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NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

2005

2005

Ocenění v soutěži o nejlepší
evropské učebnice (BELMA Awards)

Čerstvou novinkou je portál pro děti a rodiče Škola
s nadhledem, který v pilotní verzi nabízí kromě jiného
i online procvičování českého jazyka, matematiky
a prvouky pro prvňáčky. Všechna cvičení jsou zdarma
a můžete je využít i přímo při výuce. Portál budeme dále
vylepšovat a rozšiřovat na základě požadavků uživatelů.
Vyzkoušejte si jej i vy na www.skolasnadhledem.cz.

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

Dále rozvíjíme spolupráci se společností Kalibro
Projekt, s. r. o., jež se evaluaci na základních a středních školách věnuje systematicky od roku 1994. Chcete-li
ve své škole využít srovnávací testy nebo dotazníková šetření, podívejte se na www.kalibro.cz.

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

Naše komplexní podpora vzdělávání zahrnuje také profesionální systém vzdělávání učitelů – odborné semináře (na přání i ve školách), vzdělávací programy DVPP
s akreditací MŠMT, konference, letní školy, ale i návštěvy
našich odborných konzultantů přímo ve školách. Aktuální
nabídku najdete vždy na www.seminare.fraus.cz.

2010 Život v našem regionu
Zvláštní cena poroty

Věříme, že i letos si z naší nabídky vyberete a že vám
naše učebnice, pomůcky a služby pomohou!

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

Pavel Brejcha
ředitel
redakce, obchod a marketing

OK

Interaktivní učebnice jsou již více než 10 let naší standardní nabídkou, zásadní novinkou je však možnost
zakoupit školní multilicence Flexibooks, které
zpřístupňují i‑učebnice žákům doma v jejich osobních
počítačích. Nyní můžete vy i všichni vaši žáci využívat
interaktivní učebnice kdekoliv a kdykoliv bez dalších
poplatků. Objevte i další výhody školních multilicencí
Flexibooks na www.flexibooks.cz.
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Pokud svým dětem nabízíte nebo chcete nabídnout
výuku angličtiny již od 1. ročníku, rozhodně si nenechte
ujít novinku MATT the Bat. Tato řada vychází vstříc
všem angličtinářům na 1. stupni, protože kombinuje
hravou formu výuky s rozsáhlou zásobou originálních
audionahrávek rodilých mluvčích, jež byly připraveny
pro prostředí českých škol a uzpůsobeny praxi českých
učitelek a učitelů.

2009

A
BOOK WARD
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Nově jsme zpracovali koncepci výukových mate
riálů pro oblast Člověk a jeho svět pro 1.–5. ročník. V prvním ročníku se obsah učebnice tematicky nemění, bude ale lépe strukturovaná, s novými atraktivními
ilustracemi a přehlednější grafikou. Důležitou součástí
zůstává badatelsky pojatý přístup s důrazem na integraci
učiva. Pro školní rok 2018/2019 připravujeme i nové učebnice a pracovní sešity Příroda a Společnost pro 4. ročník.

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

VN

GOLD

U

Vychází také již očekávaná nová generace učebnic
matematiky podle Hejného metody. Koncepce
velmi oblíbených učebnic zůstává zachována, cvičení
jsou upravena a doplněna, včetně úkolů pro nadané
děti. Za zásadní považujeme úpravu grafické podoby,
která je výrazně přehlednější a umožňuje dětem lépe
se soustředit na práci s úlohami. Novinkou je i podpora
sebehodnocení dětí napříč celou učebnicí. Součástí sady
jsou také další nové či přepracované doplňky.

A
BOOK WARD
OL

OK

V rámci nové generace vycházejí přepracované učebnice k analyticko-syntetické metodě výuky čtení
a psaní. Didaktická koncepce i pořadí zapojování písmen jsou až na menší výjimky shodné se současnými
učebnicemi, zcela nové je však grafické pojetí, ilustrace,
texty a cvičení – na základě zpětné vazby od učitelů
jsme je zjednodušili a zpřehlednili. Slabikář ilustroval
známý ilustrátor dětských knih Josef Pospíchal a autory
říkanek a textů jsou básníci píšící pro děti, Radek Malý
a Petr Kukal. Učební materiály budou vytvořeny ve dvou
variantách pro vázané i nevázané písmo, součástí jsou
rovněž zajímavé didaktické pomůcky pro žáky i učitele.

Dobře promyšlená evaluace pomáhá dětem i učitelům.
Testování ve škole nemá být cílem, nýbrž prostředkem
poznání. Novinkou na portálu Fred je testovací modul,
který bude postupně nabízet testy i jednotlivé testové
úlohy pro všechny učitele, kteří chtějí podpořit individuální evaluaci svých žáků, rozšířit komplexní hodnocení
či podpořit komunikaci s rodiči.

BRONZE
AWARD

K

Nejžhavější novinkou je nová generace učebnic pro
1. stupeň ZŠ. Pro školní rok 2018/2019 jsme připravili
aktualizaci úspěšných učebnic, které jsme upravili jak
graficky, tak obsahově. Veškeré změny vycházejí z dlouhodobých zkušeností a ze zpětné vazby získané přímo
od vás, učitelů z praxe.

Už třetí narozeniny letos oslaví také váš nový kolega –
vzdělávací portál Fred. V loňském roce přibylo v jeho
multimediální knihovně několik tisíc nových výukových
materiálů, určených především pro výuku na 1. stupni. Učitelé využívají nejen kopírovatelné pracovní listy
a cvičení, ale stále více i výukové materiály týkající se
aktuálních témat či výročí. Vyzkoušejte nabídku zdarma
a nezávazně na www.fred.fraus.cz.

011
S2

také letos jsme pro vás připravili řadu novinek – učebnic,
písanek, pracovních sešitů, cvičebnic, příruček i velké
množství rozšiřujících a doplňkových materiálů a pomůcek
včetně interaktivních učebnic Flexibooks či inspirativních
digitálních vzdělávacích materiálů od vašeho online kolegy
Freda a nového portálu pro děti Škola s nadhledem.

Desítka prestižních mezinárodních cen
a řada ocenění na domácí půdě potvrzují
vysokou kvalitu našich titulů, nejen
obsahu, ale i grafického zpracování.

BEST

Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové,

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

2011 i-učebnice Zeměpis 9
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

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

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ GENERACE
PRVOSTUPŇOVÝCH
UČEBNIC

www.fraus.cz/nove-generace

ČESKÝ JAZYK

Slabikář, Živá abeceda a písanky pro 1. ročník

MATEMATIKA

Pracovní učebnice pro 1. ročník

analyticko-syntetická metoda

Hejného metoda

více informací na s. 8–9

více informací na s. 18–19

PRVOUKA

Pracovní učebnice pro 1. ročník

PŘÍRODA
A SPOLEČNOST

Učebnice a pracovní sešity pro 4. ročník

více informací na s. 22–23

více informací na s. 26–27

VI

A
K
N
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Učební materiály
pro děti s SVP

Učební materiály pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upravenými verzemi oblíbených titulů Nakladatelství Fraus, které vznikly ve spolupráci s nakladatelstvím PASPARTA. Jsou
přizpůsobeny zejména dětem se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra,
ADHD a lehkým mentálním postižením.

TITULY PRO DĚTI S SVP
VE SROVNÁNÍ S BĚŽNÝMI
TITULY OBSAHUJÍ:

KAŽDÝ SVÝM
TEMPEM,
A PŘESTO
SPOLU

graficky přehlednější stránky
více prostoru pro zápis
rozvolněnější text a zjednodušené
ilustrace pro snadnější práci s úkoly
konkretizovaná a rozfázovaná
zadání úkolů
vzory řešení a další úpravy
podporující srozumitelnost

Upravené materiály jsou označeny speciální ikonkou,
která vyjadřuje myšlenku společného vzdělávání všech
dětí a integraci dětí s SVP do běžného kolektivu. Ikonku
naleznete vždy v pravém dolním rohu obálky.

Více informací naleznete na www.fraus.cz/svp.

pro prvňáčky

Startovací balíček obsahuje:
kvalitní učebnice Nakladatelství Fraus

kvalitní školní pomůcky Faber-Castell

Český jazyk, Matematika, Prvouka

+ dárek pro Vaše prvňáčky

2017

2018

m

ůž

e
et

se

2016

2015

šit

tě

Více informací naleznete na www.fraus.cz/startovacibalicky.
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PŘÍKLAD POUŽITÍ VYBRANÝCH TITULŮ
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

český jazyk

genetická metoda

analyticko-syntetická metoda

PR ACOVNÍ UČEBNICE

ŽIVÁ ABECEDA
vázané písmo

SLABIKÁŘ
vázané písmo

+ MP3

1

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

němčina

angličtina

PR ACOVNÍ UČEBNICE

MATT the Bat

PR ACOVNÍ UČEBNICE

1. DÍL

MATEMATIKA

PR ACOVNÍ UČEBNICE

2. DÍL

MATEMATIKA
1

UČEBNICE

PR ACOVNÍ UČEBNICE

PRVOUK A

PŘÍRODA

1

výchovy

člověk
a jeho svět

matematika

1

možno začlenit
do 1.–5. ročníku

Ikona označuje materiály, které nabízíme i ve variantě upravené pro děti s SVP.
7

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

4

UČEBNICE

SPOLEČNOST
4

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

NOVÁ GENERACE UČEBNIC
aktualizujeme řadu úspěšných učebnic Českého jazyka

1. ročník

JIŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

2. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

4. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

5. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH pro 1. ročník?
– upravené řazení písmen na základě zpětné vazby od učitelů
– celý soubor ve variantách pro vázané i nevázané písmo
– různé úrovně úloh podle vzdělávacích předpokladů žáků
– novou graﬁku a atraktivní ilustrace

„ Hned v září jsme začali s pilotáží Živé abecedy, a i když jsme ve výuce používali zároveň
původní interaktivní učebnici, byli jsme s novým pojetím spokojeni. Je zde dobře zařazena
samohláska hned za dvě probrané souhlásky. Děti se velmi brzo naučí skládat slabiku. Od
poloviny listopadu jsme přešli i na nový Slabikář, ve kterém je procvičování slabik formou
her a různých zajímavých cvičení. Děti práce s novým Slabikářem velmi baví.

8

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

„

Mgr. Zuzana Černá, pilotní škola ZŠ a MŠ Vranov
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
PŘÍRUČK A UČITELE
PR ACOVNÍ UČEBNICE

SLABIKÁŘ

2. DÍL

PÍSA NK A

ŽIVÁ ABECEDA
vázané písmo

vázané písmo

1

4. DÍL

PÍSA NK A
vázané písmo

1

ČESKÝ JAZYK
1

vázané písmo

Český jazyk, analyticko-syntetická metoda
nová generace – pro 1. ročník
Lenka Březinová, Soňa Burová, Martina Fasnerová, Bob Fliedr, Jiří Havel,
Jan Horák, Michaela Hrdinová, Ivona Ivicová, Michaela Kalkušová, Petr Kukal,
Radek Malý, Dagmar Nebuželská, Dana Raunerová, Dagmar Sojková, Hana Stadlerová

Doložka MŠMT

NOVINKA

Soubor učebnic nové generace pro 1. ročník je
vytvořen na základě analyticko-syntetické metody,
a přestože odpovídá koncepci původní řady, jsou zde
zohledněny připomínky učitelů z praxe. Výrazně se liší
novou grafikou a strukturou učebnic. Materiály nové
generace jsou zpracovány podle RVP ZV.
Soubor obsahuje:
nnŽivou abecedu
nnSlabikář
nn4 písanky
nnpříručku učitele

Celý soubor nabízíme ve variantách pro vázané
i nevázané písmo.
Proč zvolit právě tyto učebnice?
nnkoncepce Živé abecedy nejprve vyvozuje souhlásky,
mezi které je nově zařazena samohláska
A po souhláskách S, M
nnpoté následují další samohlásky a čtení slabik
nnpísanka s grafomotorickými cviky je integrovaná
přímo do Živé abecedy
nnSlabikář navazuje na Živou abecedu, vyvozuje celá
slova a věty
nnnově jsou součástí Slabikáře čtecí tabulky s velkou
zásobou slov ke čtení
nnke Slabikáři se vážou písanky
nnna Slabikář navazuje Čítanka 1
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nnplakáty
nnskládací abecedu
Nepřehlédněte:
nnvšechny materiály nabízíme ve dvojím provedení –
vázané a nevázané písmo

Slabikář, pracovní učebnice – nová generace
Písanka 3, vázané písmo
Písanka 4, vázané písmo
Živá abeceda, nevázané písmo
Slabikář, nevázané písmo
Písanka 1, nevázané písmo
Písanka 2, nevázané písmo
Písanka 3, nevázané písmo
Písanka 4, nevázané písmo
příručka učitele
čtecí karty ke Slabikáři –
nová generace
skládací abeceda k nové generaci
(vylamovací písmenka)
plakáty k Živé abecedě
a Slabikáři – nová generace
písmenka abecedy,
samostatné listy A4

K 168
K 169
978-80-7489-363-6
978-80-7489-361-2
K 170
K 171
K 172
K 173
připravujeme

Slabikář, pracovní učebnice – nová generace
39 Kč
39 Kč
99 Kč
119 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč

připravujeme
K 185

59 Kč

K 186

119 Kč

K 187

149 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks

Český jazyk 1 – analyticko-syntetická metoda,
nová generace
Živá abeceda, vázané písmo
Slabikář, vázané písmo
Písanka 1, vázané písmo
Písanka 2, vázané písmo

9

978-80-7489-362-9
978-80-7489-360-5
K 166
K 167

99 Kč
119 Kč
39 Kč
39 Kč

žákovská licence Živá abeceda
žákovská licence Slabikář
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

99 Kč
119 Kč
799 Kč
8 990 Kč
1 790 Kč

Zahrnuje části Živá abeceda – nová generace, Slabikář – nová
generace a Čítanka 1 – původní řada. Řadu doplňuje Čítanka 1, více
informací na s. 13.

*

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

SADY ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic
Živá abeceda, Slabikář, Čítanka 1 obdržíte
zdarma 1 sadu pro učitele (Živou
abecedu, Slabikář a Čítanku 1 a roční
učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě
1 317 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen z českého
jazyka pro žáky prvních ročníků.
Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk, analyticko-syntetická metoda
původní řada – pro 1. ročník
Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová

Doložka MŠMT
I-stupen_Slabikar.qxd

Původní soubor materiálů pro 1. ročník je vytvořen
na základě analyticko-syntetické metody a zároveň
využívá i prvky metody genetické a globální.
Materiály jsou zpracovány podle RVP ZV.
Soubor obsahuje:

StrÆnka 48
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NEOBYCEJNÝ
DEN

Zuzka stojí u

Pozoruje svou pusu. Olizuje si rty.
Pak vyplázne jazyk: ÁÁÁááá...
Nový neleze a starý se kývá. A jak!

Nejde to,

.

se smeká.

Najednou jazyk zabere a rup! Zub je venku.

„Musím o tom napsat dopis

,“ pomyslí si.

loupá
koupí
kouká
poutá

ne

na kouli
na louku
na rukou
na vousy

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

ne

loupí
toulá se
koumá
souká

ou

Přepiš.

louka
mouka
kouká
(Slabikář s. 41)

Slabikář

Písanka 2

Český jazyk 1 – analyticko-syntetická metoda
Živá abeceda
Slabikář
Písanka 1
Písanka 2
Písanka 3
Písanka 4
příručka učitele
čtecí karty ke Slabikáři
CD*
skládací abeceda (vylamovací
písmenka)
plakáty k Živé abecedě a Slabikáři

978-80-7238-629-1
978-80-7238-647-5
978-80-7238-650-5
978-80-7238-651-2
978-80-7238-652-9
978-80-7238-653-6
978-80-7238-649-9
K 003
1076

99 Kč
119 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
399 Kč
69 Kč
269 Kč

K 016
K 009

49 Kč
109 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence Živá abeceda
žákovská licence Slabikář
žákovská licence Básničkový slabikář
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

Zahrnuje části Živá abeceda, Slabikář a Čítanka 1.
Řadu doplňuje Čítanka 1, více informací na s. 13.

*
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1 Utvoř slova a přečti je.

do vody
do kouta
do mouky
do auta

Bb

Nebolelo to. Zuzka se na sebe usmívá.

48

16:11

s mámou
s tátou
s tetou
s pilou
s mapou
s Ladou
s Jurou

.

Prý se má kolem uvázat

2.3.2011

Spoj obloučkem
2 předložku se slovem.
Plynule přečti.

Zub, co se kýval, je ten tam,
jiný se zaèal kývat.
A já se stydím jíst a zpívat,
stydím se mluvit, smát i zívat.

Charakterisktika učebnic:
nnŽivá abeceda vyvozuje nejprve souhlásky S, L, M, P
a pak všechny samohlásky
nnpísanka obsahující grafomotorické cviky je
integrována přímo do Živé abecedy
nnSlabikář navazuje na Živou abecedu a vyvozuje celá
slova a věty
nnke Slabikáři se vážou písanky vázaného písma,
které zároveň procvičují i čtení jednotlivých písmen
nnna Slabikář navazuje Čítanka 1

Nepřehlédněte:
nnBásničkový slabikář ke stažení zcela ZDARMA
nnPROCVIČOVÁNÍ pro žáky ZDARMA
na www.skolasnadhledem.cz

13:38

B

nnŽivou abecedu
nnSlabikář
nn4 písanky
nnpříručku učitele k Českému jazyku a Čítance
nnCD k Českému jazyku a Čítance
nnčtecí karty ke Slabikáři

Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nnplakáty
nnskládací abecedu

19.04.2010

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

99 Kč
119 Kč
zdarma
799 Kč
8 990 Kč
1 790 Kč

UČITELSKÁ LICENCE FLEXIBOOKS
Učitelská licence Český jazyk 1 – analyticko-syntetická
metoda obsahuje:
nni-učebnici Živá abeceda
nne-učebnici Básničkový
nni-učebnici Slabikář
slabikář
nni-učebnici Čítanka 1
nne-písanky Písanka 1–4
nne-příručku učitele

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk, genetická metoda
pro 1. ročník
Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová, Lenka Syrová

Doložka MŠMT
Soubor učebních materiálů pro výuku čtení
a psaní genetickou metodou v 1. ročníku. Žáci se
učí nejprve číst a psát všechna velká písmena a skládají
slova po písmenkách, neslabikují. Po zvládnutí přidávají
malá písmena. Materiály jsou zpracovány podle
RVP ZV.

UČITELSKÁ LICENCE FLEXIBOOKS

Soubor obsahuje:
nn2 barevné pracovní učebnice (Začínáme číst a psát,

Už čteme a píšeme sami)
nnpísanku uvolňovacích cviků
nn3 písanky (varianty pro vázané a nevázané písmo)
nnpříručku učitele
nnCD s audionahrávkami

Proč zvolit právě tyto učebnice?
nnpracovní učebnice Začínáme číst a psát vyvozuje
všechna velká tiskací písmena
nnpracovní učebnice Už čteme a píšeme sami cvičí
čtení textu s malými písmeny a její součástí jsou
i projektové úlohy
nnsoubor podporuje rozvoj samostatnosti v ústním
i písemném projevu
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nndoplňkovou učebnici Hrajeme si ve škole i doma
nncvičebníček k procvičování psaní
Nepřehlédněte:
nnNOVINKA: Učební materiály ke genetické metodě,
které jsou upravené pro děti s SVP
nnPROCVIČOVÁNÍ pro žáky ZDARMA
na www.skolasnadhledem.cz
SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY
Tyto materiály nabízíme upravené pro žáky
se specifickými poruchami učení, ADHD,
s poruchami autistického spektra a s lehkým
mentálním postižením. Více informací na
www.fraus.cz/svp.

–10 %
11

sleva pro školy
při nákupu online

Pp

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

pppppppppppp
p
p

STŘÍBRNÁ MEDAILE

pP

pes
topí
dopis

V roce 2013 získal soubor učebnic Český
jazyk 1 – výuka čtení a psaní genetickou
metodou stříbrnou medaili
na mezinárodním knižním veletrhu
ve Frankfurtu nad Mohanem v kategorii
učebnic pro 1. stupeň ZŠ.

lípa

Český jazyk 1 – genetická metoda
Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová
89 Kč
399 Kč
89 Kč
399 Kč
49 Kč
129 Kč
249 Kč
269 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
19 Kč
99 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
19 Kč

978-80-7238-195-1
Začínáme číst a psát
978-80-7489-373-5
Začínáme číst a psát – SVP
978-80-7238-197-5
Už čteme a píšeme sami
978-80-7489-374-2
Už čteme a píšeme sami – SVP
978-80-7238-199-9
Uvolňovací cviky
978-80-7489-375-9
Uvolňovací cviky – SVP
978-80-7238-356-6
příručka učitele
1106
CD
978-80-7238-204-0
Písanka 1, vázané písmo
978-80-7238-271-2
Písanka 2, vázané písmo
978-80-7238-353-5
Písanka 3, vázané písmo
K 105
Cvičebníček
sada písanek (Písanka 1, 2, 3 a Cvičebníček)
K 174
Písanka 1, vázané písmo – SVP
K 175
Písanka 2, vázané písmo – SVP
K 176
Písanka 3, vázané písmo – SVP
978-80-7489-058-1
Písanka 1, nevázané písmo
978-80-7489-059-8
Písanka 2, nevázané písmo
978-80-7489-060-4
Písanka 3, nevázané písmo
K 077
Cvičebníček
sada písanek nevázaného písma
(Písanka 1, 2, 3 a Cvičebníček)

99 Kč

89 Kč
89 Kč
799 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

Zahrnuje části Začínáme číst a psát, Už čteme a píšeme sami.
Řadu doplňuje Čítanka 1, více informací na s. 13.

*

více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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Písanka 2 – nevázané písmo Sassoon

„Učebnice jsou velmi pěkně koncipovány. Hned v úvodu
prvního dílu může vyučující využít situaci ve třídě – jmen dětí –
a žáci si tak snadno a rychle osvojí písmena velké abecedy.
Pro žáky je také velmi přínosná možnost hned od začátku,
přímo do učebnice, vyjadřovat a zapisovat své myšlenky
a postoje. Každému žákovi je dán prostor vyjadřovat se podle
úrovně svých schopností. Obsah textů vhodně odráží situaci
v moderní společnosti a hodnotíme jej kladně.“
kolektiv učitelů
ZŠ Erbenova, Blansko

Hrajeme si ve škole i doma
Lenka Syrová

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence Začínáme číst a psát
žákovská licence Už čteme a píšeme sami
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

22

pracovní učebnice

978-80-7489-003-1

89 Kč

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

199 Kč
499 Kč
1 999 Kč

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk
pro 2.– 5. ročník
Gabriela Babušová, Jaroslava Kosová, Lenka Rykrová, Arlen Řeháčková,
Jitka Vokšická

Doložka MŠMT
Řada učebních materiálů pro 2.–.5 ročník obsahuje
učivo komunikační, jazykové i slohové. Každá
učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu
se probírá nový gramatický jev. V úvodních tématech
se vždy opakuje probraná látka z předešlého ročníku.
S každou učebnicí je metodicky i didakticky přímo
provázán pracovní sešit. Materiály jsou zpracovány
podle RVP ZV.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

NV A
A I

Získejte na jedné webové adrese knihovnu
plnou multimediálních výukových materiálů,
testových úloh a testů, intuitivní nástroj
na přípravu hodin a nově také přehledy
a statistiky. Navštivte www.fred.fraus.cz
a „nechte se inspirovat“.
Více informací na s. 38–39.

Soubor obsahuje:
nnbarevnou učebnici
nn2 pracovní sešity
nn3 písanky (pro 2. ročník)
nnpříručku učitele
nnCD s audionahrávkami

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnstrukturované učebnice pracují s tematickými celky
nnmateriály obsahují přehledné gramatické tabulky
a zvýrazněné poučky
nnpravopisná cvičení jsou součástí učebnic
i pracovních sešitů
nnslohové učivo je řazeno průběžně do mluvnické části
nnučebnice vedou k činnostnímu učení
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
Nepřehlédněte:
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi
„Učebnice českého jazyka z Nakladatelství Fraus je
velice dobře rozdělena na témata, která jsou dětem blízká.
Vyučujícím toto přehledné rozdělení pomáhá držet se
časového plánu. Oceňuji úvodní články, z nichž se dobře
vypracovává motivace. Náročnost cvičení je úměrná věku
dětí. Velice se mi líbí diktáty. Svou náročností odpovídají
schopnostem dětí (na začátku roku méně slov než v dalších
měsících). Učivo v pracovním sešitu ladí s tématy v učebnici.
Na každé stránce je dobře poznačeno, se kterou stranou
v učebnici koresponduje.“
Mgr. Pavlína Absolonová
ZŠ Komenského, Zlín

Český jazyk 2
Jaroslava Kosová, Arlen Řeháčková
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
2 CD*
Písanka 2/1, vázané písmo
Písanka 2/2, vázané písmo
Písanka 2/3, vázané písmo
Písanka 2/1, nevázané písmo
Písanka 2/2, nevázané písmo
Písanka 2/3, nevázané písmo

119 Kč
39 Kč
49 Kč
349 Kč
399 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč

Ii
8

Interaktivní učebnice Flexibooks
119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

CJ2_Pisanka_2_blok_vázaná_final.indd 8

Interaktivní učebnice Flexibooks

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Arlen Řeháčková
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
CD

978-80-7238-857-8
978-80-7238-858-5
978-80-7238-859-2
978-80-7238-860-8
1090

129 Kč
39 Kč
49 Kč
349 Kč
269 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
129 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

Český jazyk 4

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

129 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

Český jazyk 5
Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Lenka Rykrová, Jitka
Vokšická
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
CD

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová
978-80-7238-934-6
978-80-7238-935-3
978-80-7238-936-0
978-80-7238-937-7
1091

20.5.2016 15:31:00

Písanka 2 – vázané písmo

Český jazyk 3

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
CD

12

978-80-7238-717-5
978-80-7238-718-2
978-80-7238-719-9
978-80-7238-720-5
1078
K 109
K 110
K 111
K 112
K 113
K 114

978-80-7238-960-5
978-80-7238-961-2
978-80-7238-962-9
978-80-7238-963-6
1101

129 Kč
39 Kč
49 Kč
349 Kč
269 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
129 Kč
39 Kč
49 Kč
349 Kč
269 Kč

žákovská licence
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok
*

Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

129 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Čítanky
pro 1.– 5. ročník
Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová,
Karel Šebesta, Kateřina Váňová

Doložka MŠMT
Čítanky podporují literární výchovu žáků. Uvádí žáky
do beletristických i věcných textů a spojují čtení
s komunikačními aktivitami. Materiály jsou zpracovány
podle RVP ZV.
Soubor obsahuje:
nnbarevnou učebnici
nnpříručku učitele
nnCD s nahrávkami

Ve 2. a 3. ročníku jsou navíc součástí i pracovní sešity.
Ve 2. ročníku jsou rozloženy do čtyř samostatných
sešitů spojených s písankou. Ve 3. ročníku nabízíme dva
pracovní sešity bez písanky.
Proč zvolit právě tuto řadu?
nnČítanka pro 1. ročník využívá texty vhodné
k docvičování techniky čtení
nnučebnice obsahují podněty podporující zájem
o čtení
nnsoučástí učebnic jsou texty a cvičení rozvíjející
techniku hlasitého a tichého čtení
nndůraz je kladen především na dovednost číst
s porozuměním
nnmateriály mají přesah do environmentální, občanské
a mediální výchovy
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
pracovní sešit 3
pracovní sešit 4
příručka učitele
CD**

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
CD

Zahrnuje části Živá abeceda, Slabikář a Čítanka

978-80-7238-863-9
978-80-7238-864-6
978-80-7238-865-3
978-80-7238-866-0
1086

139 Kč
49 Kč
59 Kč
349 Kč
269 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
139 Kč
799 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence**
školní multilicence**
školní multilicence** – na školní rok

Karel Šebesta, Kateřina Váňová

učebnice
příručka učitele
CD

978-80-7238-938-4
978-80-7238-939-1
1092

139 Kč
349 Kč
269 Kč
139 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

978-80-7238-964-3
978-80-7238-965-0
1102

žákovská licence
učitelská licence**
školní multilicence**
školní multilicence** – na školní rok
** Zahrnuje části Český jazyk a Čítanka.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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Čítanka 3, učebnice

Využívejte interaktivní cvičení ve formátu
SMART Notebook. Sady cvičení najdete
na poslední stránce elektronických
příruček učitele, které jsou součástí školní
multilicence Flexibooks. Více informací
na www.fraus.cz/smart

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

139 Kč
349 Kč
269 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
109 Kč
799 Kč
8 990 Kč
1 790 Kč

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

SMART CVIČENÍ

Čítanka 4

Interaktivní učebnice Flexibooks

Interaktivní učebnice Flexibooks

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

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

Karel Šebesta, Kateřina Váňová

žákovská licence
učitelská licence**
školní multilicence**
školní multilicence** – na školní rok

109 Kč
399 Kč
269 Kč

Když bylo po svatbě, Přemysl neztrácel čas a začal uskutečňovat své
myšlenky. Vrhl se do vládnutí a vymýšlel nové zákony, aby se zvýšila kázeň.
Tím měla Libuše víc času na věštění. Až později klesl o proroctví zájem,
a dokonce se začalo říkat, že nikdo není doma prorokem. Jenomže kněžna,
ta se ve věštbách vyznala.
Jednou se podívala z Vyšehradu na druhý břeh Vltavy, kam bylo tehdy
o strach chodit. V hlubokých lesích to byl samý vlk, medvěd či jiné
nebezpečí.
A prorokovala: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“
A že tam jakýsi muž tesá PRÁH domu. Ať za ním Vyšehradští zajdou
a postaví v těch místech hrad. A ať ho nazvou PRAHA. Zašli, postavili,
potomci jej přejmenovali na Hradčany, ale městu, které bylo pořád větší
a větší, už název zůstal.

Čítanka 3

Lenka Březinová, Jiří Havel, Hana Stadlerová

*

139 Kč
799 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

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

1
2

Karel Šebesta, Kateřina Váňová

žákovská licence
učitelská licence*
školní multilicence*
školní multilicence* – na školní rok

139 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
39 Kč
349 Kč
399 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks

Čítanka 5
978-80-7238-648-2
978-80-7238-649-9
1076

978-80-7238-722-9
978-80-7238-723-6
978-80-7238-724-3
978-80-7238-725-0
978-80-7238-726-7
978-80-7238-727-4
1078

žákovská licence
učitelská licence**
školní multilicence**
školní multilicence** – na školní rok

Čítanka 1
učebnice
příručka učitele*
CD*

Bohuslav Žárský
Libušina proroctví

Karel Šebesta, Kateřina Váňová

učebnice
příručka učitele
CD

Nepřehlédněte:
nndoplňkové básničky ke stažení ZDARMA
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi

13

Ve světě minulém

Čítanka 2

139 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

ŠKOLNÍ MULTILICENCE FLEXIBOOKS
Čítanka 1 zahrnuje navíc Slabikář a Živou abecedu.
Čítanka 2–5 zahrnuje navíc Český jazyk.

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
KOPÍROVATELNÉ M ATERIÁLY

PŘÍRUČK A UČITELE

PR ACOVNÍ UČEBNICE
+ MP3

MATT the Bat

MATT the Bat
1

MATT the Bat
1

OBR Á Z KOV É K A R T Y

MATT the Bat
1

2 AUDIO CD K PRACOVNÍ UČEBNICI

MATT the Bat

1

1

DOPLNĚK
PRO UČITELE
ANGLIČTINY

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

DOPLNĚK
PRO UČITELE
ANGLIČTINY

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

MATT the Bat

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

angličtina pro 1. ročník ZŠ
Miluška Karásková, Lucie Krejčí

Doložka MŠMT
Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami
pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude navazovat
soubor učebnic pro 3.–5. ročník ZŠ. Pracuje hlavně
s mluvenou formou, psaná forma se uplatňuje
až ve 2. dílu. Rozsah cca 30 hodin základní výuky
(hodinová dotace 1 hodina týdně).
Proč zvolit tuto řadu učebnic angličtiny?
nnje připravena pro české žáky, avšak s atraktivitou

zahraničních učebnic
nncvičení jsou diferencována pro podporu společného

vzdělávání
nnobsahuje hravá cvičení s didaktickým cílem
nnkombinuje hravou formu výuky s rozsáhlou slovní

zásobou originálních audionahrávek rodilých
mluvčích (písničky, říkanky, rytmizace a ozvučený
slovníček)
nnzahrnuje i dechová cvičení
nnje obohacena o moderní a vtipné ilustrace
s didaktickým využitím
nnupevňuje dovednosti školní zralosti (motorické,
mentální i sociální)
nnintegruje prvky CLIL
nnsoučástí je i podpora pro rodiče

NOVINKA

Proč používat příručku učitele?
nnobsahuje podněty a tipy pro práci s učebnicí
i další aktivity v hodině
nnpokyny jsou obohaceny o náměty a tipy
k diferenciaci aktivit z učebnice a k další práci
nnnabízí banku nápadů – aktivity na procvičování
slovíček, akční hry a jiné
nnje doplněna o klíče ke cvičením
nnpomáhá při tvorbě ŠVP – ročního plánu rozložení
učiva

Komponenty:
nnpracovní učebnice

Jak vám pomohou interaktivní učebnice?
nnnabízejí elektronický obsah rozšířený o interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy
nnv rámci školní multilicence je může každý žák
využívat i doma na svém počítači

+ MP3 zdarma ke stažení (písničky, říkanky
a ozvučený slovníček)
nnpříručka učitele
nnkopírovatelné materiály pro učitele – cvičení
z učebnice v těžší či jednodušší variantě, cvičení
z učebnice graficky nebo jinak upravená pro potřeby
žáků s SVP, další procvičování v podobě různých
aktivit a her, dopis pro rodiče a další
nnobrázkové karty (ﬂashcards) vel. A5
nn2 audio CD k pracovní učebnici
nni-učebnice s rozšiřujícími materiály
nndalší materiály ke stažení a ukázkové stránky
na www.ucebnice.fraus.cz

MATT the Bat 1, pracovní učebnice

MATT the Bat 1, pracovní učebnice

SADY ZDARMA
Při objednání 15 a více pracovních
učebnic MATT the Bat 1 obdržíte zdarma
1 sadu pro učitele (pracovní učebnici
a roční učitelskou licenci Freda) v celkové
hodnotě 1 189 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

MATT the Bat 1
pracovní učebnice
příručka učitele
2 CD pro učitele
kopírovatelné materiály
obrázkové karty

978-80-7489-405-3
978-80-7489-417-6
1113
K 193
K 182

199 Kč
399 Kč
499 Kč
399 Kč
399 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
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199 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Start with Click New

Procvičovací karty na celý
školní rok – angličtina

angličtina pro výuku cizího jazyka
od 3. ročníku ZŠ

pro 3.–5. ročník

Miluška Karásková, Jiří Šádek

Nebojte se angličtiny
pracovní listy pro žáky ZŠ
se specifickými poruchami učení
Zdeňka Kastlová

Aneta Mahrová

Doložka MŠMT
Oblíbená třídílná řada učebnic uvádí žáky do angličtiny
a podporuje jejich motivaci. Je určena pro žáky
3. až 5. ročníku ZŠ; udělena doložka MŠMT.
Lexikalizovaná gramatika se systemizací – nový jev
se lexikálně představí a procvičí a potom je shrnut
do pravidla nebo přehledu.
SWCnew 2_UC_blok_cast2.qxd

theme 6 people

uNIT
1

13.7.2007

22

13:56

StrÆnka 58

Procvičovací karty tvoří praktickou řadu doplňkových
materiálů pro 1. stupeň ZŠ.
nnvhodný doplněk pro práci ve škole nebo pro domácí
procvičování
nnsada obsahuje: 20 pracovních karet, metodiku,
hodnoticí samolepky, hodnoticí mapu
karta 11

Look!
What’s he doing there?

1

Zvířata/aniMals

1 Napiš názvy zvířat.
Write.

Pracovní listy pro žáky ZŠ se specifickými poruchami
učení.
nnkopírovatelné listy se cvičeními – systematicky
stavěná cvičení
nnspeciálně připraveno pro angličtinu – hláskové
skupiny, slabiky, rýmy, abeceda apod.
nnrůzné dílčí dovednosti k nápravě a zmírnění
dyslexie – cvičení očních pohybů, rozpětí
očního rozmezí apod.

Listen, repeat and read.

O D G
A C T
Tom is
watering
the plants
in the classroom.

SADY ZDARMA
Tom’s mum is washing clothes.

Lucy is
ironing
her skirt.

B
Lucy’s grandma
is washing up.

S O M E

Lucy’s dad is cleaning
the windows.

2

Mrs Brown

Miss Green

I

T

B

A

U

K

E

S

Při objednání 15 a více setů učebnic
a pracovních sešitů Start with Click NEW 1,
2 nebo 3 obdržíte zdarma 1 sadu
pro učitele (učebnici, pracovní sešit,
příručku učitele daného ročníku a roční
učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě
1 637 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

A N

2 Roztřiď zvířata podle toho, kde žijí. Zakroužkuj zvířata, která mohou být nebezpečná.
Write and circle.

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

Ms White

R

panda, hamster, rabbit, dog, tiger, cat, giraffe,
guinea pig, chicken, cow, lion, crocodile, canary, parrot,
snake, bird, turtle, horse, duck, zebra, gorilla, pony, sheep

Mr Black

pEts

Zoo animals

farm animals

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

Procvičovací karty na celý školní rok 3 AJ

________ing ______ _____________ . Mrs Brown is a _________ _____________
but she isn’t at work now. She’s at home. Right now she’s _________ing

____

Aneta Mahrová

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

_________ and she’s _________

____

____________ . Mr Black

____________________ but he _________________ . He’s ___________________ .

karty pro 3. ročník Aj

Right now ____________________________________________ .

58

H a s yo u r b r o t h

?
e r / s i s t e r g o t a pet

Start with Click New 2, učebnice

99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 4 AJ

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015

AJ-3.indd 25

K 120

12.4.2016 11:16:32

Procvičovací karty na celý školní rok – angličtina

Aneta Mahrová
karty pro 4. ročník Aj

K 121

99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 5 AJ
Start with Click New 1
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD k učebnici
mp3 ozvučená slovíčka*

159 Kč
139 Kč
349 Kč
359 Kč
zdarma

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD k učebnici
mp3 ozvučená slovíčka*

159 Kč
139 Kč
349 Kč
199 Kč
zdarma

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Start with Click New 2
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD k učebnici
mp3 ozvučená slovíčka*

15

NOVINKA

Start with Click New 3
978-80-7238-571-3
978-80-7238-572-0
978-80-7238-573-7
1065

978-80-7238-577-5
978-80-7238-579-9
978-80-7238-578-2
1069

159 Kč
139 Kč
349 Kč
199 Kč
zdarma

Interaktivní učebnice Flexibooks
978-80-7238-574-4
978-80-7238-575-1
978-80-7238-576-8
1067

*

159 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

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

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Aneta Mahrová
karty pro 5. ročník Aj

K 178

99 Kč

Nebojte se angličtiny
učebnice + PU zdarma
samostatná příručka učitele s klíčem

–10 %

K 183
978-80-7489-323-0

sleva pro školy
při nákupu online

449 Kč
99 Kč

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
KOPÍROVATELNÉ M ATERIÁLY

PŘÍRUČK A UČITELE

PR ACOVNÍ UČEBNICE
+ MP3

MATT the Bat

MATT the Bat
1

MATT the Bat
1

OBR Á Z KOV É K A R T Y

MATT the Bat
1

2 AUDIO CD K PRACOVNÍ UČEBNICI

MATT the Bat

1

1

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

Nebojte
němčiny
MATT theseBat

Start mit Max

ANGLIČTINA
PRO
němčina pro 3.–5. ročník1.ZŠROČNÍK

Zdeňka
Kastlová
angličtina
pro 1. ročník ZŠ

Olga Fišarová, Milena Zbranková

Miluška Karásková, Lucie Krejčí

nndoplňkový materiál v podobě souboru pracovních

Doložka MŠMT
nndvoudílná učebnicová řada pro počáteční roky

výuky němčiny ve 3.–5. třídách ZŠ
1. dílu
je úvodní
kurz vedoucí
n
nsoučástí
Hravá
dvoudílná
řada
učebnicfonetický
s roztomilými
postavami
osvojení
správné
výslovnosti
pro kvýuku
v 1. základů
a 2. ročníku
ZŠ, na
niž bude navazovat
množství
a fotografií,
kteréhlavně
děti
n
nvelkéučebnic
soubor
proilustrací
3.–5. ročník
ZŠ. Pracuje
motivují formou,
k samostatné
s mluvenou
psanápráci
forma se uplatňuje
obsahuje
řadu námětů,
tvořivou
n
ažn
ve
2. dílu. Rozsah
cca 30které
hodinrozvíjejí
základní
výuky
osobnost
dítěte1 hodina týdně).
(hodinová
dotace
důraz
na řadu
zvukovou
stránku
jazyka
n
nvelký
Proč
zvolit
tuto
učebnic
angličtiny?

Příručka
učitelepro české žáky, avšak s atraktivitou
nnje připravena
zahraničních
učebnic ke stažení
v materiálech
nnzdarma
cvičení
jsou diferencována pro podporu společného
www.ucebnice.fraus.cz
nnna
vzdělávání
do hodin, kopírovatelné předlohy, hry
nnnáměty
obsahuje
hravá cvičení
s didaktickým
ke cvičením
v učebnici
i pracovnímcílem
sešitě
nnklíč
nnkombinuje hravou formu výuky s rozsáhlou slovní
zásobou originálních audionahrávek rodilých
mluvčích (písničky, říkanky, rytmizace a ozvučený
slovníček)
nnzahrnuje i dechová cvičení
nnje obohacena o moderní a vtipné ilustrace
s didaktickým využitím
nnupevňuje dovednosti školní zralosti (motorické,
mentální
i sociální)
eine Modeschau in der Klasse. Děláme ve třídě módní přehlídku.
16 Wir machen
Thema: Märchenwelt – Kosmoswelt – Traumwelt
prvky CLIL
nnintegruje
Bernd ist Reporter:
Inge wohnt in
Mäuseland.
pro
rodiče
nnsoučástí je i podpora
Sie trägt gern einen
Start_mit_Max_2Uc_#61-88.Q4.qxd

15.01.2010

20:37

listů určený pro výuku němčiny u dětí
se specifickými vývojovými poruchami učení
ve 3.–5. třídách
Doložka
MŠMTZŠ
NOVINKA
nnautorka zde promítla svou bohatou zkušenost
s dětmi s nejrůznějšími poruchami učení
Proč
používat příručku učitele?
nnvede k nápravě specifických vad v samém počátku
podněty
a tipy prosnazší
práci integraci
s učebnicítakto
nnobsahuje
procesu výuky
a umožňuje
ihandicapovaných
další aktivity v hodině
žáků v běžném režimu vyučování
pokyny jsou obohaceny o náměty a tipy
n
nn
ninspiraci v této publikaci najdou i učitelé na druhém
kstupni
diferenciaci
aktivit
a k další
práci
ZŠ, kteří
např.zvučebnice
rámci inkluze
uvítají
nápady
banku
nápadů
–
aktivity
na
procvičování
nnnabízí
pro diferenciaci úkolů
slovíček, akční hry a jiné
Příručka
učitele
o klíče ke cvičením
n
nje doplněna
ulehčí
vám
a poskytne
odbornou
n
n
pomáhá
při práci
tvorbě
ŠVP – ročního
plánu rozložení
nn
a metodickou oporu
učiva
nnpřináší podrobný návod k jednotlivým kapitolám
Jak vám pomohou interaktivní učebnice?
v učebnici, tipy pro práci s cvičeními
nnnabízejí elektronický obsah rozšířený o interaktivní
nnpodrobný klíč ke všem úkolům
cvičení, obrázky, videa a poslechy
nnv rámci školní multilicence je může každý žák
využívat i doma na svém počítači

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

Komponenty:
Mapa

nnpracovní učebnice

Deutschsprachige
Länder
+ MP3 zdarma ke stažení
(písničky, říkanky
a ozvučený
Nástěnná
mapaslovníček)
Deutschsprachige Länder účelně

učitele
n
npříručka
vyzdobí
učebnu.
Pomůže žákům získat přehled
materiály
pro učitele
– cvičení
n
nkopírovatelné
o geografii
a zajímavých
místech
v Německu,
Rakousku

z učebnice v těžší či jednodušší variantě, cvičení
a Švýcarsku.
z učebnice graficky nebo jinak upravená pro potřeby
žáků s SVP, další procvičování v podobě různých
aktivit a her, dopis pro rodiče a další
nnobrázkové karty (ﬂashcards) vel. A5
nn2 audio CD k pracovní učebnici
nni-učebnice s rozšiřujícími materiály
nndalší materiály ke stažení a ukázkové stránky
na www.ucebnice.fraus.cz

učebnice
pracovní sešit
2 CD

učebnice
pracovní sešit
2 CD

Marlen kommt aus Märchenland.

Při objednání 15 a více pracovních
učebnic MATT the Bat 1 obdržíte zdarma
1 sadu pro učitele (pracovní učebnici
Max radí:
a roční
učitelskou
licenci– ?Freda)
v celkové
die Kleidung
– oblečení
die Mausemütze
das Kosmos-Schiff–
?
auf den Mond – na Měsíc
schick
– ? der Hosen-Rock – ?
silbern
– stříbrný1 189
der Overall
Rock-Musik
–?
hodnotě
Kč. –– ?? die
bequem
– pohodlný
praktisch
originell
–?
bunt Návod,
– pestrý jakdiesadu
Kosmos-Schule
–?
získat,
najdete
naduzadní straně
edičního
plánu.
er
sie
es

meine
Bluse 1 deine Bluse
MATT the
Bat
moje blůza
tvoje blůza

pracovní učebnice
mein Hemd
dein Hemd
moje košile
tvoje košile
příručka učitele
Množné číslo (všechny rody)
2 CD pro učitele
meine Schuhe deine Schuhe
kopírovatelnémoje
materiály
boty
tvoje boty
obrázkové karty
70

sein Pulli
jeho svetr

ihr Pulli
její svetr

sein Pulli
jeho svetr (dítěte)

seine Bluse
jeho blůza

ihre Bluse
její blůza

seine Bluse
jeho blůza

978-80-7489-405-3
ihr Hemd
sein Hemd
její košile
jeho košile
978-80-7489-417-6
1113
seine Schuhe ihre Schuhe
seine Schuhe
K 193 její boty
jeho boty
jeho boty
K 182
sein Hemd
jeho košile

80-7238-110-5
80-7238-111-3
1002

189 Kč
139 Kč
449 Kč

Nebojte se němčiny
komplet učebnice + příručka učitele
příručka učitele

349 Kč
89 Kč

80-900619-5-8

169 Kč

Mapa

199 Kč
399 Kč
499 Kč
399 Kč
399 Kč

mapa

MATT the Bat 1, pracovní učebnice
199 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

K 184
80-7238-313-2

Obrázkový německo-český slovník
kniha

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
Start mitlicence
Max 2, učebnice
učitelská
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

179 Kč
139 Kč
449 Kč

Příručky učitele zdarma v materiálech ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

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

dein Pulli
tvůj svetr

80-7238-065-6
80-7238-066-4
1001

Start mit Max 2

Sie trägt immer ein Kleid.
SADY ZDARMA
Ihr Kleid ist lang, bunt und schön.

16
14

ANGLIČTINA
PRO 1. ROČNÍK

Start mit Max 1

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

ich

DOPLNĚK
PRO UČITELE
ANGLIČTINY

StrÆnka 70

Mantel, eine Hose und
eine Mausemütze.
Ihre Kleidung ist immer
grau und schick.

mein Pulli
můj svetr

DOPLNĚK
PRO UČITELE
ANGLIČTINY

Nebojte se němčiny, doplňkový materiál

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

K090

MATT the Bat 1, pracovní učebnice

–10 %
–10 %

sleva pro školy
při
nákupu
online
sleva
pro školy
při nákupu online

59 Kč

Španělština

Francouzština

Kompletní nabídku najdete v edičních plánech nakladatelství
Edelsa
anaDidier
nebo na www.ucebnice.fraus.cz.
více
informací
www.ucebnice.fraus.cz

NOVÁ GENERACE UČEBNIC
aktualizujeme řadu úspěšných učebnic Matematiky, Hejného metoda

1. ročník

JIŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

2. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

4. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

5. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH?
– upravený obsah na základě zpětné vazby od učitelů
– přehlednou graﬁku a atraktivní ilustrace
– úkoly založené na objevování podporující vztah žáků k matematice
– důraz na podporu sebehodnocení žáka a zadání formou výzev

„ Jedná se především o ověřené učebnice v novém kabátě, tedy s novou graﬁkou a atraktivními ilustracemi,

které zvyšují zájem o výuku. Učebnice jsou po desetileté zkušenosti v praxi aktualizované na základě vlastních
zkušeností autorek a zpětné vazby ze strany učitelů. Jedná se především o rozšíření možnosti individualizace,
jemného rozvolnění učiva a vývoje některých prostředí. Zároveň se v učebnicích objevují prvky, které reagují
na aktuální trendy v oblasti vzdělávání jako je např. sebehodnocení a kladení si vlastních výzev žákem. Stejně
jako u původních učebnic bude i zde učebnice provázet podrobná příručka pro učitele.

„

autorky PhDr. Jitka Michnová a PhDr. Eva Bomerová
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
PR ACOVNÍ UČEBNICE

1. DÍL

MATEMATIKA

PR ACOVNÍ UČEBNICE

PŘÍRUČK A UČITELE

2. DÍL

MATEMATIKA

MATEMATIKA
1

1

1

Matematika, Hejného metoda
nová generace – pro 1. ročník
Eva Bomerová, Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková–Kratochvílová,
Jitka Michnová

Doložka MŠMT

NOVINKA

Řada učebnic nové generace podporuje
konstruktivistické pojetí výuky matematiky
a postupuje dle Hejného metody. Metoda je založena
na budování schémat v myšlení dětí, rozvoji logického
úsudku a představivosti. Nová generace vychází z
koncepce původní řady a zohledňuje připomínky učitelů
z praxe. Výrazně se liší novou grafikou i strukturou
učebnice. Materiály nové generace jsou zpracovány
podle RVP ZV.
Soubor učebnic pro 1. ročník obsahuje:
nn2 pracovní učebnice
nnpříručku učitele

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnstruktura pracovních učebnic podporuje
konstruktivistický přístup k učení
nnskládá se z různorodých nově strukturovaných úloh,
které jsou přiměřené dětským zkušenostem
nnobsahuje úkoly založené na objevování,
jež podporují vztah žáků k matematice
nnučebnice podporuje sebehodnocení žáka
nngeometrie se prolíná s aritmetickou částí
nnve spodních lištách jsou nově zařazeny rozšiřující
a náročné úlohy – tzv. „oříšky“
nnna cestě poznáváním děti provází skupina čtyř
kamarádů
nninstrukce jsou dětem zadávány jako výzvy, respektují
autonomii dětí
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nndoplňky (barevné kostky, geodesku, krokovací pás)
Nepřehlédněte:
nnPROCVIČOVÁNÍ pro žáky ZDARMA
na www.skolasnadhledem.cz

Matematika 1, pracovní učebnice 1. díl – nová generace

SADY ZDARMA

Matematika 1, nová generace
pracovní učebnice 1/1 + sada příloh
pracovní učebnice 1/2
příručka učitele + CD
cvičebníček matematiky
procvičovací karty
plakáty k nové generaci (pro 1. ročník)
papírový autobus
samostatné číslice A4, 1–10
geodeska
krokovací pás
barevné kostky (27 ks)
sada kostek pro školy (100 ks)
Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence 1/1
žákovská licence 1/2
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
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Matematika 1, pracovní učebnice 1. díl – nová generace

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-80-7489-407-7
978-80-7489-408-4
připravujeme
připravujeme
připravujeme
K 191
připravujeme
K 189
K 051
K 007
K 006
K 190

119 Kč
109 Kč

Při objednání 20 a více setů učebnic
Matematika 1/1 a 1/2 obdržíte zdarma
1 sadu pro učitele (obě pracovní
učebnice a roční učitelskou licenci Freda)
v celkové hodnotě 1 218 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

119 Kč
149 Kč
119 Kč
539 Kč
99 Kč
299 Kč

109 Kč
119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen
z matematiky pro žáky prvních ročníků.
Procvičujte na www.skolasnadhledem.cz

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika, Hejného metoda
původní řada – pro 1.– 5. ročník
Eva Bomerová, Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková–Kratochvílová,
Jitka Michnová

Doložka MŠMT
Původní řada učebních materiálů
pro konstruktivistické pojetí výuky matematiky
dle Hejného metody. Metoda je založena na budování
schémat v myšlení dětí, rozvoji logického úsudku
a představivosti. S každou učebnicí je metodicky
i didakticky přímo provázán pracovní sešit. Materiály
jsou zpracovány podle RVP ZV.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

T�íd�ní tvar�

1

Postav,
přesuň,
zapiš.

2

Doplň.
2

Získejte na jedné webové adrese knihovnu
plnou multimediálních výukových materiálů,
testových úloh a testů, intuitivní nástroj
na přípravu hodin a nově také přehledy
a statistiky. Navštivte www.fred.fraus.cz
a „nechte se inspirovat“.

6

Více informací na s. 38–39.

Soubor obsahuje:
nnpracovní učebnice pro 1. a 2. ročník
nnučebnici a 2 pracovní sešity pro 3.–5. ročník
nnpříručku učitele

3

Charakteristika řady:
nnstruktura učebnic podporuje konstruktivistický
přístup k učení
nnmateriály obsahují různorodé úlohy přiměřené
dětským zkušenostem
nnrůzně náročné úkoly jsou použitelné i ve všedním
životě
nngeometrie se prolíná s aritmetickou částí
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nndoplňky (barevné kostky, geodeska, krokovací pás)
nnpracovní karty pro 1. a 2. ročník
Nepřehlédněte:
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka

Doplň.

30

4

Interaktivní učebnice Flexibooks

8

29

13

11

Matematika 4
Řekni, podle čeho můžeme rozdělit
židle do dvou skupin po 4.

Zapiš.

Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová

A)

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
Sada příloh pro 3.–5. ročník

B)

A B
čtverce
obdélníky

Matematika 2/2, pracovní učebnice

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová
pracovní učebnice 2/1
+ sada příloh
pracovní učebnice 2/2
pracovní učebnice 2/3
příručka učitele

978-80-7238-768-7
978-80-7238-769-4
978-80-7238-982-7
978-80-7238-771-7

79 Kč
79 Kč
79 Kč
349 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková Kratochvílová
pracovní učebnice 1/1
pracovní učebnice 1/2
+ sada příloh
příručka učitele + CD
plakáty (pro 1. ročník)

978-80-7238-626-0

109 Kč

978-80-7238-627-7
978-80-7238-628-4
K 010

119 Kč
399 Kč
109 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence 1/1
žákovská licence 1/2
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
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109 Kč
119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

978-80-7238-940-7
978-80-7238-941-4
978-80-7238-942-1
978-80-7238-943-8
K 028

119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč
79 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
25

Matematika 2

Matematika 1

119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

9

99 Kč
75 Kč
75 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence 2/1
žákovská licence 2/2
žákovská licence 2/3
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Matematika 5
Milan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová, Jitka Michnová
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
Sada příloh pro 3.–5. ročník

978-80-7238-966-7
978-80-7238-967-4
978-80-7238-968-1
978-80-7238-969-8
K 028

119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč
79 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
119 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Doplňky
Matematika 3
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jitka Michnová
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
Sada příloh pro 3.–5. ročník

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-80-7238-824-0
978-80-7238-825-7
978-80-7238-826-4
978-80-7238-827-1
K 028

119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč
79 Kč

Matematika – pracovní karty
pro 1. ročník (96 ks)
Zábavná matematika – karty
pro volné chvilky (31 ks)
geodeska
krokovací pás
barevné kostky (27 ks)
sada kostek pro školy (100 ks)

K 005

179 Kč

K 023
K 051
K 007
K 006
K 190

69 Kč
119 Kč
539 Kč
99 Kč
299 Kč

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika se Čtyřlístkem
pro 1.– 5. ročník
Jitka Halasová, Martina Kašparová, Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová

Doložka MŠMT
Řada učebních materiálů pro tradiční pojetí
výuky matematiky, která probíhá prostřednictvím
činnostního učení. S každou učebnicí je metodicky
i didakticky přímo provázán pracovní sešit. Materiály
jsou zpracovány podle RVP ZV.

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY
Matematika se Čtyřlístkem

Tyto materiály nabízíme upravené pro žáky
se specifickými poruchami učení, ADHD,
s poruchami autistického spektra a s lehkým
mentálním postižením. Více informací na
www.fraus.cz/svp.

Soubor obsahuje:
nn2 pracovní učebnice pro 1. ročník
nnučebnici a 2 pracovní sešity pro 2.–5. ročník
nnpříručku učitele

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnpodporuje výuku podle standardních matematických
postupů
nnučebnice jsou rozděleny na aritmetickou
a geometrickou část
nnve 2. ročníku vyučuje zároveň násobilku 2 a 4, 3
a 6, 5 a 10 a zvlášť násobilku 7, 8, 9
nnod 4. ročníku jsou mezi standardní učivo vloženy
matematicko-vlastivědné projekty a integrované
úlohy
nnve 4. ročníku jsou učebnice tematicky zaměřeny
na Českou republiku a v 5. ročníku na Evropu
nnprobírané učivo 4. a 5. ročníku zahrnuje zlomky,
desetinná čísla a číselné řady
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nndoplňky pro 1. ročník – přílohy (mince, geometrické
tvary, číslice)
Nepřehlédněte:
nnPROCVIČOVÁNÍ pro žáky ZDARMA
na www.skolasnadhledem.cz
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi

–10 %

Mgr. Robert Vondráček
ZŠ Malostranská, Praha
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8 = 20

12

3 = 15

15

19

12

3 = 16

20

4 = 16

14

2 = 16

17

3 = 14

12

2 = 14

18

4 = 14

2

… A KOLIK JE 20?

3

DOPLŇ TABULKY.

5 = 10

20

sleva pro školy
při nákupu online

Matematika se Čtyřlístkem 1
Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková
pracovní učebnice 1/1
pracovní učebnice 1/1 – SVP
pracovní učebnice 1/2
pracovní učebnice 1/2 – SVP
příručka učitele
sada Číslice
sada Geometrické tvary
sada Peníze

978-80-7489-041-3
978-80-7489-378-0
978-80-7489-042-0
978-80-7489-379-7
978-80-7238-980-3
K 048
K 049
K 050

79 Kč
399 Kč
79 Kč
399 Kč
249 Kč
89 Kč
89 Kč
89 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
79 Kč
79 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence 1/1
žákovská licence 1/2
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

3

1

7

4

5

0

2

8

9

10

12

15

20

17

10

16

19

11

13

18

10 +
10 –
4

POČÍTEJ VÝHODNĚ.
5 + 3 + 2 =

10 + 6 + 4 =

9 + 10 – 9 =

8 + 4 + 6 =

8 + 8 + 2 =

18 + 1 + 1 =

10 + 5 – 5 =

20 – 8 – 0 =

10 + 3 + 7 =

Procvičovací listy k Matematice se Čtyřlístkem 1. ročník
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Kopírovatelné listy na www.ucebnice.fraus.cz pro 1. a 2. ročník

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

Matematika se Čtyřlístkem 2
Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele

978-80-7238-983-4
978-80-7238-984-1
978-80-7238-985-8
978-80-7238-986-5

119 Kč
49 Kč
49 Kč
249 Kč
119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

978-80-7238-581-2
978-80-7238-737-3
978-80-7238-793-9
978-80-7238-794-6

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč
119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Šárka Pěchoučková, Martina Kašparová, Alena Rakoušová
119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

978-80-7489-017-8
978-80-7489-021-5
978-80-7489-028-4
978-80-7489-029-1

Matematika se čtyřlístkem 5

Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele
Interaktivní učebnice Flexibooks

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Matematika se Čtyřlístkem 3
„Učebnice je psána přehledně, obsahuje základní
numerické operace, učivo prokládá nácvikem psaní číslovek
a vše doplňuje seznámením žáků s geometrickými tvary.
Příklady na sčítání a odčítání jsou znázorňovány vhodnými
ilustracemi a nechybí ani úlohy na číselnou posloupnost.“

1

DOPLŇ ZNAMÉNKA +, –.

1

učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele

978-80-7489-062-8
978-80-7489-063-5
978-80-7489-064-2
978-80-7489-065-9

119 Kč
49 Kč
49 Kč
349 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

NOVÁ GENERACE UČEBNIC
aktualizujeme řadu úspěšných učebnic Prvouky

1. ročník

JIŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

2. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH?
– obsah upravený na základě zpětné vazby od učitelů
– učivo ročních období ve formě myšlenkových map
– novou graﬁku a atraktivní funkční ilustrace
– diferenciované úkoly pro různě nadané žáky

„ Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky

prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové
řady. Hlavní důraz klademe na objevitelskou práci. Naše nová Prvouka učí žáky zkoumat, pozorovat, klást si otázky
a zaznamenávat své objevy. Autorský tým nově posílila zkušená prvostupňová učitelka. I díky ní pro vás máme připraveno
množství praktických činností a konkrétních námětů na práci v hodině a na propojení s dalšími předměty.

„

autorky Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Radka Pištorová
22

více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PŘÍRUČK A UČITELE

PR ACOVNÍ UČEBNICE

PRVOUK A

PRVOUK A

1

1

Prvouka
nová generace – pro 1. ročník
Michaela Dvořáková, Radka Pištorová, Jana Stará

Doložka MŠMT

NOVINKA

Učebnice nové generace zachovávají některé
osvědčené přístupy původní řady, ale obsahují i mnoho
koncepčních změn, které vycházejí ze zkušeností
s výukou prvouky a ze zpětné vazby od učitelů. Výrazně
se liší novou grafikou a strukturou učebnic. Materiály
nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV.
Soubor učebnic pro 1. ročník obsahuje:
nnpracovní učebnici pro 1. ročník
nnpříručku učitele

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnfenologický přístup v učebnici pro 1. ročník je
podpořen pracovními listy s myšlenkovými mapami,
které učivo probírané v celé učebnici vztahují
ke konkrétním ročním obdobím
nnpracovní učebnice se zaměřují na badatelský přístup
a integraci učiva
nncílem je naučit žáky pozorovat a vyhodnocovat
pozorované jevy
nnhlavní osou učebnic jsou jednoduché praktické
pokusy, vycházky a pozorování
nnučebnice cíleně podporují žákovské kompetence
k učení
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
Nepřehlédněte:
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi
nnpraktické výukové hodiny

Prvouka 1, pracovní učebnice – nová generace

SADY ZDARMA
Prvouka 1, nová generace
pracovní učebnice
příručka učitele
výukové hodiny (pro 1. ročník)

978-80-7489-406-0
připravujeme
K 192

119 Kč
29 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

Při objednání 20 a více setů učebnic
Prvouka 1 obdržíte zdarma 1 sadu pro
učitele (učebnici a roční učitelskou licenci
Freda) v celkové hodnotě 1 109 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen z prvouky
pro žáky prvních ročníků.
Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz

–10 %
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více informací na www.ucebnice.fraus.cz

sleva pro školy
při nákupu online

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka
původní řada – pro 1.–3. ročník
Michaela Dvořáková, Iva Frýzová, Jana Stará

Doložka MŠMT
I-stupen_Prvouka.qxd

Původní učebnice zpracovávající učivo vzdělávacího
oboru Člověk a jeho svět pro 1.–3. ročník.
Učebnice pro 1. ročník je pracovní, s učebnicemi
pro 2. a 3. ročník jsou metodicky i didakticky přímo
provázány pracovní sešity. Materiály jsou zpracovány
podle RVP ZV.

16.08.2007

z čeho jsou věci kolem nás

stonek
listy

cibule
kořeny

56

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

23

Prvouka 1, učebnice

DOPORUČUJEME

Michaela Dvořáková, Jana Stará
978-80-7238-645-1
978-80-7238-646-8
K 011

Procvičovací karty

119 Kč
299 Kč
109 Kč

NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK
Vždy 20 karet pro český jazyk, 20
karet pro matematiku a 10 karet
pro prvouku.

S 2 011

ST

RD

EUROPEAN SC

Interaktivní učebnice Flexibooks
OLBOOK AWA
HO

GOLD

CATEGORY II

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

119 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč
zdarma

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
e-kniha Hraj si a procvičuj 1

BE

Prvouka 2
UČITELSKÁ LICENCE FLEXIBOOKS
Prvouka 1 obsahuje:
nni-učebnici
nne-pracovní listy
nne-příručku učitele
nne-Čti+ (1 titul)

24

Prvouka 2 nebo 3 obsahuje:
nni-učebnici
nne-pracovní sešit
nne-příručku učitele
nne-Čti+ (1 titul)

Jana Stará, Michaela Dvořáková, Iva Frýzová
978-80-7238-765-6
978-80-7238-766-3
978-80-7238-767-0

99 Kč
49 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Více informací na s. 30.

Prvouka 3

Michaela Dvořáková, Jana Stará
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

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

Kopírovatelné listy Hraj si a procvičuj 1

Prvouka 1
pracovní učebnice
příručka učitele
plakáty (pro 1. ročník)

ZLATÁ MEDAILE

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

květ

Charekteristika řady:
nntradiční témata jsou v učebnicích uchopena
neotřele, důraz je kladen na činnostní učení
nnučebnice obsahují množství témat pro osobnostní
rozvoj dítěte a etickou výchovu
nnpříručky učitele podrobně zpracovávají jednotlivé
lekce a nabízejí množství doplňkových aktivit

Nepřehlédněte:
nnkopírovatelné pracovní listy ke stažení ZDARMA
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi

StrÆnka 56

Jarní květiny

Soubor obsahuje:
nnpracovní učebnice pro 1. ročník
nnučebnici a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník
nnpříručku učitele

Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)
nnplakát

11:14

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7238-870-7
978-80-7238-871-4
978-80-7238-872-1

99 Kč
49 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
99 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

99 Kč
549 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

NOVÁ GENERACE UČEBNIC
představujeme novou řadu učebnic Příroda a Společnost

SPOLEČNOST – samostatný oddíl GEOGRAFIE a HISTORIE
4. ročník

JIŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

5. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘÍRODA
4. ročník

JIŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

5. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH?
– náměty pro terénní výuku a úkoly z regionu
– sebehodnocení žáka
– nové ilustrace a další obrazový materiál
– nové řazení témat v souladu s požadavky RVP

„ Učebnice klade důraz především na komunikativnost, žákův samostatný úsudek, orientaci v čase, využití IT a schopnost

vyhledávat, třídit a spojovat informace. Akcentované jsou především činnosti rozvíjející intelekt žáka jako celek. Obsah
je členěn do dějově pojatých tematických celků. Tvůrčí didaktická forma obrazů z českých dějin motivuje k vnímání předmětů
dějepis, zeměpis a občanská výchova. Součástí učebnice jsou i dějiny každodennosti a praktického života. Faktograﬁe
je oproti předchozí učebnici rozvolněnější.

„

autorka historické části učebnice Společnost PaedDr. Helena Východská
26

více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
UČEBNICE

UČEBNICE

PŘÍRODA

SPOLEČNOST

PŘÍRUČK A UČITELE

PŘÍRUČK A UČITELE

SPOLEČNOST

4

PŘÍRODA

4

4

4

Příroda, Společnost
nová generace – pro 4. ročník
Iva Frýzová, Kateřina Gorčíková, Helena Východská

Doložka MŠMT
Řada učebnic nové generace klade důraz
na provázanost probíraných témat, na vztah mezi
znalostmi o přírodě a člověku a o lidské společnosti.
Společným prvkem učebnic jsou nově náměty pro
poznávání místního regionu v souvislosti
s prezentovanými tématy. S každou učebnicí je
metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit.
Materiály jsou zpracovány podle RVP ZV.
Příroda – nová generace
Učebnice navazuje na původní koncept, kdy učebnice
nepředkládá jen encyklopedická fakta, ale vede žáka
k pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Jednotlivá
témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je
konfrontována se souvisejícími pojmy a zákonitostmi.

12

NOVINKA

Poznáváme Přírodu kolem nás

Společenstvo potoka a řeky
Voda byla pro naše předky vždy důležitá, proto většina obcí
leží přímo na některém z vodních toků. Tyto potoky a říčky
byly zdrojem vody, ryb a ty největší také dopravními cestami.
Vodní toky jsou však především domovem mnoha organismů.

2

ÚKOL Z REGIONU
Vypravte se na výpravu
k blízkému vodnímu toku.
Zmapujte, které rostliny
a živočichové zde žijí.
K čemu využívají obyvatelé
vaší obce tento vodní tok?

vytvořte seznamy organismů, které můžete pozorovat Přímo ve vodĚ a nA BřeHu
vodních toků. kterých ze seznamů je delší? Převažují v nich rostliny či živočichové?
vyhledejte informace o životě a potravě uvedených živočichů. vytvořte alespoň tři
potravní řetězce tohoto společenstva řeky.

Z rostlin přímo ve vodě najdeme řasy – to jsou jednoduché
rostliny, které nemají stonek, listy ani květy. Z kvetoucích
rostlin je to například lakušník vzplývavý nebo rdesno obojživelné. Na březích
pak najdeme dřeviny jako jsou vrby, olše lepkavá či střemcha bílá. Z bylin jsou
to například pomněnky, blatouchy nebo lilek potměchuť. Živočichům žijícím
ve vodních tocích vyhovuje okysličená proudící voda a také dostatek potravy, kterou
tvoří zástupci hmyzu jako larvy pakomárů, motýlic a chrostíků, ale také korýši jako
blešivec či rak. K břehům vodních toků se za potravou stahují živočichové jako konipas
horský, skorec vodní, vydra nebo bobr.

1

vyhledejte na obrázku rostliny uvedené v textu. Popište, jak jsou vodní rostliny
přizpůsobeny životu ve vodním proudu. mohou být dřeviny na březích potravou
vodních živočichů?

Při jarním tání a vydatných deštích se voda často vylévala z břehů a působila škody. Lidé
tak začali zpevňovat a zvyšovat břehy, stavět hráze a přehrady. Vysoké břehy zpevněné
kamením však nejsou vhodným domovem pro rostliny a živočichy žijící na břehu, nedostatek úkrytů pod břehy zase vadí vodním živočichům.
Povodním jsme tak alespoň částečně zabránili, vodu odváSAMOČISTÍCÍ
díme rychle pryč, ale zato život v řekách a potocích se začal
SCHOPNOST ŘEKY
pomalu vytrácet. Do vodních toků se také vypouštěly veškeré
Do vody v potocích a řekách
odpadní vody z domácností, které způsobovaly znečištění
se vždy s dešti dostávaly
vody. Tuto situaci se nyní snažíme změnit. Veškeré odpady
různé zbytky živočichů
před vypuštěním do řek musí projít čističkami odpadních
a rostlin. S těmi si řeka
dovede velmi dobře poradit.
vod. K zadržování vody v krajině a jejímu samočištění buduTímto odpadem se živí
jeme stupňovité hrázky s tůňkami a řeky necháváme klikatit
mnoho organismů žijící v řece
se krajinou a rozlévat se tam, kde to nikomu neuškodí.
a postupně vodu pročistí.
Neporadí si však s příliš velkým
znečištěním z domácností
a některé čistící prostředky
jsou pro organismy jedovaté.

Společnost – nová generace
Učebnice je rozdělena na geografickou a historickou část,
tím se výrazně odlišuje od původní řady. Návrat
k tradičnímu uspořádání jsme zvolili s ohledem na
nejčastěji uplatňovaný přístup k výuce. Učebnicí se prolínají
náměty na poznávání místního regionu.

Soubor obsahuje:
nnučebnici
nnbarevný pracovní sešit provázaný s učebnicí
nnpříručku učitele
Proč zvolit právě tuto řadu:
nnv historické části je důraz kladen na problematiku
života našich předků
nnv geografické části je důraz kladen na budování
vztahu k místnímu regionu a zájmu o jeho
poznávání
nnk aktivizaci žáků ve vyučování využívá „rozumové
metody“ a didaktické hry
nnvýznamným prvkem je práce s příběhem
nnnově jsou do všech materiálů zařazeny prvky
sebehodnocení
nnpříručka učitele přináší mimo jiné návod, jak
pracovat s úkoly doporučenými k terénní výuce
Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa, poslechy, tisknutelné
pracovní aktivity)
Nepřehlédněte:
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi

27
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Poznáváme Přírodu kolem nás

?

Jaké břehy má řeka či
potok přímo ve vaší obci? |
Ve kterých místech jsou břehy
vysoké a zpevněné a kde
naopak nízké? | Najdete
v březích potrubí vedoucí
z jednotlivých domů a ústící
do vodních toků?

Už Vím...
Co už vím o společenstvu řeky a potoka?
Co z toho je důležité pro můj život?

Příroda 4,učebnice – nová generace

Společnost 4, učebnice – nová generace

Příroda 4, nová generace

SADY ZDARMA

Iva Frýzová
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7489-411-4
978-80-7489-409-1
připravujeme

109 Kč
59 Kč

Interaktivní výuka
109 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

–10 %

Společnost 4, nová generace
Helena Východská, Kateřina Gorčíková
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7489-414-5
978-80-7489-412-1
připravujeme

99 Kč
59 Kč

Interaktivní výuka
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Při objednání 20 a více setů učebnic
a pracovních sešitů Příroda nebo Společnost
pro 4. ročník obdržíte zdarma 1 sadu pro
učitele (učebnici, pracovní sešit a roční
učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě
1 089-1 099 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

99 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

sleva pro školy
při nákupu online

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

název učky

Příroda, Společnost

podtitul

původní řada – pro 4.–5. ročník

autoři

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

Původní řada učebních materiálů pro druhé vzdělávací
období v oblasti Člověk a jeho svět se dělí na dva
předměty – Příroda a Společnost, které odpovídají
učivu přírodovědy a vlastivědy. S každou učebnicí je
metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit.
Materiály jsou zpracovány podle RVP ZV.
Soubor obsahuje:
nnučebnici
nnpracovní sešit
nnpříručku učitele

Nepřehlédněte:
nnVYJÍMATELNÝ PŘEHLED UČIVA pro žáka
nndalší rozšiřující materiály do výuky na Fredovi
sleva pro školy
při nákupu online

„S učebnicemi jsem velice spokojená. Splnily mé očekávání
v plnění klíčových kompetencí a rozvoji čtenářské gramotnosti
dětí. Vizuálně jsou také velice atraktivní. Pracovní sešity jsou
sice náročnější než od jiných nakladatelství, ale nutí děti se
nad tématy zamýšlet a podporují jejich vzájemnou komunikaci.
Velice praktické jsou také interaktivní učebnice, které obsahují
množství odkazů, obrázků, videí a zároveň umožňují vkládat
vlastní materiály.“

28
28

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

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

Když se dívám na oblohu

h

Navíc nabízíme:
nni-učebnici s rozšiřujícími materiály (interaktivní
cvičení, obrázky, videa a poslechy)

Mgr. Karin Frýdlová
ZŠ Komenského, Zlín

Poznáváme
vesmír a Zemi

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

Charakteristika řady:
nnv učebnicích je kladen důraz na provázanost
probíraných témat – učivo geografické
je integrováno s učivem o společnosti
i s přírodovědnými tématy
nnvelký prostor je věnován pochopení vztahů
a souvislostí v přírodě i v lidské společnosti
nnučebnice nabízejí propojení s reálným životem
a s praktickou zkušeností žáků
nnpřírodu a přírodní zákonitosti žáci poznávají
především pomocí pozorování a pokusů

–10 %

příroda
říroda
ad
přírod

Doložka MŠMT

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

Edvard Beneš

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

1

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

6

POZNÁVÁME VESMÍR A ZEMI

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

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

40 eVropa Ve smrtelném nebezpeČí
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Příroda 4, učebnice

Společnost 5, učebnice

Příroda 4

Společnost 4

Iva Frýzová, Petra Jůzová, Ladislav Dvořák

Michaela Dvořáková, Jana Stará, Zdeněk Strašák

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7238-931-5
978-80-7238-932-2
978-80-7238-933-9

109 Kč
59 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks

Příroda 5
978-80-7238-970-4
978-80-7238-971-1
978-80-7238-972-8

99 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

Michaela Dvořáková, Jana Stará, Zdeněk Strašák
109 Kč
59 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

99 Kč
59 Kč
299 Kč

Společnost 5

Iva Frýzová, Petra Jůzová, Ladislav Dvořák

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

978-80-7238-944-5
978-80-7238-945-2
978-80-7238-946-9

Interaktivní učebnice Flexibooks
109 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7238-973-5
978-80-7238-974-2
978-80-7238-975-9

99 Kč
59 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
109 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

99 Kč
649 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč

VÝCHOVY A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Hudební výchova

Finanční gramotnost

Dopravní výchova

pro 1. ročník ZŠ

pro 1.–5. ročník ZŠ

pro 1.–5. ročník ZŠ

Jarmila Pánková, Lenka Pobudová, Lenka
Pospíšilová, Ludmila Roubová

Šárka Mikesková

Zdeněk Brom

Doložka MŠMT

Doložka MŠMT
nnučebnice určená pro 1.–5. ročník ZŠ
nnvychází ze Standardů finanční gramotnosti

nnpodněcuje žáky k hudební tvořivosti a praktickému

muzicírování
nnutváří vztah k lidové písni a českým tradicím
nnzapojuje tanec a dramatiku
nnpodílí se na rozvoji grafomotoriky
nnvede k aktivnímu poslechu (audionahrávky
k učebnici na 2 CD – obsahují instruktážní nahrávky
vybraných poslechových skladeb, písní a sluchových
cvičení)
Nepřehlédněte:
nnelektronický zpěvník s instrumentálními
doprovody ZDARMA na Flexibooks
(obsahuje texty a notové zápisy písní
s prokomponovanými doprovody a umožňuje tisk
všech písní)
nnaudionahrávky ke zpěvníku se zpěvem
a karaoke

a umožňuje integraci do ostatních předmětů

ve všech ročnících 1. stupně

spojené s finanční gramotností

Finanční
produkty

spoření – úspora, půjčka – dluh, dlužník

Pokus se vysvětlit, co je

Klára vyprávěla Tomášovi:
A na čem jezdíme my:

Prohlížela
jsem si tatínkovy fotky
z mládí. Dost jsem se divila,
že i v té době byly kolečkové
brusle.

1 Vyprávěj, na čem dalším se dá jezdit.

stavební spoření a co penzijní
SPOŘENÍ – odkládání (šetření) určité částky peněz, abychom si
spoření.
někdy později mohli koupit to, co chceme; spořením
vzniká majetek.
ÚSPORA – uspořené (našetřené) peníze – máme-li přebytkový rozpočet a zůstávají nám peníze, je dobré tyto peníze šetřit, abychom si mohli v budoucnu něco koupit nebo
uhradit nečekané výdaje.
PŮJČKA – peníze, které jsme si půjčili a které musíme později vrátit; pokud si chceme půjčit peníze, musíme vrátit nejen půjčenou částku, ale zaplatit k tomu navíc úroky,
tedy odměnu pro toho, kdo nám peníze půjčí.
DLUH – peníze, které dlužíme.
DLUŽNÍK – člověk, který má dluh.

PENÍZE, které dostaneme
jako odměnu za to, že jsme si
do banky peníze uložili.

PENÍZE, které zaplatíme
bance za to, že nám peníze
půjčila.

SPOŘENÍ

PŮJČKA

Když jedeme na koloběžce nebo bruslích, platí pro nás stejná pravidla jako
pro chodce. Můžeme na chodník, ale musíme dávat pozor na ostatní chodce.
Můžeme na krajnici, ale musíme dávat pozor na svoji bezpečnost a bezpečnost
vozidel na vozovce.
Se skateboardem můžeme jezdit jenom na některých
Zákaz vjezdu
místech. Jezdit po silnicích, krajnicích a chodnících je
všech vozidel
na skateboardu velmi nebezpečné.
v obou
směrech
2 Uveď, proč nesmíme na skateboardu jezdit
Zákaz vjezdu
po chodníku, silnici a krajnici.
všech vozidel
Samozřejmě můžeme jezdit i na kole.
Ale pozor!
Dej
Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou
přednost
účelovou komunikaci může dítě mladší 10 let vjet
v jízdě!
jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Protikladem úspor jsou dluhy.

!

i

Stůj, dej
přednost
v jízdě!

Řekni vlastními slovy hlavní sdělení této věty.

sPOŘení

sleva pro školy
při nákupu online

Na čem se ještě jezdí

Finanční produkty

baZÉn 20 000 kč

–10 %

chodce, cyklisty a spolucestujícího v automobilu

a neopatrností v dopravě

i

Hudební výchova 1 obsahuje:
nni-učebnici
nne-příručku učitele
nnelektronický zpěvník
nnaudionahrávky ke zpěvníku

nnseznamuje žáky se základními pravidly chování v roli
nnučí žáky řešit běžné dopravní situace
nnklade důraz na prevenci úrazů způsobených nekázní

Úrok

UČITELSKÁ LICENCE FLEXIBOOKS

nnučebnice pro 1.–5. ročník ZŠ
nnumožňuje integraci do jiných vyučovacích předmětů

nnpři výkladu pojmů využívá příklady z běžného života
nnrozvíjí u žáků dovednosti a hodnotové postoje

finanční
gramotnost

Jediná pracovní učebnice hudební výchovy určená
pro 1. ročník ZŠ, která zahrnuje vše podstatné:

Doložka MŠMT

A kde si můžeme bezpečně hrát?

PŮJčka

10 měsíců spoříme po 2 000 Kč.
Za 10 měsíců našetříme 20 000 Kč a ještě od
banky dostaneme při 1% úročení 200 Kč úroků.

10 měsíců splácíme po 2 400 Kč.
Za 10 měsíců jsme zaplatili za zboží 20 000 Kč
a ještě při 20% úročení 4 000 Kč úroků.

+ nemáme dluhy
+ na úrocích jsme vydělali 200 Kč

+ máme bazén hned

– na bazén 10 měsíců čekáme

– máme dluhy
– na úrocích zaplatíme 4 000 Kč

1

Zkus objasnit pojmy spoření / úspora / půjčka / dluh / dlužník.

2

Jaký je rozdíl mezi úrokem ze spoření a úrokem z půjčky?

3

Je výhodnější peníze spořit nebo si peníze půjčovat? Své tvrzení zdůvodni.

kde je vhodné místo ke hraní.
Svoje rozhodnutí odůvodni.

Finanční PROdukty

Přikázaný

➌ směr jízdy
přímo

➊
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Zákaz vjezdu
jízdních kol

3 Prohlédni si obrázky a rozhodni,

Hlavní
pozemní
komunikace

➋
➍

27

BEZPEČNĚ NA CHODNÍKU A SILNICI
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Finanční gramotnost pro 1.–5. ročník, učebnice

Dopravní výchova pro 1.–5. ročník, učebnice

Hudební výchova
učebnice
příručka učitele
2 CD k učebnici

978-80-7489-250-9
978-80-7489-251-6
1109

99 Kč
399 Kč
499 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
zpěvník
audionahrávky ke zpěvníku

29
29

99 Kč
799 Kč
5 990 Kč
1 190 Kč
zdarma
připravujeme

Finanční gramotnost
učebnice
žákovské portfolio

Dopravní výchova
978-80-7489-252-3
K 074

79 Kč
25 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
e-příručka učitele
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

učebnice
žákovské portfolio

978-80-7489-036-9
K 073

109 Kč
25 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
79 Kč
99 Kč
199 Kč
2 490 Kč
490 Kč

žákovská licence
e-příručka učitele
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok

109 Kč
99 Kč
199 Kč
2 490 Kč
490 Kč

ČTI+

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

Edice Čti+
Nové knížky z edice Čti+ rozvíjejí čtenářské
dovednosti dětí a podporují čtení
s porozuměním. Vedle poutavých textů obsahují
množství her a úkolů. Ty začínajícím čtenářům
a čtenářkám pomáhají textu rozumět a čtení si tak
skutečně užít. Knížky jsou vhodné jak pro výuku
na prvním stupni základní školy, tak také
pro samostatné čtení doma. Podle zájmů i dovedností
různě starých dětí jsou knihy rozděleny do tří úrovní
(6–7 let, 7–9 let a 9–11 let).
Na tvorbě textů i doplňkových aktivit se podíleli
odborníci na didaktiku prvostupňového vzdělávání
i lektoři kurzů kritického myšlení. Edice zahrnuje
jak populárně-naučné knížky, tak literaturu
krásnou (příběhy a básničky).
Stále nabízíme i knížky z původní oblíbené řady.

PŮVODNÍ EDICE
Pro děti ve věku 6–7 let
Čistota půl zdraví
Fotbal
Jak dlouho trvá rok?
Kde bydlíme
Lenka a Pavlík jsou kamarádi
Pomocné ruce
Příběh malého delfína
Psi záchranáři
Semínka
V práci
Zvířecí doktoři
Pro děti ve věku 7–9 let
Co je v poště?
Dotknout se výšek
Jak to funguje?
Jak želva letěla na zimu do teplých krajů
Je na čase
Magnety
Muzikanti
Myší výprodej
Ochránci přírody

Pozor!
Pravda, nebo omyl?
Rostliny
Slovo mají tygři
Stromy
Světlo
Vnímáš to?
Za časů dinosaurů
Zuby a zoubky
Pro děti ve věku 9–11 let
Co je elektřina
Hluboko pod kůží
Hmota
Houby jako z pohádky
Obdivuhodní tučňáci
Počasí a my
Připoj se!
Seřaď si souřadnice
Udržování rovnováhy
Voda na Zemi
Výlet v čase
Vyprávění nestatečného rytíře

–10 %

Klárka hezky povídá
lucie danielová
michaela Černická
celobarevná logopedická
pracovní učebnice
plná her a zábavných
cvičení
Rozvíjí:
• komunikační schopnosti
• grafomotoriku
• prozodické faktory
• dechové a hlasové funkce

30

Kniha:
• je určena pro práci
s předškolními dětmi
s poruchou plynulosti řeči,
především incipientní
koktavostí
• je vhodná pro děti s vývojovou
dysfázií, opožděným vývojem
řeči a jinými specifickými
poruchami vývoje řeči
• je inspirována
fonograforytmickou metodou
prof. PhDr. Viktora Lechty

Doporučeno Asociací klinických logopedů ČR.
www.ucebnice.fraus.cz

29 Kč
79 Kč
999 Kč
199 Kč

původní edice – jednotná cena
nová edice – jednotná cena
komplet původní edice Čti+ (42 titulů)
sada Čti+ pro děti s SVP (8 titulů)

sleva pro školy
při nákupu online

199 Kč

START

NÁDECH

KONTROLA

CÍL

Ztratil
/a jsi něk
dy bot
něco tak
y? Poslec
ového
hni si
stalo. Pak
nakres
lené obl
zkus bás básničku o Pav
oučky
ničku zop
lovi, kte
postup
rému se
akovat
ně po sla
a přitom
bikách
Mám moc
.
obtahu
ráda bás
j
nau

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

ničky a
čila. V
písničky
tomto
pěkné
oddíle
. Několik
básničk
najdeš
mě jich
y nebo
některé
pomocí
mamin
písničky
z nich.
obloučk
ka
? Můžeš
Znáš ješt
ů.
je také
ě další
zkusit
zapisov
at

kos,
ztratil
boty,
chodí
bos.

Opaku
j básnič
ku
obráce
né oblouč o žábách a zár
oveň dok
ky do lou
resluj po
že. Vzn
iknou ti
slabikách
tak vln
ky.

Žába sk
áče do

luže,

PROCVIČOVÁNÍ

Procvičovací karty na celý školní rok
pro 1.–5. ročník
Květa Ječná, Martina Kašparová, Aneta Mahrová, Šárka Oberajtrová,
Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová, Lenka Syrová, Pavla Šípková

Procvičovací karty tvoří praktickou řadu doplňkových
materiálů pro 1. stupeň ZŠ. S kartami procvičí žáci učivo
základních předmětů (matematiky, českého jazyka,
prvouky) a anglického jazyka.
V sadách pro základní předměty 1.–3. ročníku
je vždy 20 karet pro český jazyk, 20 karet pro
matematiku a 10 karet pro prvouku. Sady karet
k anglickému jazyku se skládají z 20 karet. Karty
jsou vhodným doplňkem pro práci ve škole nebo pro
domácí procvičování.
Důležitou součástí procvičovacích karet je žákovské
sebehodnocení. Na konci každé strany je hodnoticí
stupínek. Žáci vybarvují stupně podle toho, jak se
jim podle jejich mínění podařilo procvičovanou látku
zvládnout.
Sada karet obsahuje ještě celkové shrnutí za každou
oblast (český jazyk, matematika, prvouka, angličtina)
– tzv. hodnoticí mapy, do kterých si žáci mohou
znázorňovat, kolik karet už zvládli vypracovat.

Vyplněné
KARTA 2karty mohou žáci zakládat do pořadačů 2
POČÍTÁNÍ DO 20
a vytvářet
si tak vlastní individualizovaná portfolia.
1 Doplň puntíky do počtu uvedeného na uzlu.

Hrajeme na HudeBní nÁstroje

1 VYLUŠTI TAJENKU. (Nápověda: hoboj)

Á
1

2. Má šest strun.

2

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

2 V čarovné krabici je 5 modrých, 5 červených a 5 žlutých kuliček. Vytáhneme
současně 5 kuliček. Nakresli alespoň šest různých možností, jak můžeme
vytáhnout 5 kuliček.

1

N

1. Mají čtyři struny.
Hraje se na ně smyčcem.

19

12

14

karta 15

R
O

4. Hraje se na něj údery paliček.

3
4

Tajenka: Hudební

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

K
20 – 9

L
19 – 6

K
8–6

3 Vypočítej příklady v plodech.
Výsledek zapiš do rámečku.
Uspořádej vzestupně výsledky.
Přiřaď k nim písmena
a přečti tajenku.

Č
18 – 3

Víš, co je

xylof

L
11 – 2

n
arinet

k
fl

A
14 – 10

lesní r

U
7+5

ky
poz

?
akor

A
12 + 2

A
12 + 8

h

tna

bu

en

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

K
9+8
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Procvičovací karty 2 – matematika
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Procvičovací karty 1 – český jazyk

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen z českého
jazyka, matematiky a prvouky pro žáky prvních
ročníků.

Procvičovací karty na celý školní rok 1
Lenka Syrová, Pavla Šípková, Alena Rakoušová
sada karet Čj, M, Prv
sada karet Čj, M, Prv – SVP

K 118
K 129

149 Kč
149 Kč

Martina Kašparová, Šárka Oberajtrová, Šárka Pěchoučková,
Alena Rakoušová, Lenka Syrová
K 128

Aneta Mahrová
karty pro 3. ročník Aj

Procvičovací karty na celý školní rok 2

sada karet Čj, M, Prv

Procvičovací karty na celý školní rok 3 AJ

149 Kč

Aneta Mahrová

31
31

K 121

99 Kč

NOVINKA

Martina Kašparová, Šárka Pěchoučková, Květa Ječná,
Lenka Syrová
K 177

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY

Procvičovací karty na celý školní rok 5 AJ

NOVINKA
sada karet Čj, M, Prv

99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 4 AJ
karty pro 4. ročník Aj

Procvičovací karty na celý školní rok 3

Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz
K 120

Aneta Mahrová
149 Kč

karty pro 5. ročník Aj

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

K 178

99 Kč

Tyto materiály nabízíme upravené pro žáky
se specifickými poruchami učení, ADHD,
s poruchami autistického spektra a s lehkým
mentálním postižením. Více informací na
www.fraus.cz/svp.

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

PROCVIČOVÁNÍ
DOPLŇKY K 1. STUPNI

Procvičování
Procvičovací na
karty
prázdniny
na celý školní rok
pro
propředškoláky
1.–5. ročník a žáky 1.–3. třídy
Eva
Květa
Papoušková,
Ječná, Martina
Galina
Kašparová,
Miklínová,Aneta
Veronika
Mahrová,
Matějková,
Šárka Ivona
Oberajtrová,
Ivicová,
Jana
ŠárkaTruhlářová,
Pěchoučková,
PavlaAlena
Šarochová,
Rakoušová,
Radana
Lenka
Přenosilová
Syrová, Pavla Šípková

Hravé
Procvičovací
sešity, vkarty
nichž tvoří
se kombinuje
praktickou
dobrodružný
řadu doplňkových
komiksový
materiálů pro
příběh
1. stupeň
s procvičováním
ZŠ. S kartami
matematiky,
procvičí žáci učivo
českého
základních
jazyka
předmětů
a prvouky
(matematiky,
– jedna dvoustrana
českého jazyka,
na jeden
prázdninový
prvouky) a anglického
týden. Úkoly
jazyka.
připravili zkušení pedagogové
s dlouholetou praxí.
V sadách pro základní předměty 1.–3. ročníku
Autorem
je vždy 20
prázdninových
karet pro český
sešitůjazyk,
je známá
20tvůrčí
karetdvojice
pro
–matematiku
scenáristka Eva
a 10
Papoušková
karet proa prvouku.
výtvarnice Sady
Galina
karet
Miklínová.
k anglickému jazyku se skládají z 20 karet. Karty
jsou vhodným doplňkem pro práci ve škole nebo pro
Procvičovací sešit Prázdninové putování je určen
domácí procvičování.
pro budoucí školáky. Pomocí poutavých ilustrací
aDůležitou
nápaditých
součástí
úkolů procvičovacích
připravuje děti karet
na vstup
je žákovské
do první
třídy.
sebehodnocení.
Obsahuje navícNatipy
konci
prokaždé
rodiče,strany
jak děti
je hodnoticí
v přípravě
podporovat.
stupínek. Žáci
Sešit
vybarvují
doporučujeme
stupně podle
jako dárek
toho, jak
při zápisu
se
do
jimZŠ.
podle jejich mínění podařilo procvičovanou látku
zvládnout.
Další
sešity doporučujeme jako dárek
za
vysvědčení,
protože
Sada
karet obsahuje
ještězábavnou
celkové formou
shrnutíopakují
za každou
učivo
probrané
v
daném
školním
roce.
oblast (český jazyk, matematika, prvouka, angličtina)

Vyplněné
KARTA 2karty mohou žáci zakládat do pořadačů 2
POČÍTÁNÍ
DO 20
Pusťte mě ke kormidlu.
a vytvářet
si tak vlastní individualizovaná portfolia.
1 Doplň puntíky do počtu uvedeného na uzlu.

1 VYLUŠTI TAJENKU. (Nápověda: hoboj)

Tady, prosím.

Tak to jsme všichni v háji.

2.

… mezinárodní tísňové volání.

R

… zavoláš na telefonní číslo 112.

O

4. Hraje se na něj údery paliček.

3

Svá dobrodružství zažívají naši kamarádi o letních prázdninách. Které dva měsíce
v roce to jsou? Napiš je do kruhu barevně. 4
Pak doplň i ostatní chybějící měsíce.
11

12

2 PROHLÉDNI SI OBRÁZKY, DOPLŇ A PŘEČTI NÁZVY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.
Žádná na hladině nepluje.

10

To nám nebude nic platné.

L
19 – 6

Mám tady dalekohled.

K
20 – 9

9

xylof

L
11 – 2

Záchranné vesty
–6
by byly 8
lepší.

Č
18 – 3

Víš, co je

U
7+5

A
12 + 2

A
12 + 8

h

lesní r

8

3

7

Proklatě! Vodopády na obzoru!

4
6

5

ky

ara

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

poz

?
To ne.

arinet

tna

fl

A
14 – 10

2

n
k

K

3 Vypočítej příklady v plodech.
Výsledek zapiš do rámečku.
Uspořádej vzestupně výsledky.
Přiřaď k nim písmena
a přečti tajenku.

1

Urči, o která roční období jde:

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

un

......................................................................

akor

Tady taky ne.

K
9+8

Čtyřka na vodě

Čtyřka na vodě

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2016
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PODTRHNI ČERVENě DVOUSLABIČNÁ SLOVA.
ČTYŘKA NA VODĚ
PODTRHNI ZELENě TŘÍSLABIČNÁ SLOVA.
CO TI ZBYLO? VYPIŠ NA LINKU.

ČTYŘKA NA VODĚ
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19

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015

karty cestina.indd 29

14.7.2015 14:30:29

Poznáš,1co–a český
kdo k sobě
patří? Spoj postavy vlevo s obrázky vpravo.
Procvičovací1 karty
jazyk

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

Jana Truhlářová, Pavla Šarochová, Radana Přenosilová
978-80-7489-315-5

Procvičovací karty na celý školní rok 1
Čtyřka
z Prasolesa
Lenka Syrová,
Pavla Šípková, Alena Rakoušová
Než
druhé třídy
sada půjdu
karet Čj,do
M, Prv
K 118

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
89 Kč

Eva
sadaPapoušková,
karet Čj, M, PrvGalina
– SVP MiklínováK 129

149 Kč
149 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 3 AJ

procvičovací sešit

89 Kč

karty pro 3. ročník Aj

978-80-7489-316-2

Procvičovací karty na celý školní rok 2
Martina na
Kašparová,
Čtyřka
vodě Šárka Oberajtrová, Šárka Pěchoučková,
Alena Rakoušová, Lenka Syrová
Než půjdu do třetí třídy
sadaPapoušková,
karet Čj, M, PrvGalina Miklínová,K Veronika
128
Eva
Matějková

149 Kč

procvičovací sešit

89 Kč

978-80-7489-317-9

Procvičovací karty na celý školní rok 3

Na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen z českého
jazyka, matematiky a prvouky pro žáky prvních
ročníků.
2

Aneta Mahrová
K 120

Aneta Mahrová
K 121

NOVINKA
Aneta Mahrová

Tyto materiály nabízíme upravené pro žáky
se specifickými poruchami učení, ADHD,
s poruchami autistického spektra a s lehkým
mentálním postižením. Více informací na
www.fraus.cz/svp.

99 Kč

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

prazdninove putovani_blok.indd 16

149
89 Kč
Kč

karty pro 5. ročníkPrázdninové
Aj
putováníK 178

více
víceinformací
informacína
nawww.ucebnice.fraus.cz
www.ucebnice.fraus.cz

Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY

Procvičovací karty na celý školní rok 5 AJ

Lenka
Syrová Galina Miklínová, Ivona Ivicová
Eva
Papoušková,

978-80-7489-380-3
K 177

Vybarvi draka. Zvolit správnou barvu ti pomůžou čísla.

99 Kč

Procvičovací karty na celý školní rok 4 AJ
karty pro 4. ročník Aj

Čtyřka
na Moruši
NOVINKA
Než
půjdu
do čtvrtéŠárka
třídyPěchoučková, Květa Ječná,
Martina
Kašparová,

32
31
31

2

Pokud musíme jít po silnici, jdeme…

Tajenka: Hudební

Prázdninové putování
Než půjdu do školy

procvičovací
sada karet Čj,
sešit
M, Prv

… plavbu nebo při záchraně tonoucího.

3. Je to dřevěný dechový nástroj.
Rýmuje seCyklista
slovem
kovboj.
musí
mít při jízdě…

Procvičovací karty 2N–ÁV
matematika
Š T Ě VA D I VA D L A

procvičovací sešit

Á… na hlavě přilbu.
1

Když chceš přivolat pomoc,…
2. Má šest strun.

2 V čarovné krabici je 5 modrých,
5 červených
a 5 žlutých kuliček. Vytáhneme
Chytíme nějakou
větev
a budeme
pádlovat.
současně 5 kuliček. Nakresli
alespoň
šest různých možností, jak můžeme
Vyšleme SOS.
vytáhnout 5 kuliček.

18

sleva pro školy
při nákupu online

N
… vlevo v protisměru proti přijíždějícím
autům.

1. Mají čtyři struny.
Hraje se na
ně smyčcem.
Záchranné
vesty slouží pro bezpečnou…

19

12

14

1

Hrajeme na HudeBní nÁstroje

Naši hrdinové bojují o záchranu. Dokážeš si v nebezpečné situaci poradit i ty?
Spoj části vět, které k sobě patří.
Signál SOS znamená…

– tzv. hodnoticí mapy, do kterých si žáci mohou
znázorňovat, kolik karet už zvládli vypracovat.

–10 %

karta 15
1.

25.4.2016 8:37:26

99 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ

–10 %
prazdninove putovani_blok.indd 17

Prázdninové putování

17

sleva pro školy
při nákupu online

25.4.2016 8:38:03

PROCVIČOVÁNÍ
NA PRÁZDNINY

DOPLŇKY K 1. STUPNI

20 barevných stran
procvičovacího sešitu
s komiksem a hravými úkoly

u
ůjd í
p
než prvn
do ídy
tř

než půjdu
do druhé
třídy

než půjd
u
do třetí
třídy

než p
ů
do č jdu
tvrté
třídy

důmyslné otázky
a hravé úkoly

zábavné ilustrace

procvičování
základních dovedností
ukázka – Čtyřka na Moruši

33

Více informací naleznete na www.fraus.cz/procvicovani.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

DOPLŇKY K 1. STUPNI
25 mm + přesah 2mm

ail: info@fraus.cz; www.fraus.cz

Geodeska

-m
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stiratelna tabulka A4.indd 1
sazba-hodnotící samolepky,25x25mm_2 mm presahf.indd 1

Barevné kostky

Krokovací pás

Hodnoticí samolepky

Doplňky k matematice

Ostatní doplňky

Geodeska

Skládací abeceda

95 × 95 mm

119 Kč

K 051

Barevné kostky k matematice
sada 27 barevných kostek
sada kostek pro školy (100 ks)

99 Kč
299 Kč

K 007

539 Kč

Krokovací pás
pás

Matematika – pracovní karty pro 1. ročník
96 oboustranných karet

179 Kč

K 005

Zábavná matematika – karty
31 oboustranných karet pro 2. roč.

69 Kč

K 023

Sada příloh pro 3.–5. ročník
12 vylamovacích listů + 8 obálek

79 Kč

K 028

Doplňky k nové generaci Matematiky

NOVINKA
cvičebníček matematiky
procvičovací kary
plakáty k nové generaci (pro 1. ročník)
papírový autobus
samostatné číslice A4, 1–10

připravujeme
připravujeme
K 191
připravujeme
K 189

119 Kč
149 Kč

49 Kč

K 016

4 kusy, formát A2

109 Kč

K 009

Stíratelná tabulka

4 kusy, formát A2

109 Kč

K 011

Plakáty k Matematice pro 1. ročník ZŠ
2 kusy, formát A1

vázané písmo
nevázané písmo

K 179
K 147

109 Kč

K 010

99 Kč

Sdělníček
motiv 1
motiv 2
motiv 3
motiv 4

K 036
K 037
K 038
K 039

Doplňky k nové generaci Českého jazyka –
analyticko-syntetická metodoa

NOVINKA
čtecí karty ke Slabikáři – nová generace
skládací abeceda k nové generaci
(vylamovací písmenka)
plakáty k Živé abecedě
a Slabikáři – nová generace
písmenka abecedy
samostatné listy A4

připravujeme
K 185

59 Kč

K 186

119 Kč

K 187

149 Kč

Doplňky k nové generaci Prvouky

NOVINKA
výukové hodiny (pro 1. ročník)

29 Kč

K 192

Týden: . . . . . . . . . .
pondělí
předmět:

úTerý

s. 21

Novák úkol

Zaokrouhlování

i-učebnice
Flexibooks
cv. 3

Hodina / čas:

sTředa

Diktát !!

Vyjmenovaná
slova po B

. . . . . . .ČJ
. . .3. .

UČITELSKÝ NOTES
............
předmět:

. . . . .Ma
. . . .3. . .

učebnice
s. 25/ 2, 3

Hodina / čas:

............

Projekt
„Les“

Mu
zeu
m

............

PS s. 26

Hodina / čas:

Test!!!

(opakování
násobilky)

Savci

předmět:

............

– obrázky

............

– les

Hodina / čas:
............

Týden: . . . . . . . . . .
pondělí předmět: úTerý
předmět:

. . . . . . .ČJ
. . .3. .
Hodina / čas:
............
předmět:

. . . . .Ma
. . . .3. . .

Učitelský
notes

klasifikace
přehled příprav

Hodina / čas:
............

............

s. 21

předmět:
............

i-učebnice
Flexibooks
cv. 3

Hodina / čas:

(opakování
násobilky)

Savci

PS s. 26

Hodina / čas:

80

Projekt
„Les“

Mu
zeu
m

notes_blok.indd 80

............

Test!!!

............

učebnice
s. 25/ 2, 3

předmět:

klasifikace
přehled příprav

sTředa

VyjmenovanáHodinaDiktát
/ čas: !!
slova po B. . . . . . . . . . . .
Novák úkol
Zaokrouhlování

............

149 Kč

malování vodovými
barvami

předmět:

2.4.2014 10:43:07

– obrázky

klasifikace
přehled příprav
přehledy o třídě
a škole

malování vodovými
barvami

předmět:
............

– les

Hodina / čas:
............
předmět:

4. A

............

jazyk
Předmět: . . . Český
...............................................................

Hodina / čas:
............

Týden: 14
Den

předmět:

Datum

Jméno

............
............

1
2
3
4

Petr Černý
notes_obal.indd 5

5

80

18.3.2014 15:53:03
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jazyk
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...............................................................
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S
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2.4.2014 10:43:07
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24

24

25

25

26

Týden:

Ú
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Týden: 15

P

4

21

Týden: 14

P

2

19

4. A

Týden:
Č

3

9

18.3.2014 14:46:20

S

26

Týden:

27

S 28
Č

P

P

Ú

S

Týden:
Č

P

P

Ú

S

27

Č

P

28

29
30

Vše potřebné
v jednom notesu

1

8

notes_obal.indd 3

Ú

č.

13 1 1 2 11 2 1
1
21
1
2
43 23
32 1
1 4

45 3 1
43 1

7

notes_blok.indd 80

P

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

č.

Jan Novák

Hodina / čas:

P

29
č.

30

59 Kč
59 Kč

Hodnoticí samolepky
K 130

Plakáty k Prvouce pro 1. ročník ZŠ

učitelský

;e

14.11.2016 10:12:29

Stíratelná tabulka (220 × 303 mm)

vylamovací písmenka

Plakáty k Živé abecedě a Slabikáři pro 1. ročník ZŠ

K 006
K 190

tel.: 377 226 10 2

23.6.2016 13:29:33

www.ucebnice.fraus.cz

9 Kč
9 Kč
9 Kč
9 Kč

PEDAGOGICKÁ LITERATURA

Jak se učí učitelé

Násilí není řešení

Výběr z jazykových koutků

tipy a triky pro každodenní život
učitelů

prevence násilí a management
konfliktu ve školách

Lumír Klimeš

Walter Vogel

Rupert Herzog

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.

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

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

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

Tvořivá hra

Didaktika profesního
vzdělávání dospělých

jako cesta k pochopení literárního díla

Jaroslav Mužík

Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs

Eva Beránková

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

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.

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

–10 %
Jak se učí učitelé
kniha
e-kniha

978-80-7238-851-6

229 Kč
229 Kč

Učíme děti učit se
kniha
e-kniha
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978-80-7238-854-7

229 Kč
229 Kč

Násilí není řešení
kniha
e-kniha

Výběr z jazykových koutků
978-80-7238-850-9

229 Kč
229 Kč

80-7238-182-2

199 Kč

Tvořivá hra
kniha

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

sleva pro školy
při nákupu online

kniha
e-kniha

978-80-7238-535-5

199 Kč
199 Kč

Didaktika profesního vzdělávání dospělých
e-kniha

259 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
Školní multilicence = i-učebnice pro všechny kdykoliv a kdekoliv

Souhlasíte s tím, že by interaktivní učebnice měly
•
•
•
•
•

odpovídat moderním trendům?
být kvalitní a nápadité?
zaujmout žáky pro učení?
být uživatelsky jednoduché a přehledné?
být k dispozici žákům i učitelům,
doma i ve škole?

A už jste slyšeli o Flexibooks?
Interaktivní učebnice Flexibooks splňují vaše představy
a nabízí ještě mnohem více:
Funkční pozadí*
Linky, notové osy, osy a mřížky

Vlastní interaktivita*
Vkládejte vlastní materiály

Videonahrávky

Audionahrávky

Odkazy na webové
stránky

Interaktivní
Interaktivní cvičení
cvičení

Odkazy do dalších
učebnic

Pracovní aktivity

*funkce pouze pro učitele

Proč je školní multilicence Flexibooks
tím nejlepším řešením i pro vaši školu?
Školní multilicence Flexibooks
•
•
•
•

přináší výukové materiály pro učitele i žáky,
nabízí využití doma i ve škole, na všech zařízeních,
umožňuje jednoduchou správu uživatelů,
šetří čas díky možnosti síťové instalace

Školní mulitilicenci lze pořídit také na 1 školní rok – škola si tak
může vybírat i-učebnice dle aktuální potřeby a finančních možností.

Výhody pro učitele

... i pro žáky

• získávají možnost obohacování obsahu
o vlastní multimédia
• mají k dispozici ucelený obsah:
• i-učebnice včetně interaktivních
cvičení,
• elektronický pracovní sešit,
• elektronická příručka učitele,
• případně další e-produkty

• už nemusí nosit tištěné učebnice všude
s sebou, i-učebnice mají k dispozici
ve škole i doma
• jednotlivé i-učebnice poskytují
multimediální obsah – obsahují
videa, audia, obrázky
… a především interaktivní cvičení

„Stačí jediné kliknutí a můžeme poslouchat
autentické nahrávky, sledovat videa, nebo
interaktivně vypracovávat zadané úkoly.“

Mgr. Markéta Škachová
Fakultní ZŠ, Ústí nad Labem

Vyzk
o
Freda ušejte
na 3
ZDAR 0 dní
MA!
ww
w.fred
.f

raus.c

z

Už jste se seznámili s Fredem?
Fred je váš nový kolega ve výuce. Unikátní vzdělávací portál nabízí na jedné webové
adrese knihovnu plnou multimediálních výukových materiálů, testových úloh a testů,
intuitivní nástroj na přípravu hodin a nově také přehledy a statistiky.
• Pomůže ušetřit čas při přípravě.
• Nabídne kvalitní a ověřené výukové materiály.
• Vše je k dispozici kdykoliv a kdekoliv.

40 100

Testy
a testové
úlohy

44 500

30 100
3. stupeň

„S Fredem jsem si v hodinách jistější,
příprava na hodinu mi zabere méně
času a je efektivnější a celkově
příjemnější jak pro mě, tak i pro mé
žáky.“
Mgr. Martin Kuneš (ZŠ Trmice)

2. stupeň

16 700

1. stupeň

201

5

201

6

„Fred je dobrým pomocníkem učitele. Je
on-line knihovnou učebních materiálů,
která je aktuálně stále doplňována, on-line
prostorem pedagoga pro vytváření příprav
i on-line učebnou. Variabilita typů materiálů
umožňuje pedagogovi plánovat výuku
s možností výběru dle požadovaného
zapojení percepčních oblastí žáka.“
Mgr. Alena Tyrkasová (ZŠ Žižkov)

Objem výukových
materiálů, které
vám Fred nabízí.

201

7
201
8

„Spolupráce s Fredem je přínosná. Našla jsem zde
velmi pěkná a výstižná videa a obrázky podporující
výklad látky a také pracovní listy vhodné k upevnění
a procvičení učiva.“
Mgr. Helena Matuchová (ZŠ Lomnice)

Hledáte nové a v praxi vyzkoušené výukové
materiály?
Získejte pro svoji výuku tisíce multimediálních materiálů na jednom místě.
Doplňte jimi své prezentace, digitální učební materiály nebo je kombinujte
s tištěnými či interaktivními učebnicemi.

Které materiály jste si doposud oblíbili nejvíce?
Pracovní listy
s aktuální tematikou

Pracovní listy pro rozvoj
čtenářské gramotnosti

Interaktivní cvičení

Roční období

Velikonoce

Štorch E.: Lovci mamutů

Počítání do 10

Těšit se však můžete na mnoho dalších:

3D modely

interaktivní
cvičení

videa

animace

tisknutelné
materiály

audia

pracovní
listy

fotograﬁe
a ilustrace

mapy

Chcete si potvrdit, že žáci probíranou látku ovládají?
Jednoduše je otestujte, i to Fred umí! Vytvořte si vlastní testové úlohy a testy
a okamžitou zpětnou vazbou ověřte, které učivo dělá žákům problém
a je nutné jej zopakovat. Testování na Fredovi můžete využít při krátkém
opakování na konci hodiny či rekapitulaci probraných témat –
Fred vám nabízí všechny možnosti.

Vyzkoušejte Freda ještě dnes!

Zdarma na www.fred.fraus.cz

odborní konzultanti, informační centra FRAUS



Odborní konzultanti
nnjsou vám k dispozici ve všech regionech republiky
nnv rámci bezplatných konzultací vám doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty či vzdělávací metody
nndomluví s vámi bezplatné zapůjčení učebnic
nnpřímo na vaší škole nebo v Informačním centru Fraus pro vás připraví prezentaci produktů

a titulů Nakladatelství Fraus
nnzorganizují odborný seminář u vás ve škole na téma, které si vyberete z naší nabídky
nnpomohou s instalací elektronických produktů na vaší škole včetně proškolení

jak je používat a didakticky vhodně zapojit do výuky

Kontakty na odborné konzultanty
najdete na www.fraus.cz/konzultanti

Informační centra FRAUS
Zajímají vás novinky v oblasti vzdělávání? Chcete si prohlédnout
naše produkty nebo si vyzkoušet, jak fungují naše interaktivní učebnice?
Navštivte naše informační centra, kde vám vše rádi ukážeme a vysvětlíme.
V našich infocentrech nabízíme:
nnsortiment učebnic a výukových materiálů k nahlédnutí
nnodborné prezentace učebnic a vzdělávacích publikací
nnpraktické ukázky využití elektronických produktů (např. interaktivních učebnic,

mobilních aplikací, online vzdělávacího portálu Fred nebo online nástrojů pro testování a evaluaci žáků)
nnmožnost vyzkoušet si práci s moderními technologiemi, které můžete využít ve výuce

V infocentrech pořádáme:
nnsemináře zaměřené na moderní výukové metody
nndlouhodobé vzdělávací programy financovatelné z tzv. šablon
nntematické konzultace a debaty s odborníky

Brno, Zemědělská 173/29
České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Jihlava, Seifertova 1426/5
Liberec, Broumovská 847/7
Ostrava, Porubská 832/12
Ostrava, Novinářská 7 (jazykový showroom)
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. Jazykový showroom se nachází
v prostorách Jazykové školy Hello.

Dveře v našich
infocentrech
jsou vám otevřené!
Informační centrum Fraus v Brně
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Showroom pražského infocentra

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ, PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS



Proškolili jsme více než 30 000 pedagogů

Semináře

Konference a letní školy

Partnerská škola FRAUS

nnseznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými

Konference a letní školy nabízejí celou řadu seminářů
a praktických dílen zaměřených na moderní trendy ve
výuce. Celodenní program je také příležitostí k nefor
málnímu setkání s kolegy a výměně zkušeností z praxe.

Partnerským školám nabízíme další zvýhodnění jako
např. slevy na vybrané produkty a služby či zasílání
vzorků nových učebnic na vyžádání zdarma.
Máte-li zájem stát se partnerskou školou, kontaktujte
odborného konzultanta ve svém regionu.
Kontakty najdete na www.fraus.cz/konzultanti.

didaktickými postupy
nnv yzkoušíte si práci s moderními technologiemi
a elektronickými vzdělávacími materiály
nnodnesete si praktické tipy do výuky, protože
semináře probíhají formou workshopu
s aktivním zapojením všech účastníků
nnbudete 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.
Nabízíme i vzdělávací programy DVPP akreditované
MŠMT. Účast na nich lze financovat z prostředků
výzvy OP VVV – Podpora škol formou
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

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

Chcete se stát
Partnerskou školou FRAUS?
Kontaktujte našeho odborného
konzultanta ve svém regionu.

„Na semináři bych chtěla ocenit absolutně profesionální
přístup lektorky a realizačního týmu. Vyhovovala mi
struktura semináře a flexibilita při volbě témat, která byla
přizpůsobována potřebám účastníků. Velmi děkuji za
poskytnuté náměty, seznamy knih, kontakty a zkušenosti
od dalších kolegyň.“
Mgr. Marcela Patlevičová (ZŠ Pardubice-Studánka)
účastnice semináře Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje
čtenářství u žáků, který vedla Mgr. Leona Mechúrová

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí
najdete na www.seminare.fraus.cz.
Nenechte si ujít v roce 2018
Konference pro učitele 1. stupně
   (Praha, 7. dubna 2018)
Konference pro učitele 1. stupně
   (Zlín, 14. dubna 2018)
Letní škola češtiny (Kouty u Ledče nad Sázavou,
   20.–24. srpna 2018)
Letní škola češtiny v roce 2017
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INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM, KONTAKTY

Informace k objednávkám

Kontakt

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. Nabídku interaktivních učebnic a elektronických knih
najdete na www.flexibooks.cz. Licence ke vzdělávacímu portálu Fred jsou dostupné na
www.fred.fraus.cz.

Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Ed. Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
tel.: 377 226 102
IČ 64831027   DIČ CZ64831027
www.fraus.cz

V edičním plánu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH platné od 1. 3. 2018.
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.

Objednávky

Seznam knihkupectví
Tituly z portfolia Nakladatelství Fraus můžete
zakoupit v těchto doporučených knihkupectvích:
Knihkupectví FRAUS
Goethova 8, 301 00 Plzeň
www.ucebnice.fraus.cz
Barvič a Novotný, spol. s. r. o.
Česká 13, 602 00 Brno
www.barvic-novotny.cz
Centrum učebnic CZ, s. r. o.
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
www.centrumucebnic.cz
Dobrovský s. r. o. – řetězec prodejen
www.knihydobrovsky.cz
KNIHCENTRUM.CZ s. r. o. –
řetězec prodejen
www.knihcentrum.cz
ORION KNIHY – HUDBA, s. r. o.
9. května 517, 390 02 Tábor
www.knihyorion.cz
NEOLUXOR, s. r. o. – řetězec prodejen
www.neoluxor.cz
Podještědské knihkupectví
Moskevská 28, 460 01 Liberec
www.podjestedskeknihkupectvi.cz
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www.ucebnice.fraus.cz
www.flexibooks.cz
www.fred.fraus.cz

Certifikovaní distributoři
licencí FLEXIBOOKS a FRED
S nabídkou licencí FLEXIBOOKS a FRED vám poradí
a pomohou také naši certifikovaní distributoři:
ALBRA, spol. s r. o.
Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly
www.albra.cz
ANSA Knihy s. r. o.
Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín 4
www.ansa.cz

Stanislav Olšák
Trávníky 1730, 755 01 Vsetín
ucebnice@olsak.cz

AV MEDIA, a. s.
Pražská 63, 102 00 Praha 10
www.avmedia.cz/skoly

POPROKAN, s. r. o.
Václava Majera 2669,
440 01 Louny
www.poprokan.cz

Mgr. Břetislav Baar
Hradská 506, 747 64 Velká Polom
www.skola-servis.cz
BOXED, s. r. o.*
Jenečská 1304, 273 51 Unhošť
www.boxed.cz
Mgr. Aleš Havlík
Ještědská 680/121,460 08 Liberec 8
www.geom.cz
MultiBoard s. r. o.
Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9
www.multiboard.cz
RNDr. Dušan Novotný
Na Výšinách 16, 405 02 Děčín
novotny.d@volny.cz

Služba škole
Pardubice s. r. o.
Npor. Eliáše 344,
530 09 Pardubice-Polabiny
www.sluzbaskole.eu

PaedDr. Jiří Šádek*
Na Větrově 1385,
512 51 Lomnice nad Popelkou
www.zksklep.cz
Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52, 619 00 Brno
www.ucebnicevanicek.cz
Jan Vitoul – středisko učebnic
Litovel-Nová Ves 5,
783 21 Chudobín
www.javidis.cz
*) V nabídce pouze FRED.

Potřebujete poradit?
 377 226 102
 info@fraus.cz

Publikace určené k přípravě na jednotné
přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

a literatura, 5. ročník

5. ročník

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová, Petr Ryšlavý

Hana Kuřítková

publikace

978-80-7489-354-4

249 Kč

publikace

Proč K přijímačkám s nadhledem?
• Umožňují procvičení typových úloh, které jsou obsaženy

v jednotných přijímacích zkouškách.
• Obsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu
dosažitelných bodů.
• Prostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou žákům lépe
se připravit na přijímací řízení.
• Jsou doplněny o řešení všech úloh.

978-80-7489-352-0

249 Kč

„Moc povedené publikace,
pomohly i s učivem,
které se probíralo
až po termínu přijímaček.
Také srovnávací test na
internetu se mi jako rodiči líbil.“
Radka P., Klimkovice

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
„Publikace jsou výborným
pomocníkem pro všechny
– žáky, rodiče i učitele.“
Blanka Š., Pardubice

V každé publikaci je umístěn unikátní kód na stažení dalších
vzorových testů. Po vyplnění testů mohou žáci online vyhodnotit
svoji úspěšnost a porovnat se s ostatními řešiteli.

Více informací na www.fraus.cz/prijimacky.

Nezapomeňte, že…
Všem registrovaným učitelům nabízíme při nákupu v e-shopu
www.ucebnice.fraus.cz slevu 10 % na nákup učebnic, pracovních sešitů
i metodických příruček.

sleva 10 %
při nákupu v e-shopu

Vzorky našich učebnic vám zapůjčíme zdarma na dobu 30 dnů
bez jakýchkoliv závazků.
Více informací na www.fraus.cz/zapujcka.

bezplatné zápůjčky
učebnic

Při objednání většího množství učebnic a pracovních sešitů můžete zdarma
získat sadu materiálů pro učitele. Nabídka platí pro registrované školy a učitele,
kteří uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz do
30. 9. 2018. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku slevový kód: NF18.
Podrobnosti najdete v edičním plánu přímo u vybraných titulů.

sady pro učitele
ZDARMA

Naše pracovní sešity jsou přímo provázané s učebnicemi, což vám i vašim
žákům usnadní orientaci při výuce, zadávání domácích úloh i domácí přípravu.
Naše pracovní sešity jsou schváleny MŠMT a obsahují přehled učiva, který
si žáci mohou vyjmout a uschovat.

pracovní sešity
s doložkou MŠMT

K našim učebnicím si můžete zdarma stáhnout doplňkové materiály –
časově-tematické plány, pracovní listy, testy a další. Najdete je na stránce
konkrétního titulu na www.ucebnice.fraus.cz. Stačí se jen zaregistrovat
nebo se přihlásit.

rozšiřující materiály
k učebnicím ZDARMA

Díky školní multilicenci můžete vy i vaši žáci bez dalších poplatků
využívat interaktivní učebnice kdekoliv a kdykoliv budete potřebovat.
Objevte i další výhody školní multilicence Flexibooks na www.flexibooks.cz.

interaktivní učebnice
Flexibooks ve škole i doma

Téměř 40 tisíc multimediálních objektů na vzdělávacím portálu Fred od
interaktivních cvičení, pracovních listů, infografik až po videa a 3D modely
mohou aktualizovat a doplnit každou vaší učebnici. Využijte možnost měsíčního
přístupu zdarma na www.fred.fraus.cz.

multimediální
knihovna Fred

Na portálu Fred najdete i testovací modul, který vám umožní zjistit znalosti
a dovednosti žáků, kdykoliv vy potřebujete. Vyberte si z již připravených úloh
a testů k cílům RVP, ke konkrétním učebnicím, sestavte si vlastní testy nebo vše
libovolně kombinujte. Vyzkoušejte si testování zdarma na www.fred.fraus.cz.

průběžná
evaluace žáků

Vaši žáci mohou zábavným způsobem procvičovat probíranou látku
online na portálu Škola s nadhledem. Procvičování je zdarma dostupné
na www.skolasnadhledem.cz.

online procvičování
ZDARMA

Všechny vzdělávací programy akreditované v systému DVPP připravujeme tak,
aby pro vás byly maximálně přínosné, časově efektivní, praktické a konkrétně
využitelné ve výuce. Aktuální nabídku najdete na www.seminare.fraus.cz.

vzdělávání pedagogů

Zajímají vás naše novinky? Váháte nad výběrem učebnic a dalších materiálů?
Nechte si poradit od našich odborných konzultanů se zkušenostmi z učitelské praxe.
Přijedou do vaší školy a připraví vám nabídku ušitou na míru. Služby odborných konzultantů
můžete využít zcela nezávazně a zdarma. Kontakty najdete na www.fraus.cz/konzultanti.
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