

2 CD pro učitele  1017  369 Kč

eurolingua English 4
  učebnice  80-7238-150-4  389 Kč

2 CD pro učitele  1018  369 Kč

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

Step by Step 1
učebnice + mp3  978-80-7238-666-6  289 Kč
2 CD pro učitele  1005  349 Kč

Step by Step 2
učebnice + CD  978-80-7238-667-3  349 Kč
2 CD pro učitele  1005  349 Kč

Let’s Talk Anew
učebnice + mp3  978-80-7238-921-6  179 Kč
2 CD  1096  349 Kč

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

2
levels

Ë eDičNí pLáN eNgLiSh LaNgUage teachiNg

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

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

2017
ediční plán

english language 
teaching

–10 % sleva pro školy
při nákupu online



 	 angličtina	  

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

Write it right!
anglická obchodní korespondence

nn pro uživatele angličtiny se znalostí na úrovni B1
nn využitelná ve výuce angličtiny na obchodních 

akademiích a v řadě dalších SŠ i VŠ oborů, jako 
doplňkový materiál pro studenty VOŠ zaměřených 
na obchodní administrativu, správní agendu 
a podobné oblasti, pro profesionály, k jejichž práci 
patří korespondence se zahraničními partnery

job matters
angličtina pro řemesla a služby

nn učebnice obecného základu anglického jazyka
nn vhodná k výuce angličtiny na SOU, a to nejen 

v technicky zaměřených oborech
nn důraz je kladen na upevňování gramatiky, budování 

slovní zásoby a osvojení komunikačních návyků
 
Cílem je vybudovat jazykový základ, na který mohou 
studenti navázat specializovaným nadstavbovým 
kurzem ze stejné řady:
Job Matters – Gastronomy
angličtina pro gastronomii
Job Matters – Wood
angličtina pro dřevozpracující řemesla
Job Matters – Construction
angličtina pro stavební řemesla
Job Matters – Plumbing and Heating
angličtina pro instalatérství a topenářství
Job Matters – Car Mechanics
angličtina pro autoopravárenství

Business english for 
Beginners

nn pro studenty připravující se na kariéru v oblasti 
obchodu a služeb i pro profesionály z praxe
nn titul je využitelný ve výuce angličtiny na obchodních 

akademiích, na středních odborných školách 
a učilištích a vyšších odborných školách
nn cílené osvojování všech jazykových dovedností
nn Grammar Pages se srozumitelným shrnutím 

nejdůležitějších gramatických jevů
nn Culture Pages k pochopení specifik anglicky 

hovořícího světa v oblasti obchodu

technical english for 
Beginners

nn  pro studenty připravující se na kariéru 
v technických oborech i pro profesionály z praxe
nn titul je využitelný ve výuce angličtiny na středních 

odborných školách a učilištích a vyšších odborných 
školách
nn cílevědomé osvojování všech jazykových dovedností
nn Focus on Language se srozumitelným shrnutím 

užitečných frází a gramatických jevů
nn Culture Pages

english for…

nn  každý titul přináší výukový materiál  
pro 20–30 hodin práce
nn tituly využitelné samostatně nebo v návaznosti na 

základní tituly projektu Angličtina v praxi či jiný kurz 
obecné, obchodní či technické angličtiny
nn upevňují specifickou slovní zásobu a rozvíjejí 

komunikační dovednosti

English for the Automobile Industry
English for Telephoning
English for Emails
English for Accounting
English for Meetings
English for Marketing and Advertising
English for Customer Care
English for Human Resources
English for Socializing and Small Talk
English for Sales and Purchasing
English for Presentations

Projekt Angličtina v praxi se zaměřuje na učební 
materiály pro výuku a osvojení komunikačních 
dovedností v oblasti profesního jazyka od obecné 
„kancelářské“ angličtiny přes obchodní korespondenci 
a manažerské dovednosti až po oborová specifika 
z oblasti automobilového průmyslu, gastronomie, 
elektrotechniky, stavebnictví a dalších oborů. 
Široké spektrum učebnic a doplňkových titulů je 
určeno studentům středních a vyšších odborných 
škol a učilišť.

Angličtina v praxi
David Christie

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Business English for Beginners
učebnice + CD  978-80-7238-600-0  359 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-601-7  159 Kč
příručka učitele 978-80-7238-602-4  269 Kč

Technical English for Beginners
učebnice + CD 978-80-7238-614-7  359 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-615-4  159 Kč
příručka učitele 978-80-7238-616-1  259 Kč

English for…
učebnice     od 249 Kč

Write It Right!
učebnice + CD   978-80-7238-603-1   349 Kč

Job Matters
učebnice + mp3* / CD    od 199 Kč

*   MP3 nahrávky a příručka učitele v elektronické podobě ke stažení 
na www.ucebnice.fraus.cz.

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

2 Something’s wrong

Listen to the CD and decide where each dialogue takes place.

89

U N I T 13

32

zip ■ trousers ■ leave ■ sew ■ noise ■ gears ■ message ■ answering machine
heel ■ come off ■ repair ■ finished ■ deliver ■ shelves ■ ill ■ phone

3 Practice

Complete the sentences with the most suitable word.

1 It has been three weeks _____________ I ordered the furniture.

2 You will be able to pick up your jeans _____________ the end 
of next week.

3 I ordered my meal more than half an hour _____________ .

4 Has the sofa been delivered _____________ ?

5 It’s _____________ under guarantee.

6 It will be finished _____________ Tuesday.

7 It has not worked properly _____________ the last week or two.

8 It won’t cost anything. It will be ____________ .

9 The soles of the boots have come _____________ .

10 I’ve _____________ opened the bottle.

ago ■ by
for ■ free
just ■ next
off ■ since
still ■ yet

Listen again and take notes. Then use the words in the box to describe what the
customers are complaining about and what solutions are suggested.

At the shoe repair shop At the garage

At the carpenter’s At the tailor’s

JM Basic s001-152.qxp6  27.5.2008  11:34  Str. 89

Job Matters, základní učebnice



 	 němčina	  

17 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

nn aktualizované vydání oblíbené učebnice studio d
nn systematické osvojování gramatiky v kontextu 

reálných situací
nn v celém rozsahu upraveno pro české prostředí
nn ke každé tištěné učebnici obdržíte interaktivní 

učebnici zdarma
nn součástí integrovaný pracovní sešit a mp3 nahrávky 

k části lekcí „Übungen“
nn lekce obohaceny o nové typy cvičení a motivující 

texty na pozadí německy mluvícího prostředí 
(integrované reálie)
nn velký důraz kladen na výslovnost a bohatou nabídku 

poslechových cvičení
nn na konci učebnice nově zařazen chronologický 

slovníček lekcí s českým překladem
nn aplikace WordTrainer FRAUS k procvičování slovní 

zásoby zdarma

studio 21
němčina pro jazykové a střední školy

Hermann Funk a kolektiv

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice studio d je určeno dospělým 
a studentům od 15 let, kteří nemají žádné předchozí znalosti němčiny. Ve třech 
svazcích vede k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z němčiny nebo 
na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch.

Od svého úspěšného předchůdce se liší především:

 ● aktualizovanými texty k jednotlivým tématům
 ● rozšířením počtu cvičení a obohacením o nové typy úloh
 ● slovní zásobu lekcí uspořádanou abecedně po stránkách
 ● obrazovým materiálem splňujícím nároky na moderní výuku počátkem 21. století
 ● bohatou nabídkou elektronických interaktivních materiálů

Co nabízí učebnice studio [21]:
 ●  nácvik komunikativních dovedností v souladu 

se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
 ● motivující texty na pozadí německy mluvícího prostředí (integrované reálie)
 ● systematický nácvik slovní zásoby v kontextu
 ● gramatiku prezentovanou v komunikativních kontextech 
 ● velkou škálu fonetických a poslechových cvičení
 ● pracovní sešit integrovaný v jednotlivých lekcích 
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Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Edvarda Beneše 72, 301 00  Plzeň
tel.: 377 226 102
fax: 377 224 594
e-mail: info@fraus.cz | www.fraus.cz

studio [21]

Součásti souboru:
učebnice s integrovaným pracovním sešitem a mp3 nahrávkami ke cvičením
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami + DVD s dalšími interaktivními cvičeními
2 CD s vybranými audionahrávkami (bez nahrávek ke cvičením)
4 CD s kompletními audionahrávkami + DVD s videem (balíček)
příručka učitele tištěná
příručka učitele elektronická
i-učebnice® Flexibooks

On-line podpora na www.fraus.cz:
mp3 nahrávky ke cvičením
klíč ke cvičením
transkripce poslechových textů
abecední německo-český slovník

učebnice
s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

němčina pro jazykové a střední školy
zpracovaná podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky

Funk | Kuhn

B1

studio [21]

i-učebnice 
Flexibooks zdarma

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice studio d je určeno dospělým 
a studentům od 15 let, kteří nemají žádné předchozí znalosti němčiny. Ve třech 
svazcích vede k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z němčiny nebo 
na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch.

Od svého úspěšného předchůdce se liší především:

$$ aktualizovanými texty k jednotlivým tématům
$$ rozšířením počtu cvičení a obohacením o nové typy úloh
$$ slovní zásobou lekcí uspořádanou abecedně po stránkách
$$ obrazovým materiálem splňujícím nároky na moderní výuku počátkem 21. století
$$ bohatou nabídkou elektronických interaktivních materiálů

Co nabízí učebnice studio [21]:
$$  nácvik komunikativních dovedností v souladu  

se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
$$ motivující texty na pozadí německy mluvícího prostředí (integrované reálie)
$$ systematický nácvik slovní zásoby v kontextu
$$ gramatiku prezentovanou v komunikativních kontextech 
$$ velkou škálu fonetických a poslechových cvičení
$$ pracovní sešit integrovaný v jednotlivých lekcích 

studio [21]
učebnice

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

němčina pro jazykové a střední školy
zpracovaná podle Společného evropského referenčního  

rámce pro jazyky

Funk | Kuhn

A2
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Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Edvarda Beneše 72, 301 00  Plzeň
tel.: 377 226 102
fax: 377 224 594
e-mail: info@fraus.cz | www.fraus.cz

studio [21]

Součásti souboru:
učebnice s integrovaným pracovním sešitem a mp3 nahrávkami ke cvičením
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami
2 CD s vybranými audionahrávkami (bez nahrávek ke cvičením)
4 CD s kompletními audionahrávkami + DVD s videem (balíček)
DVD s videem
příručka učitele tištěná (s generátorem pracovních listů)
příručka učitele elektronická
i-učebnice Flexibooks

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz:
mp3 nahrávky ke cvičením
klíč ke cvičením
transkripce poslechových textů
abecední německo-český slovník

i-učebnice Flexibooks zdarma
aplikace WordTrainer FRAUS zdarma

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice studio d je určeno dospělým 
a studentům od 15 let, kteří nemají žádné předchozí znalosti němčiny. Ve třech 
svazcích vede k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z němčiny nebo 
na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch.

Od svého úspěšného předchůdce se liší především:

$$ aktualizovanými texty k jednotlivým tématům
$$ rozšířením počtu cvičení a obohacením o nové typy úloh
$$ slovní zásobu lekcí uspořádanou abecedně po stránkách
$$ obrazovým materiálem splňujícím nároky na moderní výuku počátkem 21. století
$$ bohatou nabídkou elektronických interaktivních materiálů

Co nabízí učebnice studio [21]:
$$  nácvik komunikativních dovedností v souladu  

se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
$$ motivující texty na pozadí německy mluvícího prostředí (integrované reálie)
$$ systematický nácvik slovní zásoby v kontextu
$$ gramatiku prezentovanou v komunikativních kontextech 
$$ velkou škálu fonetických a poslechových cvičení
$$ pracovní sešit integrovaný v jednotlivých lekcích 

studio [21]
učebnice

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

němčina pro jazykové a střední školy
zpracovaná podle Společného evropského referenčního  

rámce pro jazyky

Funk | Kuhn
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Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Edvarda Beneše 72, 301 00  Plzeň
tel.: 377 226 102
fax: 377 224 594
e-mail: info@fraus.cz | www.fraus.cz

studio [21]

Součásti souboru:
učebnice s integrovaným pracovním sešitem a mp3 nahrávkami ke cvičením
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami + DVD s dalšími interaktivními cvičeními
2 CD s vybranými audionahrávkami (bez nahrávek ke cvičením)
4 CD s kompletními audionahrávkami + DVD s videem (balíček)
příručka učitele tištěná
příručka učitele elektronická
i-učebnice® Flexibooks

On-line podpora na www.fraus.cz:
mp3 nahrávky ke cvičením
klíč ke cvičením
transkripce poslechových textů
abecední německo-český slovník

i-učebnice Flexibooks zdarma
aplikace WordTrainer FRAUS zdarma

studio 21 A1
  učebnice*  978-80-7489-000-0  379 Kč

příručka učitele + CD-ROM  978-3-06-520528-3   419 Kč
cvičebnice + CD  978-3-06-520570-2   229 Kč
testy + CD  978-3-06-520468-2   339 Kč
2 CD pro učitele*  978-3-06-520524-5   529 Kč
1 DVD video  978-3-06-520866-6   369 Kč
4 CD + DVD video*  978-3-06-520525-2   769 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

studio 21 A2
  učebnice*  978-80-7489-255-4   379 Kč

příručka učitele + CD-ROM  978-3-06-520579-5   419 Kč
cvičebnice + CD  978-3-06-520575-7   229 Kč
testy + CD  978-3-06-520104-9   339 Kč
2 CD pro učitele*  978-3-06-520576-4   529 Kč
1 DVD video  978-3-06-520867-3   369 Kč
4 CD + DVD video*  978-3-06-520577-1   769 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

studio 21 B1
  učebnice*  978-80-7489-294-3   439 Kč

příručka učitele + CD-ROM  978-3-06-520603-7   419 Kč
cvičebnice + CD  978-3-06-520602-0   229 Kč
testy + CD  978-3-06-520106-3   339 Kč
2 CD pro učitele  978-3-06-520600-6   529 Kč

Interaktivní výuka

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

*  Součástí učebnice jsou mp3 nahrávky k části lekcí „Übungen“. 
Učitelům doporučujeme dokoupit 2 CD, kde najdou všechny ostatní 
nahrávky z učebnice. Balíček 4 CD a DVD obsahuje kompletní 
nahrávky k celé učebnici + film z autentického německého prostředí.

** Při koupi tištěné učebnice získáte i‑učebnici zdarma.  
 Jinak platí cena 379 Kč.

Materiály ke stažení a mp3 nahrávky  
na www.ucebnice.fraus.cz.
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einhundertdreißig

Berufe
V této lekci se naučíte
▶ hovořit o povoláních
▶ popsat denní činnosti
▶ někoho představit 
▶ vyhodnotit statistiku

Berufe. | Povolání. Ordnen Sie die Fotos zu. | Přiřaďte fotografie.

1.  der Ingenieur
2.  der Programmierer
3.  die Sekretärin
4.  der Taxifahrer

5.  die Krankenschwester
6.  der Koch
7.  die Friseurin
8.  die Floristin

1
Ü1

Was machen Sie beruflich?1

a

b

c

d

die Werkstatt der Friseursalon
das Krankenhaus das Restaurant

Gramatika
▶ tvoření slov: názvy ženských povolání
▶ způsob. slovesa können, müssen v přít. čase
▶ větný rámec
▶ členy a přivlastňovací zájmena ve 4. pádě
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einhundertdreißig

Hier lernen Sie
▶ über Verhaltensregeln sprechen
▶ sich für ein Missgeschick entschuldigen
▶ eine Situation kommentieren
▶ über Vergangenes berichten

Was ist Ihnen (nicht) peinlich?

Peinlich?

a)  Wählen Sie ein Foto von oben 
oder aus der Wort-Bild-Leiste. 
Ist diese Situation peinlich? Diskutieren Sie.

b) Lesen Sie den Artikel auf Seite 131 bis Zeile sechs und beantworten Sie die Fragen.

1. Von welcher „natürlichen Reaktion“ spricht der Autor Jens Berg? 
2. Was sind Ursachen für das Rotwerden? 
3. Was sagt Charles Darwin, britischer Naturforscher, dazu? 
4. Kennen Sie plötzliches Rotwerden? Wenn ja, was tun Sie? 

c)  Lesen Sie eine der drei Leser-Antworten im Artikel. Ordnen Sie ein passendes Foto zu 
und berichten Sie, was passiert ist. Die anderen kommentieren.

 

 eine Situation kommentieren

Das ist aber peinlich/ärgerlich! So ein Pech! Das hätte mir auch passieren können!
Diese Situation wäre (mir) ziemlich/echt/total peinlich/unangenehm.
Ich finde es gar nicht peinlich, dass/wenn …
Das möchte ich (wirklich) nicht erleben! Das wäre mir nicht passiert!

Re
de
m
it
te
l

1

1
Ü1–3

Auf Foto 1 schläft ein Mann in 
der Bahn. Das ist doch normal.

ein Mann in 
och normal.

Vielleicht spricht er im Schlaf. 
Das ist witzig, aber nicht peinlich.

1. Jens Berg meint …

Das ging daneben!

Essen am Arbeitsplatz? Kein Benehmen, oder?

Büroschlaf ist der gesündeste!

1 2 3 4 5

Das ist mir aber peinlich!   
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akce pro ŠkoLy

Při objednání 10 a více učebnic studio 21 A1 nebo A2 
obdržíte zdarma 1 učebnici pro učitele v hodnotě 379 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.

NákUpem UčeBNice StUDio 21 ZíSkáte

nn tištěnou učebnici s integrovaným pracovním sešitem
nn interaktivní učebnici
nn mp3 nahrávky
nn další materiály ke stažení

–10 % sleva pro školy
při nákupu online



 	 němčina	  

18 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

nn soubor učebnic pro výuku němčiny jako dalšího 
cizího jazyka na ZŠ nebo v odpovídajících ročnících 
VG, který svou koncepcí a rozsahem zaručuje 
plynulý postup výuky až k maturitní zkoušce
nn mírná progrese se zaměřením na komunikativní 

dovednosti
nn učebnicí se prolínají reálie německy mluvících zemí
nn každá lekce navíc obsahuje krátký text – Land und 

Leute, přinášející zajímavosti z německého prostředí 
(v prvních dvou dílech také česky)
nn gramatika vyplývá z kontextu a žáci si sami doplňují 

jednoduše formulovaná pravidla
nn kompletní přehled gramatiky s českým komentářem 

v pracovním sešitě jako vyjímatelná 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   462 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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▼  Im Zweiten Weltkrieg starben 
über 50 Millionen Menschen. 

Mauer – Grenze –
   Grünes Band
Mauer – Grenze –
   Grünes Band

▲  In den Gaskammern der 
Konzentrationslager ermordeten 
die Nazis Millionen Menschen.

▼  Vom 13. 8. 1961 bis zum 9. 11. 1989 
war Berlin durch eine Mauer geteilt.

▼  Wo früher die Grenze Deutschland 
teilte, ist heute ein „Grünes Band“.

▶  Das „Grüne Band“ soll vom Schwarzen 
Meer im Süden bis zum Eismeer im 
Norden gehen. 

▶ Das „Grüne Band“ soll vom Schwarzen 
Meer im Süden bis zum Eismeer im
Norden gehen. 

Ost–
deutschland

Polen

Österreich

Norwegen

Finnland

Rumänien

Bulgarien

Griechenland

Jugoslawien

Sowjetunion

Albanien

Ungarn

West–
deutschland

Tschechoslowakei

Lernziele
★ Über geschichtliche Ereignisse sprechen
★ Über Abläufe in der Vergangenheit sprechen
★ Geschichtliche Ereignisse vergleichen

▲  1933 kommen die Nazis an die Macht.

◀  Am 9. 11. 1989 wurde die 
Mauer geöffnet.

1

2

di

3

4 5

6 7
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Ë eDičNí pLáN ciZí jaZyky

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

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

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

–10 % sleva pro školy
při nákupu online



  ruština  

19 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Beseda i ekzamen
25 témat pro procvičování  
a přípravu k maturitě

Varvara Golovatina, Eva Menclová, 
Milena Rykovská, Olga Sedláčková

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

podle SERR pro jazyky
nn slovní zásoba a reálie 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

nn nn publikace je vhodná ke kterékoli učebnici ruštiny 
na SŠ a jazykových školách i k maturitní zkoušce
nn důraz je kladen na procvičování a rekapitulaci 

všech řečových dovedností a sociokulturní 
kompetence v ruském jazyce na úrovni A2–B1/B2
nn v 25 tematických celcích najdete široké spektrum 

informací z ruské kultury a ruských reálií
nn jednotná stuktura kapitol: úvodní opakování, texty 

a úkoly ke čtení s porozuměním, procvičování slovní 
zásoby a mluvnice a poslechy s úkoly
nn součástí knihy je i klíč ke cvičením a mp3 nahrávky

raduga po-novomu
ruština pro střední a jazykové školy

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  165 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) 
v hodnotě až 753 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

Beseda i ekzamen
kniha 978-80-7489-256-1   199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovská licence    199 Kč
  školní multilicence    2 490 Kč
  školní multilicence – na školní rok   490 Kč

Materiály ke stažení a mp3 nahrávky  
na www.ucebnice.fraus.cz.

Beseda i ekzamen, interaktivní publikace

VZDěLáVací portáL FreD 

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



20 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 	 francouzština	  

nn nový čtyřdílný učebnicový soubor francouzštiny 
pro dospívající a dospělé studenty
nn pokrývá úroveň A1–B2 podle SERR pro jazyky
nn rytmická metoda s dynamickou a přesnou progresí 

splňuje představu komunikačního a akčního 
přístupu (informace – vyjádření, projev – 
zhodnocení)
nn dobře postavená struktura usnadňuje zvládnutí 

potřebných vědomostí (slovní zásoba, fonetika, 
mluvnice)
nn lekce obsahují široký záběr informací z oblasti 

kultury a reálií Francie a frankofonních zemí
nn důraz je kladen na procvičování a rekapitulaci 

všech dovedností, čemuž napomáhá vzájemné 
propojení učebnice s pracovním sešitem a dalšími 
materiály
nn díky zařazení příprav na zkoušku DELF, zkoušek 

nanečisto, sebehodnocení a testů představuje 
Saison ucelený učební soubor pro výuku 
francouzštiny

Pracovní sešit obsahuje 300 cvičení, která 
umožňují procvičovat slovní zásobu, výslovnost 
a mluvnici a připravují na zkoušku DELF (ústní 
a písemný projev).

nn třídílný soubor francouzštiny pro střední 
a jazykové školy
nn učebnice je rozdělena do čtyř modulů,  

každý modul má tři lekce
nn jednotlivé moduly začínají dvoustranou, na které 

se prezentuje obsah jednotlivých lekcí a informace 
o tom, co se v modulu student naučí 
nn každou lekci uvádí text, který je rozveden 

ve cvičeních zaměřených na pochopení látky 
a základních komunikačních jevů
nn na dalších stránkách se střídavě objevují texty 

k pochopení mluveného a psaného textu, s vhodně 
doplněnými odkazy na gramatické jevy
nn poslední dvoustrana lekce se zaměřuje na reálie 

frankofonních zemí a sociokulturní tematiku
nn po každém modulu je věnován prostor 

Autoévaluation a Préparation au DELF

Saison
francouzština pro střední  
a jazykové školy

Marie-Noëlle Cocton a kolektiv

Saison 1 (A1+)
  učebnice + CD + DVD  978-22-7808-265-0   569 Kč
  pracovní sešit + CD  978-22-7808-267-4   339 Kč

Pack numérique CLÉ 978-2-2780-7915-5   2 555 Kč

Interaktivní výuka

 WordTrainer FRAUS    zdarma

Saison 2 (A2+)
  učebnice + CD + DVD  978-22-7807-753-3   579 Kč
  pracovní sešit + CD  978-22-7807-918-6   349 Kč

Pack numérique CLÉ 978-2-2780-7919-3   2 555 Kč

Saison 3 (B1)
  učebnice + CD + DVD  978-22-7808-043-4   589 Kč
  pracovní sešit + CD  978-22-7808-109-7   359 Kč

Saison 4 (B2)
  učebnice + CD + DVD  978-22-7808-110-3   599 Kč
  pracovní sešit + CD  978-22-7808-111-0   369 Kč

Příručky učitele zdarma ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
Interaktivní verze učebnic a další interaktivní materiály k dispozici 
na www.editionsdidier.com.

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

Latitudes
francouzština pro střední  
a jazykové školy

Régine Mérieux, Yves Loiseau, Emmanuel Lainé

Latitudes 1
  učebnice + 2 CD  978-2-278-06249-2   549 Kč
  pracovní sešit + CD  978-2-278-06263-8   349 Kč

příručka učitele  978-2-278-06264-5   569 Kč
1 DVD + brožurka  978-2-278-06265-2 2   239 Kč

Latitudes 2
  učebnice + 2 CD  978-2-278-06250-8   569 Kč
  pracovní sešit + CD  978-2-278-06266-9   369 Kč

příručka učitele  978-2-278-06267-6   569 Kč
1 DVD + brožurka  978-2-278-06268-3 2   239 Kč

Latitudes 3
  učebnice + 2 CD  978-2-278-06406-9   589 Kč
  pracovní sešit + CD  978-2-278-06407-6   379 Kč

příručka učitele  978-2-278-06408-3   569 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
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J’adore !

— Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue au
café L’Entrepotes pour notre soirée de rencontres rapides. N’oubliez
pas : vous avez 7 minutes pour vous présenter et parler de vous,
puis vous changez de table. Bonne soirée à tous !

— Bonjour, je m’appelle Christophe. J’ai 31 ans, je suis professeur de biologie
et j’habite à Toulouse. Et toi ? 

— Bonjour, moi c’est Alice. J’ai 29 ans et je suis étudiante en médecine.
J’habite à Ramonville dans une grande maison avec deux amies mais
l’année prochaine, je vais travailler à Lyon. J’ai deux sœurs et j’aime
beaucoup être avec elles. Elles sont adorables. J’adore la cuisine 
chinoise. Et toi ?

— Moi, j’adore cuisiner mais la cuisine chinoise, c’est un peu difficile ! 
J’aime faire du sport. Je fais de l’escalade et du ski avec deux amis.
Ils travaillent avec moi et les week-ends, nous skions dans les Pyrénées.

— Super ! J’adore le ski moi aussi, mais je n’aime pas l’escalade. C’est un
peu dangereux, non ? Tu aimes nager ? 

— Ah non, non ! Je déteste la natation mais j’aime me baigner dans la mer.
Le mois prochain, je vais passer deux jours à Nice : je vais me baigner
l’après-midi et je vais voir un festival de musique le soir.
Tu aimes le jazz ?   

— Le jazz ? Je n’aime pas du tout ! 
— 2 minutes… Aller

— J’aime le ski.
— Ah ! Moi aussi !

L’Entrepotes
24,port-Saint-etienne
31000-Toulouse

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Numéro : 107
Profession :
étudiante en médecine 
Ville : Ramonville

PRÉFÉRENCES 
Sorties : restaurant,
cinéma, soirées 
entre amis
Sports : natation, ski 
et tennis 
Musique : pop rock…
Loisirs : voyages,
balades 

Alice
29 ans

je vais
tu vas
il / elle va

nous allons
vous allez
ils / elles vont

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Numéro : 92
Profession :
professeur de biologie 
Ville : Toulouse

PRÉFÉRENCES
Sorties : restaurant,
cinéma, soirées entre 
amis
Sports : judo, ski,
escalade et basket-ball
Musique : musique 
classique, jazz…
Loisirs : lecture,
voyages

Christophe
31 ans

unité3

Latitudes 1, učebnice

akce pro ŠkoLy

Při objednání 10 a více učebnic Saison 1 obdržíte zdarma 
1 učebnici pro učitele v hodnotě 569 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.

Ë eDičNí pLáN ciZí jaZyky

francouzština Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku francouzštiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
naleznete v Edičním plánu Cizí 
jazyky pro rok 2017 Ë s. 25–32.

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

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

–10 % sleva pro školy
při nákupu online



 	 španělština	  

21 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Vente
španělština pro střední  
a jazykové školy

Fernando Marín, Reyes Morales a kolektiv

nn třídílný ucelený učební soubor pro výuku 
na středních školách 
nn odpovídá požadavkům MŠMT i současným trendům 

výuky, vzdělávání a hodnocení
nn učebnice pokrývají úrovně: 1. díl A1 a A2;  

2. díl B1+; 3. díl B2
nn rozsah každého dílu odpovídá 90–120 hodinám 

výuky ročně
nn didaktická posloupnost je orientovaná na 

reálnou výuku jazyka: prezentace, praktická část 
a vlastní projev
nn podpora výuky na www.edelsa.es: audionahrávky 

k učebnici a pracovnímu sešitu, jejich přepis 
a modelové zkoušky ke stažení zdarma na 
Zona Estudiante

nn čtyřdílný soubor učebnic španělštiny, který dovede 
k úrovni B2 podle SERR
nn splňuje požadavky k maturitě (písemné i ústní 

části), obsahuje průřezová témata a vede studenty 
k samostatnému ústnímu projevu
nn v učebnici jsou zadání pro samostatnou 

i skupinovou práci
nn rozsah 1. dílu odpovídá zhruba 2 letům výuky 

(při 3hodinové dotaci)
nn s tématy z každodenního života lze pracovat 

efektivněji díky moderním technologiím (učebnice 
obsahují internetové vstupy pro učitele i studenty)

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

embarque
španělština pro střední  
a jazykové školy

Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto

Vente 1 (A1/A2)
  učebnice  978-84-7711-796-4   499 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-060-6   199 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-092-7   539 Kč

Interaktivní výuka

 WordTrainer FRAUS   zdarma

Vente 2 (B1+)
  učebnice  977-84-7711-096-5   499 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-137-5   199 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-148-1  539 Kč

Vente 3 (B2)
  učebnice  978-84-9081-300-3   529 Kč
  pracovní sešit  978-84-9081-301-0   229 Kč

příručka učitele + CD  978-84-9081-302-7   569 Kč

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

Embarque 1 (A1+)
  učebnice  978-84-7711-951-7   449 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-953-1   199 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-738-4   689 Kč

Interaktivní výuka

 interaktivní studijní příručka (CZ)   zdarma
 WordTrainer FRAUS   zdarma

Embarque 2 (A2)
  učebnice  978-84-7711-954-8   469 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-956-2   209 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-955-5   689 Kč

Embarque 3 (B1)
  učebnice  978-84-7711-970-8   499 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-972-2   239 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-971-5   689 Kč

Embarque 4 (B2)
  učebnice  978-84-7711-743-8   519 Kč
  pracovní sešit  978-84-7711-744-5   249 Kč

příručka učitele + CD  978-84-7711-745-2   689 Kč

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

Ë eDičNí pLáN ciZí jaZyky

španělština Ë širokou nabídku 
učebnic pro výuku španělštiny všech 
úrovní a dalších studijních materiálů 
naleznete v Edičním plánu Cizí 
jazyky pro rok 2017 Ë s. 33–40.

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

2017
ediční plán
cizí jazyky
němčina | francouzština
ruština | španělština

Embarque 1, interaktivní studijní příručkaakce pro ŠkoLy

Při objednání 10 a více učebnic Embarque 1 obdržíte zdarma 
1 učebnici pro učitele v hodnotě 449 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.

akce pro ŠkoLy

Při objednání 10 a více učebnic Vente 1 obdržíte zdarma 
1 učebnici pro učitele v hodnotě 499 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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 	 pedagogická	a ostatní	literatura		  

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

Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs

Publikace 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. 

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.

Základy animace
Jiří Plass

Příručka začínajícího animátora, která je určena SOŠ se 
zaměřením na výuku animace nebo výtvarnou výchovou.

Výběr z jazykových koutků
Lumír Klimeš

Publikace obsahuje řadu ze 785 jazykových koutků, 
které jsou uspořádány do tematických oddílů – např. 
výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy, 
lexikální problematika, neobratnosti ve vyjadřování, 
zajímavosti o českém jazyce apod. 

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.

Didaktika profesního 
vzdělávání dospělých
Jaroslav Mužík

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

Filozofie pro střední školy
upravené a rozšířené vydání

Tomáš Měšťánek

Publikace zachycuje dějiny filozofie od antiky 
do současnosti v nejvýznamnějších proudech 
i představitelích. Zároveň je stručnou čítankou 
významných filozofických textů s doprovodným 
autorským komentářem.

textilní výtvarné techniky
Jana Skarlantová, Marie Vechová

Publikace představuje výtvarné techniky používané při 
výrobě textilií, dekorování tkanin atd. Je určena zejména 
pro střední školy a střední odborná učiliště oděvní.

Řízení školy při zavádění 
školního vzdělávacího 
programu
Ludvík Eger

Publikace je zaměřena na řízení školy při zavádění 
školního vzdělávacího programu.  Obsahuje teoretický 
základ i náměty pro praxi včetně zkušeností a příkladů 
z pilotních škol.

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

Didaktika profesního vzdělávání dospělých
 e-kniha   259 Kč

Filozofie pro střední školy
učebnice 978-80-7238-516-4   125 Kč

Základy animace
učebnice 978-80-7238-884-4   479 Kč

Textilní výtvarné techniky
učebnice 80-7238-319-1   200 Kč

Řízení školy při zavádění školního 
vzdělávacího programu

 e-kniha 80-7238-319-1   259 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

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

 e-kniha   229 Kč

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

 e-kniha   199 Kč
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 	 odborní	konzultanti,	informační	centra	fraus	  

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.

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

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

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

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

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

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

NoVý ShoWroom

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

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

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

Semináře
nn  seznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými 

didaktickými postupy
nn  vyzkoušíte si práci s moderními technologiemi 

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

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

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

pozitivními příklady z praxe

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

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

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

Další služby pro školy 
a pedagogy

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

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

Servis
Instalace e‑produktů včetně krátkého proškolení.

Proškolili jsme více než 28 000 pedagogů

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

Zkušení lektoři

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

Více iNFormací 
a oBjeDNáVky:

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

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

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

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

potřebujete	poradit?
 377 226 102
 info@fraus.cz

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

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

informace
Nakladatelství Fraus, s. r. o. 
Ed. Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
IČ 64831027  DIČ CZ64831027
www.fraus.cz

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

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

oficiální zastoupení cambridge University press 
v české republice 

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

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

www.cambridge.org/cs/cambridgeenglish
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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

Angličtina v praxi 16
Beseda i ekzamen 19
Business English for Beginners 16
Cambridge English Empower 14
Cambridge English Prepare! 13
Český jazyk pro střední odborné školy  

a střední odborná učiliště 8
Didaktika matematiky 7
Embarque 21
English for… 16
eurolingua English 15
Eyes Open 13
face2face 12
FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky 14
FRAUS Přehledná anglická gramatika 14
Job Matters 16
Kalendář na školní rok 2017/2018 8
Komunikace a sloh 9
Latitudes 20
Let‘s Talk Anew 15
Literatura v souvislostech 10
Matematika 6
Matematika s přehledem 7
Maturita in Mind! 14
Mluvnice 9
Pedagogická a ostatní literatura 22
Prima 18
Raduga po‑novomu 19
Saison 20
Step by Step 15
studio 21 17
Technical English for Beginners 16
Teorie literatury 10
Vente 21
Write It Right! 16

Abecední rejstřík titulůSeznam knihkupectví

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

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

angličtina
němčina
ruština
francouzština
španělština



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

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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