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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

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

Řada učebnic nové generace pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia se dále úspěšně rozrůstá. Většina 
těchto učebnic je aktualizací našich původních úspěš-
ných řad, které ovšem nebyly modernizovány pouze po 
stránce grafické, ale zejména po stránce obsahové. Jiné 
řady, např. Čítanka, však mají zcela novou koncepci, od-
povídající lépe požadavkům současné didaktiky. Změny 
a příp. i nová pojetí učebnic vznikly na základě podnětů 
a požadavků učitelů, kteří je prakticky využívají už téměř 
10 let. Přihlédnuto bylo také k poznatkům odborníků 
z daných oblastí a k současným trendům ve výuce.

Velmi pozitivní reakce vás, učitelů, na první učebnici 
s rozšířenou realitou – Přírodopis 8 – nás utvrdily 
v tom, že smysluplné propojení moderních technolo-
gických trendů do praktické školní výuky přináší své 
ovoce – v tomto případě virtuální realita pomáhá větší 
názornosti a hlavně podporuje větší motivaci dětí. Přímé 
zapojení 3D objektů do obsahu učebnic je unikátní nejen 
na českém, ale i evropském trhu. Pokud si vyberete 
některou z učebnic FRAUS s 3D rozšířením, získáte vy 
i vaši žáci 3D modely zcela zdarma. A nepotřebujete 
žádné zvláštní vybavení – stačí si stáhnout příslušnou 
aplikaci zdarma do svého mobilního telefonu. Více se 
dozvíte na www.fraus.cz/3D.

Novinkami z nových generací pro letošní rok jsou učeb-
nice Chemie 8 a 9, Čítanka 8 a Fyzika 8. Podrobné 
anotace k těmto učebnicím i celým řadám najdete na 
následujících stránkách. 

Letošní rok přináší rovněž úrodu novinek pro učitele cizích 
jazyků. Z celé nabídky zde upozorníme na učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia: Le français ENTRE 
NOUS plus je nová řada moderních učebnic francouzštiny, 
učitelé ruského jazyka již očekávají 1. díl nového přepra-
covaného vydání oblíbené učebnice Raduga plus. Jsme 
velmi rádi, že se učitelům německého jazyka líbí nová řada 
Deutsch mit Max neu + interaktiv – letos vám nabíd-
neme její 2. díl, včetně interaktivní učebnice, cvičení i testů. 

Z doplňkových materiálů a pedagogické literatury vybírá-
me novinky pro učitele českého jazyka: Cvičebnice vý-
slovnosti češtiny nejen pro školní výuku s audiona-
hrávkami i tradiční časopis Český jazyk a literatura, 
který od tohoto školního roku vydává naše nakladatelství. 
Učitele matematiky jistě potěší soubor zajímavých úloh 
a cvičení nazvaný Každý den s matematikou.

Velmi úspěšné jsou rovněž publikace K přijímačkám 
s nadhledem – navíc s testy a online porovnáním vý-
sledků. Publikace seznamují žáky s podobou jednotných 
přijímacích zkoušek, obsahují typové úlohy, vzorové testy 
a umožňují žákům vyhodnotit své výsledky. Navíc jsou 
doplněny o rady, tipy a strategie, které žákům pomohou 
lépe se na zkoušky připravit. Doporučte je svým žákům 
a pomozte jim tak s přípravou a snadnějším zvládnutím 
přijímacích zkoušek. 

Interaktivní učebnice jsou již více než 10 let naši stan-
dardní nabídkou, letos jsme vám však nově zpřístupnili 
i interaktivní pracovní sešity, které kromě elektro-
nické verze tištěného pracovního sešitu navíc obsahují 
interaktivní cvičení různých typů i vybraná řešení úkolů. 
V nabídce jsou již interaktivní pracovní sešity k učebnicím 
nové generace Český jazyk 6–9 a další připravujeme.

Zásadní novinkou je také možnost zakoupit školní multi-
licence Flexibooks, které zpřístupňují i‑učebnice žákům 
doma v jejich osobních počítačích. Nyní tedy 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.

Už třetí narozeniny letos oslaví také váš nový kolega 
– vzdělávací portál Fred. V loňském roce přibylo 
několik tisíc nových výukových materiálů, v současnosti 
obsahuje jeho multimediální knihovna okolo 40 000 
výukových objektů a další průběžně přibývají. Učitelé 
využívají nejen kopírovatelné pracovní listy a interaktivní 
cvičení, ale stále více i výukové materiály týkající se 
aktuálních témat či výročí. Vyzkoušejte je i vy zdarma 
a nezávazně na www.fred.fraus.cz.

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 letošní rok na portálu Fred najdete rovněž 
testy pro vybrané učebnice FRAUS – Český jazyk, 
Matematika, Přírodopis, Zeměpis a Deutsch mit Max neu 
+ interaktiv. Vyzkoušejte je online v počítačové učebně 
s automatickým vyhodnocením nebo si je jednoduše 
vytiskněte a nakopírujte. 

Čerstvou novinkou pro děti a rodiče je portál Škola 
s nadhledem, který v pilotní verzi nabízí kromě ji-
ného i online procvičování učiva českého jazyka pro 
2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 
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. 

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

Naše komplexní podpora vzdělávání zahrnuje také pro-
fesionální systém vzdělávání učitelů – odborné semi-
náře (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.

 

Věříme, že i letos si z naší nabídky vyberete a že vám 
naše učebnice, pomůcky a služby pomohou! 
 
Pavel Brejcha 
ředitel 
redakce, obchod a marketing

Získaná ocenění

Naše učebnice patří 
mezi evropskou špičku 
Desítka prestižních mezinárodních cen 
a řada ocenění na domácí půdě potvrzují 
vysokou kvalitu našich titulů, nejen 
obsahu, ale i grafického zpracování.
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Hlavní cena v kategorii Odborný překladový slovník, 
2. místo v kategorii Elektronické slovníky

Medaile MŠMT 2007
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PRACOVNÍ SEŠITY
Nakladatelství Fraus

Víte, že pracovní sešity si od nás můžete zapůjčit na měsíc zdarma
a lépe se s nimi seznámit?
Více informací najdete na zadní straně edičního plánu.

PROMYŠLENÉ 
ÚKOLY

V našich pracovních
sešitech najdete prostor
pro opakování
a procvičování i úkoly, 
které žáky nutí k zamyšlení 
a motivují je k dalšímu 
poznávání. 

PŘÍMÁ 
NÁVAZNOST
NA UČEBNICE

Vzájemně se doplňují s 
našimi učebnicemi a jsou 
na ně přímo navázány. 
Usnadňují tak orientaci žáků
i vaši práci. 

DOLOŽKA
MŠMT

Jsou v souladu s RVP ZV 
a jejich kvalitu potvrzuje 
doložka MŠMT.

EP2_2018_blok_CC.indd   4 8.2.2018   10:33:19
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možno začlenit
do 6.–9. ročníku

9.  ročník8.  ročník7.  ročník6.  ročník

Podrobnosti o připravovaných učebnicích 
nové generace a termínech jejich vydávání 

najdete vždy na stránkách příslušných produktů.

lze je začlenit
do 6.–9. ročníku

Pro výuku španělštiny 
dále nabízíme učebnice 
z nakladatelství Edelsa.

Pro výuku francouzštiny 
dále nabízíme učebnice 
z nakladatelství Didier.
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JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	

 Interaktivní učebnice Flexibooks – původní řada
žákovská licence 169 Kč
učitelská licence 799 Kč
školní multilicence 7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok 1 590 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks – nová generace
žákovská licence 169 Kč
učitelská licence 799 Kč
školní multilicence 7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok 1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

původní řada

Český jazyk 6
Zdeňka Krausová, Renata Teršová

pracovní sešit 80-7238-347-7 79 Kč

Český jazyk 7
Zdeňka Krausová, Renata Teršová

pracovní sešit 80-7238-321-3 79 Kč

Český jazyk 8
Zdeňka Krausová, Martina Pašková

pracovní sešit 80-7238-420-1 79 Kč
příručka učitele 80-7238-421-X 399 Kč

Český jazyk 9
Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková

pracovní sešit 80-7238-537-2 79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-538-6 399 Kč

Jedná se o doprodej původní řady. Ostatní části 
souboru jsou vyprodány bez dotisku.

Český jazyk 

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA

Na portále Škola s nadhledem najdete 
ZDARMA stovky interaktivních cvičení z českého 
jazyka pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. 

Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz.

nová generace

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

učebnice 978-80-7238-403-7 169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-404-4 79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-436-5 399 Kč
CD* 1108  369 Kč

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

učebnice 978-80-7238-876-9 169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-877-6 79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-878-3 399 Kč
CD* 1110  369 Kč

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

učebnice 978-80-7489-022-2 169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-023-9 79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-024-6 399 Kč
CD* připravujeme

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

učebnice 978-80-7489-045-1 169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-043-7 79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-044-4 399 Kč
CD* připravujeme

*  Zahrnuje části Český jazyk – nová generace a Čítanka – nová
generace.
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

7 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk
nová generace

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

Český jazyk od Nakladatelství Fraus je dlouhodobě 
nejoblíbenější učebnicovou řadou. Nová generace je 
aktualizací původní řady učebnic, reflektuje požadavky 
učitelů z praxe, moderní trendy ve výuce a posiluje 
zapojení průřezových témat.

Proč zvolit novou generaci učebnic českého
jazyka?
nn jsou zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností

žáků
nn zohledňují vnější i vnitřní integraci učiva, hledání

souvislostí více orientují do jazyků a literatury
nn kladou důraz na práci s textem a posílení čtenářské

gramotnosti
nn obsahují moderní texty s aktuálními tématy

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci žáků i vaši práci
nn poskytují více prostoru na procvičování a opakování

učiva
nn zařazují metody kritického myšlení a práci s Českým

národním korpusem
nn součástí jsou souhrnná cvičení a testové úlohy

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat např. pro přípravu na přijímací 
zkoušky.
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TVAROSLOVÍ

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

Vysvětlete význam 
těchto rčení.

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

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

➋  Doplňte předložky s/se a z/ze:

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

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

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

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

Při užívání předložek je třeba dbát na jejich významovou přesnost a správnost 
a na jejich slohovou vhodnost.
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Český jazyk 7 – nová generace, učebnice

 Interaktivní učebnice Flexibooks – původní řada
žákovská licence 169 Kč
učitelská licence 799 Kč
školní multilicence 7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok 1 590 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks – nová generace
žákovská licence 169 Kč
učitelská licence 799 Kč
školní multilicence 7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok 1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Proč je metodická příručka praktický a užitečný
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci

s učebnicí
nn nabízí řadu námětů na další aktivity, projekty,

návrhy diktátů, souhrnné testy a další kopírovatelné
materiály
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn audionahrávky kontextově spjaté s probíraným

tématem
nn jednoduché přehledy problémových i základních

jevů
nn řadu interaktivních cvičení
nn další videoukázky, fotografie či zajímavé odkazy

Doložka MŠMT

PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY

ČESKÝ JAZYK – NOVÁ GENERACE
nn pracovní sešity obohacené o interaktivní cvičení a vybraná

řešení
nn nově v rámci učitelských a školních multilicencí

Flexibooks
nn více informací o licencích na s. 54

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic
a pracovních sešitů Český jazyk 6, 7, 8
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní
sešit, příručku učitele a roční učitelskou
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 637 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete
na zadní straně edičního plánu.

–10% sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní sešit
152,10Kč 71,10Kč
Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.
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OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

Jaká jména se skrývají 
za V + W? 

Ve kterém divadle půso-
bila tato dvojice: 
a) Spoutaném 
b) Obsazeném 
c) Osvobozeném 

Uměli byste vyjmenovat 
názvy některých jejich 
divadelních her? Víte, 
co je to Fimfárum?  

Co znamená mluvnický 
a věcný význam slova?

1. Co už víme o slovní zásobě

➊ a) Pracujte s následujícím textem: 

Chvála češtiny
„Včera jsem četl vaše pohádky,“ řekl 

jsem, když jsme si sedli. „A musel 
jsem se smát, když jsem četl o vesnici 
Nejdále. Jak vás to napadlo?“

„U nás mají vesnice neuvěřitelné
názvy,“ vysvětlil. „Jedna se jmenuje 
Úterý, druhá Nezamyslice, třetí Hory 
Matky Boží, čtvrtá Dedál, proč by 
nemohl být Ještědál? A Nejdál? Pře-
ce když máte trochu času, jedete do 
Dedál. Když ho máte víc, jedete do 
Ještědál. A když máte plno času, jede-
te do Nejdál. A tam je konec, protože 
dál než Nejdál není. Ona je to sranda
a přitom pravda. Zkuste napsat panu Františku Vopičkovi, Nejdál 153. 
Na poště se nebudou ani divit. Leda tomu číslu.“

„Ona je to taky chvála češtiny,“ řekl jsem.
„Jo, to jsem chtěl, aby byla,“ přitakal. „Protože čeština je krásná řeč. 

Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké 
jablíčko… To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct a little round 
apple, malé kulaté jablko… Tomu přece chybí barva a vůně.“

Poškrábal se ve vousech. „Když víte, kde se dá říci kulaťoučké a kde se 
říci nesmí, můžete s tím jazykem nakládat, jako by to byly housle.

Je to váš rodný jazyk, a proto ho neslyšíte jen ušima jako jiné řeči, 
které jste se naučil. Slyšíte ho taky žaludkem, který se vám sevře, taky 
srdcem, které se rozbuší, nebo zádama, kde vám přejde mráz.“

„To je pravda,“ řekl jsem. „Jenom rodný jazyk se dá vnímat celým 
tělem.“
Z knihy Rozhovory s Janem Werichem Jiřího Janouška, upraveno

b) Pokuste se jednou větou co nejvýstižněji vysvětlit, proč se tato ukázka 
nazývá Chvála češtiny.

➋ S pomocí předchozího textu si zopakujte některé důležité pojmy:

a) Vyznačená slova nahraďte synonymy.

b) Vyhledejte alespoň dvě slova, k nimž můžete utvořit jejich antonyma.

c) Obsahuje text nějaké sousloví? V poslední větě změňte jedno slovo tak, 
aby sousloví vzniklo.

d) Vyhledejte citově zabarvené slovo. Jde o slovo lichotivé, nebo hanlivé?

e) Najdete nějaké slovo, které je za hranicí spisovné češtiny? Dokážete ho 
nahradit spisovným synonymem? Najdete slovo s nespisovnou koncovkou?

f) V textu se několikrát objevuje slovo řeč. Jde o slovo mnohoznačné, 
nebo o homonymum? Ověřte tuto skutečnost ve SSČ. 
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Český jazyk 8 – nová generace, učebnice

„Na učebnicích nové generace oceňuji především opakování
z předchozího ročníku a nově zařazená souhrnná cvičení.
Skvělé jsou i myšlenkové mapy a rozšířené souvislosti v rámci
mezipředmětových vztahů. Líbí se mi také nová grafika,
díky níž je učebnice modernější, přehlednější a pro žáky
atraktivnější.“

Mgr. Iva Kovářová
ZŠ Mutěnice
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7 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Český jazyk  
nová generace

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

Český jazyk je dlouhodobě nejoblíbenější
učebnicovou řadou. Nová generace je aktualizací

učitelů z praxe, moderní trendy ve výuce a posiluje 
zapojení průřezových témat.

Proč zvolit novou generaci učebnic českého 
jazyka?

jsou zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností 
žáků
zohledňují vnější i vnitřní integraci učiva, hledání 
souvislostí více orientují do jazyků a literatury
kladou důraz na práci s textem a posílení čtenářské 
gramotnosti
obsahují moderní texty s aktuálními tématy

Proč používat naše pracovní sešity?
jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 
orientaci žáků i vaši práci
poskytují více prostoru na procvičování a opakování 
učiva
zařazují metody kritického myšlení a práci s Českým 
národním korpusem
součástí jsou souhrnná cvičení a testové úlohy

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat např. pro přípravu na přijímací 
zkoušky.
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TVAROSLOVÍ

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

Vysvětlete význam 
těchto rčení.

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

�   nemj hcýntatsdop ínejops .jt ,ybzav évokžoldeřp ukzárbo eldop etřovT 

�  Doplňte předložky s/se a z/ze:

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

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

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

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

Při užívání předložek je třeba dbát na jejich významovou přesnost a správnost 
a na jejich slohovou vhodnost.
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Český jazyk 7 – nová generace, učebnice

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?

poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 
s učebnicí
nabízí řadu námětů na další aktivity, projekty, 
návrhy diktátů, souhrnné testy a další kopírovatelné 
materiály
obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 
a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
audionahrávky kontextově spjaté s probíraným 
tématem
jednoduché přehledy problémových i základních 
jevů
řadu interaktivních cvičení

Doložka MŠMT

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY

ČESKÝ JAZYK – NOVÁ GENERACE
 pracovní sešity obohacené o interaktivní cvičení a vybraná 
řešení
 nově v rámci učitelských a školních multilicencí 
Flexibooks
více informací o licencích na s. 54 

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Český jazyk 6, 7, 8 
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 637 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete 
na zadní straně edičního plánu.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice pracovní  sešit
152,10 Kč  71,10Kč
Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.
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OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

Jaká jména se skrývají 
za V + W? 

Ve kterém divadle půso-
bila tato dvojice: 
a) Spoutaném 
b) Obsazeném 
c) Osvobozeném 

Uměli byste vyjmenovat 
názvy některých jejich 
divadelních her? Víte, 
co je to Fimfárum?  

Co znamená mluvnický 
a věcný význam slova?

1. Co už víme o slovní zásobě

� a) Pracujte s následujícím textem: 

Chvála češtiny
„Včera jsem četl vaše pohádky,“ řekl 

jsem, když jsme si sedli. „A musel 
jsem se smát, když jsem četl o vesnici 
Nejdále. Jak vás to napadlo?“

„U nás mají vesnice neuvěřitelné 
názvy,“ vysvětlil. „Jedna se jmenuje 
Úterý, druhá Nezamyslice, třetí Hory 
Matky Boží, čtvrtá Dedál, proč by 
nemohl být Ještědál? A Nejdál? Pře-
ce když máte trochu času, jedete do 
Dedál. Když ho máte víc, jedete do 
Ještědál. A když máte plno času, jede-
te do Nejdál. A tam je konec, protože 
dál než Nejdál není. Ona je to sranda 
a přitom pravda. Zkuste napsat panu Františku Vopičkovi, Nejdál 153. 
Na poště se nebudou ani divit. Leda tomu číslu.“

„Ona je to taky chvála češtiny,“ řekl jsem.
„Jo, to jsem chtěl, aby byla,“ přitakal. „Protože čeština je krásná řeč. 

Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké 
jablíčko… To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct a little round 
apple, malé kulaté jablko… Tomu přece chybí barva a vůně.“

Poškrábal se ve vousech. „Když víte, kde se dá říci kulaťoučké a kde se 
říci nesmí, můžete s tím jazykem nakládat, jako by to byly housle.

Je to váš rodný jazyk, a proto ho neslyšíte jen ušima jako jiné řeči, 
které jste se naučil. Slyšíte ho taky žaludkem, který se vám sevře, taky 
srdcem, které se rozbuší, nebo zádama, kde vám přejde mráz.“

„To je pravda,“ řekl jsem. „Jenom rodný jazyk se dá vnímat celým 
tělem.“
Z knihy Rozhovory s Janem Werichem Jiřího Janouška, upraveno

b) Pokuste se jednou větou co nejvýstižněji vysvětlit, proč se tato ukázka 
nazývá Chvála češtiny.

� S pomocí předchozího textu si zopakujte některé důležité pojmy:

a) Vyznačená slova nahraďte synonymy.

b) Vyhledejte alespoň dvě slova, k nimž můžete utvořit jejich antonyma.

c) Obsahuje text nějaké sousloví? V poslední větě změňte jedno slovo tak, 
aby sousloví vzniklo.

d) Vyhledejte citově zabarvené slovo. Jde o slovo lichotivé, nebo hanlivé?

e) Najdete nějaké slovo, které je za hranicí spisovné češtiny? Dokážete ho 
nahradit spisovným synonymem? Najdete slovo s nespisovnou koncovkou?

f) V textu se několikrát objevuje slovo řeč. Jde o slovo mnohoznačné, 
nebo o homonymum? Ověřte tuto skutečnost ve SSČ. 

Cesky jazyk8_UC_blok_CS6.indd   9 21.7.2014   15:20:39

Český jazyk 8 – nová generace, učebnice

„Na učebnicích nové generace oceňuji především opakování 
z předchozího ročníku a nově zařazená souhrnná cvičení. 
Skvělé jsou i myšlenkové mapy a rozšířené souvislosti v rámci 
mezipředmětových vztahů. Líbí se mi také nová grafika, 
díky níž je učebnice modernější, přehlednější a pro žáky 
atraktivnější.“

Mgr. Iva Kovářová  
ZŠ Mutěnice
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NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  199 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   3 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Čítanka 6 – nová generace
učebnice 978-80-7489-305-6  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-306-3  349 Kč
CD* 1108  369 Kč

Čítanka 7 – nová generace

NOVINKA  

učebnice 978-80-7489-343-8  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-344-5  349 Kč
CD* 1110  369 Kč

Čítanka 8 – nová generace

NOVINKA  

učebnice 978-80-7489-390-2  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-391-9   349 Kč
CD* 1115  369 Kč

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 příručka	učitele
179,10	Kč		 314,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

„S Čítankou – nová generace jsem velmi spokojená. Kromě 
vhodně vybraných úryvků zařazuje i hledání souvislostí 
a vysvětlení teoretických pojmů a cizích slov. Oceňuji, že 
čítanka obsahuje oddíly věnované cestopisné literatuře, 
sci-fi, ale i vědě a technice. Velkým plusem je určitě 
i atraktivní a působivá grafická podoba.“

Mgr. Iva Kovářová  
ZŠ Mutěnice

V PRODEJI DO
30. 6. 202130. 6. 2021

EP2_2018_blok_CC.indd   8 8.2.2018   10:33:26
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Čítanka 
nová generace

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

Doložka MŠMT

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Nové čítanky jsou zpracovány tak, aby odpovídaly 
moderním trendům ve výuce literatury a podporovaly 
čtenářskou gramotnost. Nejedná se o reedici původní 
řady, ale o zcela nové zpracování zohledňující 
požadavky učitelů. 

Proč zvolit novou generaci čítanek?
nn obsahují texty přiměřeného rozsahu vhodné pro 

práci v hodině
nn propojují jazykovou a literární složku předmětu
nn kombinují tematický (v 6. a 7. ročníku) 

a chronologický (v 8. a 9. ročníku) přístup
nn ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly, které 

navazují na úryvky nebo jsou orientovány na širší 
souvislosti a mezipředmětové vztahy

Co ocení vaši žáci?
nn různorodé texty literární i neliterární
nn zařazení úryvků z dětmi oblíbených a současných 

literárních děl (Harry Potter, Lichožrouti apod.)
nn stručné výklady, definice pojmů a medailonky 

autorů
nn zajímavé a nenásilně začleněné mezipředmětové 

vztahy
nn přehledné shrnutí celého tématu na konci každé 

kapitoly

122

Velká cesta začíná
Začal jsem stopovat. Pěti rozháranými 7 stopy jsem se dostal 
k vytouženému mostu v Medvědích horách, kde se v oblouku 
z Nové Anglie napojuje silnice číslo 6. Zrovna když jsem vylézal 
z posledního auta, začalo hustě pršet. Kolem mě byly hory. 
Šestka přetínala řeku, omotala se kolem kruhového objezdu 
a mizela v divočině. Nikde ani stopa po autě, navíc lilo jako 
z konve a já se neměl kde schovat.

Utekl jsem před deštěm pod strom, ale nebylo to nic platný. Řval 
jsem a nadával a mlátil se do hlavy, jakej to jsem idiot. Byl jsem 
pětašedesát kilometrů na sever od New Yorku; celou cestu až sem jsem 
se užíral, že tenhle den, můj velký počáteční den, jedu na sever místo 
na vysněný Západ. A teď jsem uvízl na svém severnějším hříchu. Běžel 
jsem půl kilometru k opuštěné, úhledné benzínové pumpě, postavené 
v anglickém stylu, stoupnul jsem si pod okap a voda mi kapala na hlavu. 
Nade mnou stály vlasaté Medvědí hory a hromovaly a já dostal strach 
z Boha. Viděl jsem jen zamžené stromy a ponurou divočinu končící 
v mracích. „Co tady ksakru dělám?“ vztekal jsem se a skoro brečel, jak 
už jsem chtěl být v Chicagu8. Jak se teď tam asi všichni mají, tý srandy 
kolem a já tam nejsem, kdy už se tam hergot kruci dostanu a podobně. 
Konečně u prázdné benzínové pumpy zastavilo auto; uvnitř seděl nějaký 
chlápek a dvě ženské a civěli do mapy. Ukázal jsem se a začal na ně 
v tom dešti gestikulovat 9; radili se. Musel jsem vypadat jako maniak 10, 
a aby ne, z vlasů mi crčela voda a kapala na rozmáčené boty, mé mexické 
huaraches 11, já hlupák, síťované, upletené z provázků a v každém případě 
nevhodné pro deštivé noci Ameriky a zaprášené silnice. Nakonec se dohodli 
a mohl jsem nasednout a jet zpátky do Newburghu 11. Vzal jsem to, protože cokoliv 
bylo v tu chvíli lepší než ztvrdnout v těch obludných Medvědích horách přes celou 
noc. „Poslyšte,“ řekl ten chlápek, „tady po šestce vám nic nepojede. Jestli se chcete 
dostat do Chicaga, nejlepší pro vás bude, když se vrátíte do New Yorku a vezmete 
to Holandovým tunelem směrem na Pittsburgh,“ a já věděl, že má recht 12. To se jen 
rozpadl jeden můj sen, můj stupidní 13, v teplíčku vykoumaný nápad, jak by to bylo 
skvělý střihnout to přes celou Ameriku po jedné dlouhé červené čáře, místo abych 
cik cak přeskakoval ze silnice na silnici.
Jack Kerouac, 
Na cestě (1957)

HLEDÁNÍ LEPŠÍHO ČLOVĚKA

Jack Kerouac (čti džek 
keruak, 1922–1969), známý 
americký spisovatel, 
představitel tzv. beatnické 
generace (čti bítnické). 
Z jeho tvorby jsou známa 
především prozaická díla 
zachycující zážitky z toulek 
po Spojených státech.

Jack Kerouac

Otázky a úkoly
➊  S jakými pocity se vypravěč vydal na cestu? Naplnilo se jeho očekávání?
❷  Co může vypravěč mínit tím, že Medvědí hory jsou vlasaté?
➌  Najdi v textu příklad personifi kace.
➍  Najdi v textu některá nespisovná vyjádření a řekni, proč jich vypravěč užívá.

Čítanka 7 – nová generace, učebnice

123

Zjisti, kdo ještě patřil do 
beatnické generace a čím 
byla tato generace známá.

Poletuje ve větru
Kolik cest musí člověk projít, 
než se mu začne říkat muž?
Kolik moří musí přeletět bílá holubice, 
než spočine na písku?
Kolikrát musí vyletět dělové střely,
než je navždy zakážou?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.

Kolik let může existovat hora,
než ji spláchne moře?
Jak dlouho budou existovat někteří lidé,
než jim bude dopřána svoboda?
Kolikrát člověk odvrátí hlavu
a dělá, že nevidí?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.

Kolikrát musí člověk vzhlédnout, 
než spatří nebe?
Kolik uší musí člověk mít,
než uslyší, jak lidi pláčou?
Kolik jich musí umřít, než si uvědomí, 
že jich už umřelo příliš?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.
Bob Dylan, Poletuje ve větru (1963)

HLEDÁNÍ LEPŠÍHO ČLOVĚKA

Bob Dylan (nar. 1941), 
americký písničkář, 
autor řady protestních 
písní. Během svého 
života prošel řadou 
hudebních stylů a za 
svou tvorbu obdržel 
četná ocenění, v r. 2016 
Nobelovu cenu za 
literaturu.

Bob Dylan

než uslyší, jak lidi pláčou?
Kolik jich musí umřít, než si uvědomí, 
že jich už umřelo příliš?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.
Bob Dylan, Poletuje ve větru (1963)

7  rozháraný – zde nepořádný, 
neuspořádaný

8  Chicago (čti šikágo)
9  gestikulovat – ukazovat rukama
10  maniak – šílenec
11  huaraches (čti oračes) – typ obuvi
12  mít recht – mít pravdu
13  stupidní – hloupý

Bob Dylan o své tvorbě 
Tyhle písničky jsem vůbec nepsal 
v meditativním stavu, ale spíš 
v jakémsi transu, hypnotickém stavu. 
Cítím se opravdu takhle? Proč se tak 
cítím? A kdo je ten já, kdo se tak cítí? 
To bych vám taky neuměl říct. Ale vím, 
že ty písně mám v genech a nedokázal 
jsem zabránit, aby vyšly ven.
Bob Dylan (2006)

Otázky a úkoly
➊    Text je doslovným překladem Dylanovy

 písně Blowing in the wind (vysl. blouing in z vind). 
Najdi další české překlady a pozoruj, jak se od doslovného 
překladu liší. Přemýšlej, co může být důvodem rozdílů.

➋   Opakování stejných či podobných konstrukcí 
 ve větách nebo verších označujeme jako paralelismus. 
Uvažujte společně, jaký smysl má paralelismus v písni B. Dylana.

➌  Bob Dylan je výrazný představitel protestní písňové tvorby. 
Vyhledej a uveď současné české autory protestních písní. 
Musíme s protestní písní souhlasit? Pokud s ní nesouhlasíme, 
je rozumné a dobré ji omezovat, např. nepouštět do 
veřejnoprávních médií?

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více učebnic Čítanka 6 
nebo 7 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda) 
v celkové hodnotě 1 538 Kč. Návod, jak 
sadu získat, najdete na zadní straně 
edičního plánu.

sleva pro školy
při nákupu online

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn obsahuje návrh časově-tematického plánu a přehled 

klíčových kompetencí a očekávaných výstupů dle 
RVP ZV
nn předkládá návrhy analýz jednotlivých textů a mnoho 

dalších námětů pro práci s žáky
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky z filmových zpracování známých 

literárních děl
nn audionahrávky – výběr hudby, recitace a četby 
nn řadu interaktivních cvičení různých typů
nn další dokumenty, fotografie či zajímavé odkazy

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

„Čítanka 6 – nová generace je zdařilým dílem, velmi čtivým 
a zajímavým. Úryvky z literárních děl jsou poměrně krátké, 
ale výstižné. Jsou vhodně voleny a určitě mladé čtenáře 
zaujmou svou rozmanitostí použitých žánrů, doprovodných 
textů, zajímavých soudobých informací, ilustrací, webových 
odkazů, vtipů, přísloví a citátů.“

Mgr. Milena Lásková 
recenzentka MŠMT

EP2_2018_blok_CC.indd   9 8.2.2018   10:33:26
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NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  199 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   3 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Čítanka 6 – nová generace
učebnice 978-80-7489-305-6  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-306-3  349 Kč
CD* 1108  369 Kč

Čítanka 7 – nová generace

NOVINKA  

učebnice 978-80-7489-343-8  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-344-5  349 Kč
CD* 1110  369 Kč

Čítanka 8 – nová generace

NOVINKA  

učebnice 978-80-7489-390-2  199 Kč
příručka učitele 978-80-7489-391-9   349 Kč
CD* 1115  369 Kč

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 příručka	učitele
179,10	Kč		 314,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

„S Čítankou – nová generace jsem velmi spokojená. Kromě 
vhodně vybraných úryvků zařazuje i hledání souvislostí 
a vysvětlení teoretických pojmů a cizích slov. Oceňuji, že 
čítanka obsahuje oddíly věnované cestopisné literatuře, 
sci-fi, ale i vědě a technice. Velkým plusem je určitě 
i atraktivní a působivá grafická podoba.“

Mgr. Iva Kovářová  
ZŠ Mutěnice

V PRODEJI DO
30. 6. 202130. 6. 2021
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Čítanka 
nová generace

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

Doložka MŠMT

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Nové čítanky jsou zpracovány tak, aby odpovídaly 
moderním trendům ve výuce literatury a podporovaly 
čtenářskou gramotnost. Nejedná se o reedici původní 
řady, ale o zcela nové zpracování zohledňující 
požadavky učitelů. 

Proč zvolit novou generaci čítanek?
nn obsahují texty přiměřeného rozsahu vhodné pro 

práci v hodině
nn propojují jazykovou a literární složku předmětu
nn kombinují tematický (v 6. a 7. ročníku) 

a chronologický (v 8. a 9. ročníku) přístup
nn ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly, které 

navazují na úryvky nebo jsou orientovány na širší 
souvislosti a mezipředmětové vztahy

Co ocení vaši žáci?
nn různorodé texty literární i neliterární
nn zařazení úryvků z dětmi oblíbených a současných 

literárních děl (Harry Potter, Lichožrouti apod.)
nn stručné výklady, definice pojmů a medailonky 

autorů
nn zajímavé a nenásilně začleněné mezipředmětové 

vztahy
nn přehledné shrnutí celého tématu na konci každé 

kapitoly

122

Velká cesta začíná
Začal jsem stopovat. Pěti rozháranými 7 stopy jsem se dostal 
k vytouženému mostu v Medvědích horách, kde se v oblouku 
z Nové Anglie napojuje silnice číslo 6. Zrovna když jsem vylézal 
z posledního auta, začalo hustě pršet. Kolem mě byly hory. 
Šestka přetínala řeku, omotala se kolem kruhového objezdu 
a mizela v divočině. Nikde ani stopa po autě, navíc lilo jako 
z konve a já se neměl kde schovat.

Utekl jsem před deštěm pod strom, ale nebylo to nic platný. Řval 
jsem a nadával a mlátil se do hlavy, jakej to jsem idiot. Byl jsem 
pětašedesát kilometrů na sever od New Yorku; celou cestu až sem jsem 
se užíral, že tenhle den, můj velký počáteční den, jedu na sever místo 
na vysněný Západ. A teď jsem uvízl na svém severnějším hříchu. Běžel 
jsem půl kilometru k opuštěné, úhledné benzínové pumpě, postavené 
v anglickém stylu, stoupnul jsem si pod okap a voda mi kapala na hlavu. 
Nade mnou stály vlasaté Medvědí hory a hromovaly a já dostal strach 
z Boha. Viděl jsem jen zamžené stromy a ponurou divočinu končící 
v mracích. „Co tady ksakru dělám?“ vztekal jsem se a skoro brečel, jak 
už jsem chtěl být v Chicagu8. Jak se teď tam asi všichni mají, tý srandy 
kolem a já tam nejsem, kdy už se tam hergot kruci dostanu a podobně. 
Konečně u prázdné benzínové pumpy zastavilo auto; uvnitř seděl nějaký 
chlápek a dvě ženské a civěli do mapy. Ukázal jsem se a začal na ně 
v tom dešti gestikulovat 9; radili se. Musel jsem vypadat jako maniak 10, 
a aby ne, z vlasů mi crčela voda a kapala na rozmáčené boty, mé mexické 
huaraches 11, já hlupák, síťované, upletené z provázků a v každém případě 
nevhodné pro deštivé noci Ameriky a zaprášené silnice. Nakonec se dohodli 
a mohl jsem nasednout a jet zpátky do Newburghu 11. Vzal jsem to, protože cokoliv 
bylo v tu chvíli lepší než ztvrdnout v těch obludných Medvědích horách přes celou 
noc. „Poslyšte,“ řekl ten chlápek, „tady po šestce vám nic nepojede. Jestli se chcete 
dostat do Chicaga, nejlepší pro vás bude, když se vrátíte do New Yorku a vezmete 
to Holandovým tunelem směrem na Pittsburgh,“ a já věděl, že má recht 12. To se jen 
rozpadl jeden můj sen, můj stupidní 13, v teplíčku vykoumaný nápad, jak by to bylo 
skvělý střihnout to přes celou Ameriku po jedné dlouhé červené čáře, místo abych 
cik cak přeskakoval ze silnice na silnici.
Jack Kerouac, 
Na cestě (1957)

HLEDÁNÍ LEPŠÍHO ČLOVĚKA

Jack Kerouac (čti džek 
keruak, 1922–1969), známý 
americký spisovatel, 
představitel tzv. beatnické 
generace (čti bítnické). 
Z jeho tvorby jsou známa 
především prozaická díla 
zachycující zážitky z toulek 
po Spojených státech.

Jack Kerouac

Otázky a úkoly
➊  S jakými pocity se vypravěč vydal na cestu? Naplnilo se jeho očekávání?
❷  Co může vypravěč mínit tím, že Medvědí hory jsou vlasaté?
➌  Najdi v textu příklad personifi kace.
➍  Najdi v textu některá nespisovná vyjádření a řekni, proč jich vypravěč užívá.
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Zjisti, kdo ještě patřil do 
beatnické generace a čím 
byla tato generace známá.

Poletuje ve větru
Kolik cest musí člověk projít, 
než se mu začne říkat muž?
Kolik moří musí přeletět bílá holubice, 
než spočine na písku?
Kolikrát musí vyletět dělové střely,
než je navždy zakážou?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.

Kolik let může existovat hora,
než ji spláchne moře?
Jak dlouho budou existovat někteří lidé,
než jim bude dopřána svoboda?
Kolikrát člověk odvrátí hlavu
a dělá, že nevidí?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.

Kolikrát musí člověk vzhlédnout, 
než spatří nebe?
Kolik uší musí člověk mít,
než uslyší, jak lidi pláčou?
Kolik jich musí umřít, než si uvědomí, 
že jich už umřelo příliš?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.
Bob Dylan, Poletuje ve větru (1963)

HLEDÁNÍ LEPŠÍHO ČLOVĚKA

Bob Dylan (nar. 1941), 
americký písničkář, 
autor řady protestních 
písní. Během svého 
života prošel řadou 
hudebních stylů a za 
svou tvorbu obdržel 
četná ocenění, v r. 2016 
Nobelovu cenu za 
literaturu.

Bob Dylan

než uslyší, jak lidi pláčou?
Kolik jich musí umřít, než si uvědomí, 
že jich už umřelo příliš?
Odpověď, kamaráde, poletuje ve větru, 
odpověď poletuje ve větru.
Bob Dylan, Poletuje ve větru (1963)

7  rozháraný – zde nepořádný, 
neuspořádaný

8  Chicago (čti šikágo)
9  gestikulovat – ukazovat rukama
10  maniak – šílenec
11  huaraches (čti oračes) – typ obuvi
12  mít recht – mít pravdu
13  stupidní – hloupý

Bob Dylan o své tvorbě 
Tyhle písničky jsem vůbec nepsal 
v meditativním stavu, ale spíš 
v jakémsi transu, hypnotickém stavu. 
Cítím se opravdu takhle? Proč se tak 
cítím? A kdo je ten já, kdo se tak cítí? 
To bych vám taky neuměl říct. Ale vím, 
že ty písně mám v genech a nedokázal 
jsem zabránit, aby vyšly ven.
Bob Dylan (2006)

Otázky a úkoly
➊    Text je doslovným překladem Dylanovy

 písně Blowing in the wind (vysl. blouing in z vind). 
Najdi další české překlady a pozoruj, jak se od doslovného 
překladu liší. Přemýšlej, co může být důvodem rozdílů.

➋   Opakování stejných či podobných konstrukcí 
 ve větách nebo verších označujeme jako paralelismus. 
Uvažujte společně, jaký smysl má paralelismus v písni B. Dylana.

➌  Bob Dylan je výrazný představitel protestní písňové tvorby. 
Vyhledej a uveď současné české autory protestních písní. 
Musíme s protestní písní souhlasit? Pokud s ní nesouhlasíme, 
je rozumné a dobré ji omezovat, např. nepouštět do 
veřejnoprávních médií?

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více učebnic Čítanka 6 
nebo 7 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda) 
v celkové hodnotě 1 538 Kč. Návod, jak 
sadu získat, najdete na zadní straně 
edičního plánu.

sleva pro školy
při nákupu online

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn obsahuje návrh časově-tematického plánu a přehled 

klíčových kompetencí a očekávaných výstupů dle 
RVP ZV
nn předkládá návrhy analýz jednotlivých textů a mnoho 

dalších námětů pro práci s žáky
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky z filmových zpracování známých 

literárních děl
nn audionahrávky – výběr hudby, recitace a četby 
nn řadu interaktivních cvičení různých typů
nn další dokumenty, fotografie či zajímavé odkazy

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

„Čítanka 6 – nová generace je zdařilým dílem, velmi čtivým 
a zajímavým. Úryvky z literárních děl jsou poměrně krátké, 
ale výstižné. Jsou vhodně voleny a určitě mladé čtenáře 
zaujmou svou rozmanitostí použitých žánrů, doprovodných 
textů, zajímavých soudobých informací, ilustrací, webových 
odkazů, vtipů, přísloví a citátů.“

Mgr. Milena Lásková 
recenzentka MŠMT
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Jedná se o původní učebnicovou řadu, která je 
postupně nahrazována novou generací čítanek.

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

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

textů i na propojení jednotlivých složek předmětu 
český jazyk a literatura

Čítanka 
původní řada

Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková, Monika Stehlíková

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

Od renesance k baroku

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

Návrhy interpretačních otázek a úkolů k vybraným textům

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

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

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

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

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

Nerovné sňatky 

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

Vojenský stav, nehumánnost války

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

NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ
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Čítanka 9, příručka učitele

3 0

ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI

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

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

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

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

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

Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému

myslí upokojení a radosti že přichází.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hieronymus Bosch [boš]: Kulhavý poutník

J. P. Brueghel: Podobenství o slepcích

Václav Hollar:
Jan Amos Komenský

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

Z Komenského prologu
K čtenáři v Labyrintu

světa a Ráji srdce

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

Doložka MŠMT

Čítanka 6 
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

učebnice 80-7238-248-9   189 Kč
příručka učitele 80-7238-249-7   349 Kč

Čítanka 7
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

učebnice 80-7238-323-X   189 Kč
příručka učitele 80-7238-324-8   349 Kč

Čítanka 8
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

učebnice 80-7238-422-8   189 Kč
příručka učitele 80-7238-423-6   349 Kč

Čítanka 9
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

učebnice 80-7238-539-9   189 Kč
příručka učitele 978-80-7238-540-9   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  189 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  3 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

MEDAILE MŠMT

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.
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VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

Čítanka 
původní řada

Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková, Monika Stehlíková

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

Od renesance k baroku

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

Návrhy interpretačních otázek a úkolů k vybraným textům

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

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

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

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

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

Nerovné sňatky 

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

Vojenský stav, nehumánnost války

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

NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ
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MEDAILE MŠMT

K přijímačkám s nadhledem
český jazyk a literatura 

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,  
Petr Ryšlavý

Publikace určené k přípravě na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy jsou dostupné ve dvou 
verzích: jako příprava na čtyřleté obory SŠ a na osmileté 
gymnázium.

Proč publikace doporučit žákům?
nn umožňují procvičení typových úloh, které jsou 

obsaženy v jednotných přijímacích zkouškách
nn obsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu 

dosažitelných bodů
nn prostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou 

žákům lépe se připravit na přijímací řízení
nn součástí jsou výsledky všech úloh

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
V každé publikaci je umístěn unikátní přístupový 
kód ke stažení dalších vzorových testů. Po vyplnění 
testů mohou žáci online vyhodnotit svoji úspěšnost 
a porovnat se s ostatními řešiteli.

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

publikace 978-80-7489-353-7  249 Kč

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

publikace 978-80-7489-354-4  249 Kč

DOPORUČUJEME

K přijímačkám s nadhledem

Matematika

Pro přípravu na přijímací zkoušky 
z matematiky doporučujeme tuto 
publikaci.

Více informací na s. 30 nebo  
na www.fraus.cz/prijimacky.

Cvičebnice výslovnosti 
češtiny
nejen pro školní výuku

Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová

Cílem publikace je poskytnout komplexní podporu 
k výuce zvukové stránky jazyka a ke kultivaci 
mluveného projevu. Cvičebnice obsahuje stručné 
teoretické výklady, upozorňuje na problémová místa 
české výslovnosti a na příkladech ukazuje správnou 
i nesprávnou výslovnost.

Pro koho je cvičebnice vhodná? 
Publikace je vhodná nejen pro učitele českého jazyka 
na všech stupních škol, ale i pro cizince učící se česky, 
lektory a posluchače rétorických kursů či studenty 
bohemistiky.

Interaktivní cvičebnice zdarma 
K nákupu tištěné publikace získáte její interaktivní 
verzi zdarma. Interaktivní cvičebnice obsahuje více než 
200 audionahrávek, které jsou stěžejní součástí díla, 
a pracovní listy připravené k tisku.

Český jazyk a literatura
kolektiv autorů

Český jazyk a literatura je respektovaným bohemisticky 
a didakticky zaměřeným časopisem, jehož historie sahá 
až do roku 1950.

Co najdete uvnitř časopisu?
nn odborné bohemistické články
nn příspěvky zaměřené na školní praxi
nn odpovědi na otázky týkající se vybraných 

problémových jazykových jevů
nn průvodce novinkami ze současné prózy, poezie 

i dramatu
nn informace z literárního muzea včetně textové ukázky
nn informace o vydávané odborné literatuře oboru 

a jeho významných osobnostech
nn zajímavosti o dění v bohemistice se zřetelem 

k vyučování
nn a další

Jak často časopis vychází?
Časopis vychází ve dvouměsíčním intervalu pětkrát 
během školního roku.

Jak si časopis předplatit?
Časopis je distribuován prostřednictvím společnosti 
SEND předplatné, s. r. o.   
Objednávku předplatného prosím provádějte přímo na 
webových stránkách společnosti www.send.cz.

Více informací na www.fraus.cz/cjl.

Cvičebnice výslovnosti češtiny  
nejen pro školní výuku
publikace 978-80-7489-389-6  299 Kč

 uživatelská licence Flexibooks*    299 Kč

*  Při koupi tištěné publikace získáte elektronickou verzi zdarma.

Český jazyk a literatura
předplatné časopisu (5 čísel) 0009-0786  295 Kč

 uživatelská licence Flexibooks**    295 Kč

**  Při koupi předplatného tištěných časopisů získáte elektronickou verzi 
zdarma.
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Jedná se o původní učebnicovou řadu, která je 
postupně nahrazována novou generací čítanek.

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

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

textů i na propojení jednotlivých složek předmětu 
český jazyk a literatura

Čítanka 
původní řada

Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková, Monika Stehlíková

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

Od renesance k baroku

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

Návrhy interpretačních otázek a úkolů k vybraným textům

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

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

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

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

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

Nerovné sňatky 

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

Vojenský stav, nehumánnost války

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

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

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

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

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

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

Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému

myslí upokojení a radosti že přichází.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hieronymus Bosch [boš]: Kulhavý poutník

J. P. Brueghel: Podobenství o slepcích

Václav Hollar:
Jan Amos Komenský

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

Z Komenského prologu
K čtenáři v Labyrintu

světa a Ráji srdce

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

Doložka MŠMT

Čítanka 6 
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

učebnice 80-7238-248-9   189 Kč
příručka učitele 80-7238-249-7   349 Kč

Čítanka 7
Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková

učebnice 80-7238-323-X   189 Kč
příručka učitele 80-7238-324-8   349 Kč

Čítanka 8
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

učebnice 80-7238-422-8   189 Kč
příručka učitele 80-7238-423-6   349 Kč

Čítanka 9
Ladislava Lederbuchová, Monika Stehlíková

učebnice 80-7238-539-9   189 Kč
příručka učitele 978-80-7238-540-9   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  189 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  3 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  790 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

MEDAILE MŠMT

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.
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při nákupu online

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

Čítanka 
původní řada

Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková, Monika Stehlíková

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

Od renesance k baroku

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

Návrhy interpretačních otázek a úkolů k vybraným textům

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

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

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

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

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

Nerovné sňatky 

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

Vojenský stav, nehumánnost války

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

NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ
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Čítanka 9, příručka učitele

MEDAILE MŠMT

K přijímačkám s nadhledem
český jazyk a literatura 

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,  
Petr Ryšlavý

Publikace určené k přípravě na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy jsou dostupné ve dvou 
verzích: jako příprava na čtyřleté obory SŠ a na osmileté 
gymnázium.

Proč publikace doporučit žákům?
nn umožňují procvičení typových úloh, které jsou 

obsaženy v jednotných přijímacích zkouškách
nn obsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu 

dosažitelných bodů
nn prostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou 

žákům lépe se připravit na přijímací řízení
nn součástí jsou výsledky všech úloh

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
V každé publikaci je umístěn unikátní přístupový 
kód ke stažení dalších vzorových testů. Po vyplnění 
testů mohou žáci online vyhodnotit svoji úspěšnost 
a porovnat se s ostatními řešiteli.

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

publikace 978-80-7489-353-7  249 Kč

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

publikace 978-80-7489-354-4  249 Kč

DOPORUČUJEME

K přijímačkám s nadhledem

Matematika

Pro přípravu na přijímací zkoušky 
z matematiky doporučujeme tuto 
publikaci.

Více informací na s. 30 nebo  
na www.fraus.cz/prijimacky.

Cvičebnice výslovnosti 
češtiny
nejen pro školní výuku

Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová

Cílem publikace je poskytnout komplexní podporu 
k výuce zvukové stránky jazyka a ke kultivaci 
mluveného projevu. Cvičebnice obsahuje stručné 
teoretické výklady, upozorňuje na problémová místa 
české výslovnosti a na příkladech ukazuje správnou 
i nesprávnou výslovnost.

Pro koho je cvičebnice vhodná? 
Publikace je vhodná nejen pro učitele českého jazyka 
na všech stupních škol, ale i pro cizince učící se česky, 
lektory a posluchače rétorických kursů či studenty 
bohemistiky.

Interaktivní cvičebnice zdarma 
K nákupu tištěné publikace získáte její interaktivní 
verzi zdarma. Interaktivní cvičebnice obsahuje více než 
200 audionahrávek, které jsou stěžejní součástí díla, 
a pracovní listy připravené k tisku.

Český jazyk a literatura
kolektiv autorů

Český jazyk a literatura je respektovaným bohemisticky 
a didakticky zaměřeným časopisem, jehož historie sahá 
až do roku 1950.

Co najdete uvnitř časopisu?
nn odborné bohemistické články
nn příspěvky zaměřené na školní praxi
nn odpovědi na otázky týkající se vybraných 

problémových jazykových jevů
nn průvodce novinkami ze současné prózy, poezie 

i dramatu
nn informace z literárního muzea včetně textové ukázky
nn informace o vydávané odborné literatuře oboru 

a jeho významných osobnostech
nn zajímavosti o dění v bohemistice se zřetelem 

k vyučování
nn a další

Jak často časopis vychází?
Časopis vychází ve dvouměsíčním intervalu pětkrát 
během školního roku.

Jak si časopis předplatit?
Časopis je distribuován prostřednictvím společnosti 
SEND předplatné, s. r. o.   
Objednávku předplatného prosím provádějte přímo na 
webových stránkách společnosti www.send.cz.

Více informací na www.fraus.cz/cjl.

Cvičebnice výslovnosti češtiny  
nejen pro školní výuku
publikace 978-80-7489-389-6  299 Kč

 uživatelská licence Flexibooks*    299 Kč

*  Při koupi tištěné publikace získáte elektronickou verzi zdarma.

Český jazyk a literatura
předplatné časopisu (5 čísel) 0009-0786  295 Kč

 uživatelská licence Flexibooks**    295 Kč

**  Při koupi předplatného tištěných časopisů získáte elektronickou verzi 
zdarma.

sleva pro školy
při nákupu online

NOVINKA NOVINKA
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Český jazyk a literatura

Více informací na www.fraus.cz/cjl.
Předplatné objednávejte na www.send.cz.

Český jazyk a literatura je respektovaným bohemisticky 
a didakticky zaměřeným časopisem, jehož historie sahá 

až do roku 1950.

+ elektronická

verze zdarma

CO NAJDETE UVNITŘ ČASOPISU?
• odborné bohemistické články
• příspěvky zaměřené na školní praxi
• odpovědi na otázky týkající se vybraných problémových jazykových jevů
• průvodce novinkami ze současné prózy, poezie i dramatu
• informace z literárního muzea včetně textové ukázky
• informace o vydávané odborné literatuře oboru a jeho významných osobnostech
• zajímavosti o dění v bohemistice se zřetelem k vyučování
• a další

295 Kč / ročník (5 čísel)
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Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

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

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

fráze pro přirozenou komunikaci s vrstevníky
nn Cambridge Learner Corpus – identifikace 

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

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

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

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

nn využití i pro mobilní zařízení – Your Space je 
využitelná skutečně kdekoliv a kdykoliv: ve třídě 
lze pracovat s tištěnou učebnicí či její elektronickou 
podobou na interaktivní tabuli, doma s pracovním 
sešitem či notebookem, na cestě s tabletem, nebo 
dokonce procvičovat slovní zásobu na mobilním 
telefonu s aplikací WordTrainer FRAUS
nn úspěch v mezinárodních zkouškách – 

v kombinaci s přípravnými materiály dovede žáky ke 
složení mezinárodních zkoušek Cambridge English 
Young Learners na úrovni Flyers nebo Cambridge 
English Key for Schools (podle Cambridge 
Assessment English)
nn motivace a vyšší efektivita výuky – probouzí 

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

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo školní multilicence 

Flexibooks
nn audionahrávky k testům
nn testy a klíče, slovníčky a další materiály ke stažení 

zdarma na www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks ZDARMA
nn aplikace WordTrainer FRAUS ZDARMA
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky po lekcích

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více učebnic Your 
Space 1, 2, 3 nebo 4 obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit a příručku učitele daného ročníku) 
a roční učitelskou licenci Freda v celkové 
hodnotě 1 817 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Your Space 1, učebnice

My part of Europe

My Europe 99

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

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

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

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

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

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

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

»  Visit the Czech Republic and Prague and enjoy it!

MY LIFE   —   SCHOOL MAGAZINE

13

1 2

3
4

6

7

5
8

9

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

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

8A Language space

90 Unit 8 Places

Present continuous – positive 

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

I am (’m)

reading.

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

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

2 Write the -ing form of these verbs.

walking

say walk

sit
take

run
have

eat drive

makewin
ridestay

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

4  Write about each activity. 

She’s playing football. 

5 Complete the sentences. Use the 
present continuous.

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

Language space

We 1  (have) a great time. 

Anna and Sarah 2  (dance). 

Abi 3  (take) photos. David 

and Karim 4  (swim). Eddie’s 

dog 5  (run). Joel 6  

(play) the guitar. Georgia 7  

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

the phone. 

’re having

I  writing text 
messages and Max 

 reading them. 
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–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
242,10	Kč		 143,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.
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15 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Your Space 1
učebnice  978-80-7489-014-7   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-015-4   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-016-1   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-030-7   399 Kč

Your Space 2
učebnice  978-80-7489-018-5   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-019-2   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-020-8   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-031-4   399 Kč

Your Space 3
učebnice  978-80-7489-051-2   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-049-9   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-050-5   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-067-3   399 Kč

Your Space 4
učebnice  978-80-7489-054-3   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-052-9   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-053-6   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-068-0   399 Kč
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více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo školní multilicence 

Flexibooks
nn audionahrávky k testům
nn testy a klíče, slovníčky a další materiály ke stažení 

zdarma na www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks ZDARMA
nn aplikace WordTrainer FRAUS ZDARMA
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky po lekcích

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na  
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence*  269 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

* Při koupi tištěné učebnice získáte i-učebnici zdarma.

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

My part of Europe

My Europe 99

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

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

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

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

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

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

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

»  Visit the Czech Republic and Prague and enjoy it!

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

i-učebnice Flexibooks
Vtáhne vaše žáky do výuky.

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

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

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

anywhere any time any device

„Radost z učení pro mne znamená si 
cizí jazyk nějak přivlastnit, použít ihned 
ve vlastním životě. To je přesně to, 
co nabízí učebnice Your Space. Jde 
o atraktivní učebnici, která představuje 
skutečný život teenagerů a jejich zájmy. 
Učebnici nechybí humor, což je pro 
tuto generaci důležité.“

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
vedoucí katedry anglistiky PF Jihočeské univerzity

„Učebnice Your Space je ideálním 
pomocníkem a průvodcem ve výuce 
anglického jazyka na druhém stupni. 
Její přednosti vidím v postupné 
návaznosti slovní zásoby a gramatiky. 
Naše děti pracují velmi rády s webovou 
podporou učebnice, kde procvičují 
slovní zásobu, gramatiku i poslech 
a porozumění textu. V hodinách 

také využíváme aplikaci WordTrainer FRAUS, pomocí které 
se učíme výslovnost, procvičujeme a zkoušíme slovíčka 
obsažená v jednotlivých lekcích.“

Mgr. Nikol Meyerová
učitelka angličtiny na ZŠ Aléská, Bílina
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14 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

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

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

fráze pro přirozenou komunikaci s vrstevníky
nn Cambridge Learner Corpus – identifikace 

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

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

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

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

nn využití i pro mobilní zařízení – Your Space je 
využitelná skutečně kdekoliv a kdykoliv: ve třídě 
lze pracovat s tištěnou učebnicí či její elektronickou 
podobou na interaktivní tabuli, doma s pracovním 
sešitem či notebookem, na cestě s tabletem, nebo 
dokonce procvičovat slovní zásobu na mobilním 
telefonu s aplikací WordTrainer FRAUS
nn úspěch v mezinárodních zkouškách – 

v kombinaci s přípravnými materiály dovede žáky ke 
složení mezinárodních zkoušek Cambridge English 
Young Learners na úrovni Flyers nebo Cambridge 
English Key for Schools (podle Cambridge 
Assessment English)
nn motivace a vyšší efektivita výuky – probouzí 

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

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo školní multilicence 

Flexibooks
nn audionahrávky k testům
nn testy a klíče, slovníčky a další materiály ke stažení 

zdarma na www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks ZDARMA
nn aplikace WordTrainer FRAUS ZDARMA
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky po lekcích

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více učebnic Your 
Space 1, 2, 3 nebo 4 obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit a příručku učitele daného ročníku) 
a roční učitelskou licenci Freda v celkové 
hodnotě 1 817 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Your Space 1, učebnice

My part of Europe

My Europe 99

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

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

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

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

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

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

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

»  Visit the Czech Republic and Prague and enjoy it!
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5 Are the sentences true or false? Correct the false sentences.
1 There aren’t many interesting places in the Czech Republic.    
2 There are 2 million people in Prague.  4 There are always lots of people on Charles Bridge.
3 You can  nd old cathedrals in Prague. 5 The National Museum is quite small.
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8A Language space

90 Unit 8 Places

Present continuous – positive 

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

I am (’m)

reading.

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

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

2 Write the -ing form of these verbs.

walking

say walk

sit
take

run
have

eat drive

makewin
ridestay

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

4  Write about each activity. 

She’s playing football. 

5 Complete the sentences. Use the 
present continuous.

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

Language space

We 1  (have) a great time. 

Anna and Sarah 2  (dance). 

Abi 3  (take) photos. David 

and Karim 4  (swim). Eddie’s 

dog 5  (run). Joel 6  

(play) the guitar. Georgia 7  

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

the phone. 

’re having

I  writing text 
messages and Max 

 reading them. 
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15 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Your Space 1
učebnice  978-80-7489-014-7   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-015-4   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-016-1   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-030-7   399 Kč

Your Space 2
učebnice  978-80-7489-018-5   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-019-2   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-020-8   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-031-4   399 Kč

Your Space 3
učebnice  978-80-7489-051-2   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-049-9   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-050-5   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-067-3   399 Kč

Your Space 4
učebnice  978-80-7489-054-3   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-052-9   159 Kč
příručka učitele  978-80-7489-053-6   399 Kč
2 CD pro učitele  978-80-7489-068-0   399 Kč
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více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo školní multilicence 

Flexibooks
nn audionahrávky k testům
nn testy a klíče, slovníčky a další materiály ke stažení 

zdarma na www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks ZDARMA
nn aplikace WordTrainer FRAUS ZDARMA
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky po lekcích

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na  
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence*  269 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

* Při koupi tištěné učebnice získáte i-učebnici zdarma.

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

My part of Europe

My Europe 99

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

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

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

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

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

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

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

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

i-učebnice Flexibooks
Vtáhne vaše žáky do výuky.

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

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

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

anywhere any time any device

„Radost z učení pro mne znamená si 
cizí jazyk nějak přivlastnit, použít ihned 
ve vlastním životě. To je přesně to, 
co nabízí učebnice Your Space. Jde 
o atraktivní učebnici, která představuje 
skutečný život teenagerů a jejich zájmy. 
Učebnici nechybí humor, což je pro 
tuto generaci důležité.“

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
vedoucí katedry anglistiky PF Jihočeské univerzity

„Učebnice Your Space je ideálním 
pomocníkem a průvodcem ve výuce 
anglického jazyka na druhém stupni. 
Její přednosti vidím v postupné 
návaznosti slovní zásoby a gramatiky. 
Naše děti pracují velmi rády s webovou 
podporou učebnice, kde procvičují 
slovní zásobu, gramatiku i poslech 
a porozumění textu. V hodinách 

také využíváme aplikaci WordTrainer FRAUS, pomocí které 
se učíme výslovnost, procvičujeme a zkoušíme slovíčka 
obsažená v jednotlivých lekcích.“

Mgr. Nikol Meyerová
učitelka angličtiny na ZŠ Aléská, Bílina
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NOVINKA

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

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

testy na portálu FRED, aplikace WordTrainer FRAUS

snadné zvládnutí počátečních úskalí 
při výuce němčiny

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

testy na portálu 

WordTrainer FRAUS je k dispozici k těmto učebnicím:

WordTrainer FRAUS – 
interaktivní procvičování 
slovíček z učebnic 
cizích jazyků

• výslovnost je namluvena  
 rodilými mluvčími

• otáčecí karty umožňují učit se  
 slovíčka aktivní i pasivní cestou

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

  výslovnosti

• tréninkový plán pro pravidelné procvičování

Mojekarta

Zdarma ke stažení

Více informací na www.fraus.cz/wordtrainer.
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 	 JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	  

18 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max  
neu + interaktiv
němčina jako další cizí jazyk

Jana Tvrzníková, Oldřich Poul, Milena Zbranková

Nové vydání oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ 
a víceletá gymnázia. Odpovídá požadavkům RVP ZV 
a dovede žáky na výstupní úroveň A1 podle SERR 
pro jazyky.

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn vytvořena na míru pro potřeby českých základních 

škol
nn přináší novou strukturu knihy se zachováním 

osvědčených didaktických postupů
nn gramatické struktury jsou prezentovány přehledně 

a vždy v kontextu reálných situací
nn nové vydání bylo doplněno systematickou škálou 

fonetických cvičení
nn k učebnici je zdarma ke stažení aplikace 

WordTrainer FRAUS vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Proč používat naše pracovní sešity?
nn poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem 

učebnice
nn obsahují německo-české slovníčky lekcí 
nn najdete zde sebehodnoticí testy pro žáky 
nn obsahují vyjímatelný přehled gramatiky
nn mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro 

registrované uživatele na www.ucebnice.fraus.cz
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Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 1

učebnice 978-80-7489-334-6  229 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-335-3   139 Kč
příručka učitele  978-80-7489-336-0   299 Kč
2 CD 1111  429 Kč

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 2

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-381-0  229 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-382-7   139 Kč
příručka učitele  978-80-7489-336-0   299 Kč
2 CD 1112  429 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence  229 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE

60

Jistě už umíš používat 
názvy ročních období 
v angličtině. Srovnej 
s němčinou.

12  Jahreszeiten und Monate | Roční období a měsíce Ë PS–E5–18.19.20.21.22

 
a) Sieh dir die Bilder an und ordne zu. | Prohlédni si fotografi e 
a přiřaď k nim roční období.

 
b) Was ist typisch? Ordne den Jahreszeiten und Monaten zu. Du kannst 
mit dem Wörterbuch arbeiten. | Co je typické? Přiřaď k jednotlivým 
ročním obdobím a měsícům. Můžeš pracovat se slovníkem.

Im Sommer ist es heiß und ich kann …

 
c) Spiele Dialoge. Frag deine Mitschüler/innen, was sie im 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter machen. | Zahraj dialogy. 
Zeptej se spolužáků/spolužaček, co dělají na jaře, v létě, 
na podzim a v zimě.

Všechna roční 
období, měsíce 
i dny v týdnu jsou 
v němčině v rodě 
mužském. 

ZAPAMATUJ SI 

Ich? Ich bleibe am liebsten 
zu Hause und spiele Gitarre. 

Peter, was machst du im Frühling?

h? ch bleibe am liebsten
Hause und spiele Gitarre.

Rad fahren

warm

Advent kalt Sonne Valentinstag

Muttertag Zeugnis Roller fahren

Skateboard fahren

wandern Weihnachten schwimmen Ferien

Schnee

A im Frühling B im Sommer C im Herbst D im Winter

názvy měsíců 
v němčině

ZOPAKUJ SI 

Wir feiern Ostern und wandern 
ganz viel. Am liebsten fahre 

ich Roller. Und du?

Vyjmenuj svátky typické 
pro jednotlivá roční 
období a najdi ve slovníku 
jejich překlad, napiš si 
do sešitu, např. Vánoce – 
Weihnachten, …

DMM1_UC_s01-88.indd   60 02.03.17   15:41

Deutsch mit Max neu + interaktiv, díl 1, učebnice

DOPORUČUJEME

Využijte materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz. 
Najdete zde mp3 nahrávky k pracovnímu sešitu a kopírovatelné 
pracovní listy.

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Deutsch mit MAX neu 
+ interaktiv 1 nebo 2 obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 657 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Doložka MŠMT

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE
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Jak se píše e-mail 
v češtině?

13  Einladung | Pozvánka Ë PS–E5–23

 
 a) Lies die E-Mails. | Přečti si e-maily.

 
b) Wo? Lies noch einmal und schreib in dein Heft . 
Du kannst auch weitere Wörter nennen. | Kde? Přečti si e-maily 
ještě jednou a piš do sešitu.

 
c) Wo feierst du? | Kde slavíš ty?

14 Wo ist Max? | Kde je Max?

Absender: tonynil@yahoo.com
An: freunde@yahoo.com
Betreff : Geburtstag
Datum: 15. 12. 16

Hallo Leute,
ich habe am Dienstag Geburtstag. Wir feiern um 
15.00 Uhr im Fußballclubkeller in der Schillerstraße 20.
Meine Telefonnummer ist 721 … …
Bis bald im „Keller“.
Tony.

Hi Tony,
thank you for your invitation.
I am so sorry but we are not in 
Munich at the moment (we are
in London visiting my sister over
here). Have a lovely birthday 
party. All my love from the UK.
Derik

ynil@yahoo.comtonn mm
 Geburtstag gRe::

lo Tony,Hall
bin im Krankenhaus. Leider kann ich ich haus Leider kann ichnhaus Leider kann ich
ht kommen, das ist Pech. Am Freitag binnich
vielleicht wieder zu Hause. Du kannst ich

rne kommen, ich habe ein Geschenk.gerr
es Liebe und Gute zum Geburtstag.Allee

anta.Amm

tonynil@yahoo.com
Re: Geburtstag

Hi Tony,
danke,
ich komme gern.
Inga

i TTony,H
anke. Ich komme um 15.00 Uhr.daa
h bbin gerade in München imIcc
heater.Th
axxMM

von meinem iPad gesendet 

Neformální e-mail může 
v němčině začínat takto: Lieber 
Hans, … / Liebe Gabi, … 
Hallo Hans! Hi Gabi, … Liebe 
Freunde, Liebe Oma, Lieber Opa.
Zakončení e-mailu může znít 
třeba: Viele Grüße, … Liebe 
Grüße, … Herzliche Grüße, 
Lieben Gruß, … Bis bald, …
A nakonec nezapomeň svůj 
podpis: Dein Ben / Deine Marta

TIP — VŠIMNI SI 

der Park in dem Park im Park v parku
die Stadt in der Stadt in der Stadt ve městě
das Restaurant in dem Restaurant im Restaurant v restauraci
das Hotel in … Hotel  … Hotel v hotelu
das Kino … … Kino … Kino v kině
die Schule in … Schule … Schule ve škole
das Café … … Café im Café v kavárně
das Geschäft  in dem Geschäft  im Geschäft  v obchodě

GRAMMATIKim Fußballclubkeller,…

in der …

in …

Ë PS–E5–24

A

D

B

E

C

F

G
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–10 % sleva pro školy
při nákupu online

„Jako učitelku německého jazyka mě učebnice Deutsch mit 
Max neu + interaktiv příjemně překvapila. Já osobně oceňuji 
využití němčiny v běžných životních situacích, které žáky 
přesvědčí o nutnosti učit se cizí jazyk. Aktuální fotografie 
a texty s mnohdy hovorovým vyjadřováním jistě zaujmou 
právě tu věkovou kategorii, pro niž je učebnice určena.“

Mgr. Zdeňka Sekyrová 
učitelka na 2. stupni ZŠ
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 	 JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	  

19 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max
němčina jako další cizí jazyk

Olga Fišarová, Milena Zbranková

Původní vydání oblíbené učebnice němčiny. Dvoudílný 
ucelený soubor učebnic je určený pro výuku němčiny 
jako dalšího cizího jazyka na úrovni A1 podle SERR 
pro jazyky.

nn odpovídá požadavkům na výuku dalšího cizího 
jazyka dle RVP ZV
nn komunikativní přístup s mírnou gramatickou 

progresí 
nn od samého počátku je kladen velký důraz na 

zvukovou stránku jazyka
nn žáci jsou v průběhu výukového procesu stimulováni 

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

z lekcí a přehled gramatiky
nn podrobně zpracovaná příručka učitele
nn k dispozici je interaktivní učebnice Flexibooks
nn k učebnici je zdarma ke stažení aplikace 

WordTrainer FRAUS, vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodické poznámky pro práci s celým učebním 

souborem
nn předlohu pro zpracování ŠVP
nn návrh využití průřezových témat a mezipředměto-

vých vztahů dle RVP ZV
nn řešení cvičení v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis nahrávek cvičení k poslechu s porozuměním
nn hodnoticí testy k jednotlivým lekcím včetně řešení 

a doporučeného bodování
nn kopírovatelné předlohy

 	 JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max 
neu + interaktiv
němčina jako další cizí jazyk

Jana Tvrzníková, Oldřich Poul, Milena Zbranková
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19 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max A1, díl 1
učebnice 80-7238-531-3  199 Kč
pracovní sešit  80-7238-532-1   139 Kč
příručka učitele  80-7238-533-X   299 Kč
2 CD 1059  429 Kč

Deutsch mit Max A1, díl 2
učebnice 978-80-7238-594-2  199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-596-6   139 Kč
příručka učitele  978-80-7238-595-9   299 Kč
2 CD 1072  429 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence  199 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Mapa Deutschsprachige Länder
mapa K090  59 Kč

Plakát Ein prima Nachmittag mit Max!
plakát K181  59 Kč

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě. 
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

DOPORUČUJEME

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE
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Jak se píše e-mail 
v češtině?

13  Einladung | Pozvánka Ë PS–E5–23

 
 a) Lies die E-Mails. | Přečti si e-maily.

 
b) Wo? Lies noch einmal und schreib in dein Heft . 
Du kannst auch weitere Wörter nennen. | Kde? Přečti si e-maily 
ještě jednou a piš do sešitu.

 
c) Wo feierst du? | Kde slavíš ty?

14 Wo ist Max? | Kde je Max?

Absender: tonynil@yahoo.com
An: freunde@yahoo.com
Betreff : Geburtstag
Datum: 15. 12. 16

Hallo Leute,
ich habe am Dienstag Geburtstag. Wir feiern um 
15.00 Uhr im Fußballclubkeller in der Schillerstraße 20.
Meine Telefonnummer ist 721 … …
Bis bald im „Keller“.
Tony.

Hi Tony,
thank you for your invitation.
I am so sorry but we are not in 
Munich at the moment (we are
in London visiting my sister over
here). Have a lovely birthday 
party. All my love from the UK.
Derik

ynil@yahoo.comtonn mm
 Geburtstag gRe::

lo Tony,Hall
bin im Krankenhaus. Leider kann ich ich haus Leider kann ichnhaus Leider kann ich
ht kommen, das ist Pech. Am Freitag binnich
vielleicht wieder zu Hause. Du kannst ich

rne kommen, ich habe ein Geschenk.gerr
es Liebe und Gute zum Geburtstag.Allee

anta.Amm

tonynil@yahoo.com
Re: Geburtstag

Hi Tony,
danke,
ich komme gern.
Inga

i TTony,H
anke. Ich komme um 15.00 Uhr.daa
h bbin gerade in München imIcc
heater.Th
axxMM

von meinem iPad gesendet 

Neformální e-mail může 
v němčině začínat takto: Lieber 
Hans, … / Liebe Gabi, … 
Hallo Hans! Hi Gabi, … Liebe 
Freunde, Liebe Oma, Lieber Opa.
Zakončení e-mailu může znít 
třeba: Viele Grüße, … Liebe 
Grüße, … Herzliche Grüße, 
Lieben Gruß, … Bis bald, …
A nakonec nezapomeň svůj 
podpis: Dein Ben / Deine Marta

TIP — VŠIMNI SI 

der Park in dem Park im Park v parku
die Stadt in der Stadt in der Stadt ve městě
das Restaurant in dem Restaurant im Restaurant v restauraci
das Hotel in … Hotel  … Hotel v hotelu
das Kino … … Kino … Kino v kině
die Schule in … Schule … Schule ve škole
das Café … … Café im Café v kavárně
das Geschäft  in dem Geschäft  im Geschäft  v obchodě

GRAMMATIKim Fußballclubkeller,…

in der …

in …

Ë PS–E5–24

A

D

B

E

C

F

G
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EINHEIT 1 — HALLO, ICH BIN …

w 
PS 12

 Was hörst du? Unterstreiche. | 
 Co slyšíš? Podtrhni.

a) ich wohne – ich spiele – ich heiße c) er heißt – du heißt – sie heißt
b) er wohnt – sie wohnt – ich wohne d) ich komme – ich liebe – ich mag 

e  Was mag/liebt Sarah? Was mag/liebt sie nicht? Und Niklas? | 
Co má ráda Sarah? Co nemá ráda? A Niklas?

Niklas mag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Sarah liebt Eis. Sie mag auch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

r Ergänze. | Doplň.

  lieben  mögen   kommen  spielen  sein

ich  . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

du   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

er  . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

sie  . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

es  . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

t 
PS 13

 Hör zu und beantworte die Fragen. | 
Poslouchej a odpovídej.

a) Wo wohnt Maria?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Was mag sie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 1, pracovní sešit

Deutsch mit Max neu + interaktiv, díl 2, interaktivní učebnice

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na 
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

sleva pro školy
při nákupu online

Doložka MŠMT

Bei uns zu Hause
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9  Was machen Peter und susi zu Hause. |  Co dělají Peter a susi doma.

 
a) Lies. | Čti.

  Susi und Peter müssen am Freitag 
zu Hause helfen. Am Nachmittag 
wäscht Susi in der Küche ab, dann 
räumt Peter das Wohnzimmer auf. 
Sie kaufen im Geschäft in der Böll
Straße zusammen ein und am 
Abend kocht Peter eine Suppe.

 
b) Ordne die Bilder. | Seřaď obrázky 
podle vyprávění.

 1.  2.  3.  4. 

�              Oktober              �
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

�   Freitag 
 Mein Plan:

… abwaschen
… aufräumen 
… …
… kochen
… einkaufen
… …

Zopakuj si, jak se časují 
nepravidelná slovesa, 
např. sloveso essen. 
K nepravidelným 
slovesům řadíme 
i sloveso waschen – mýt.

ZOPAkUj Si 

Pokud vyprávím 
nějaký text, je dobré si 
promyslet, o čem budu 
mluvit a důležité body 
si zjednodušeně napsat 
jako osnovu.

tiP a B

aufräumen:  ich räume auf Ich räume im Wohnzimmer auf.
 du räumst auf Räumst du gern auf ?
abwaschen:  ich wasche ab  Ich wasche in der Küche ….
 du wäschst ab Wäschst du jetzt ab?
 er wäscht ab Paul … am Nachmittag ab.
einkaufen:   ich kaufe ein Ich kaufe oft ein.
  sie kaufen ein Sie kaufen zusammen ….

GRaMMaTiK Ë PS–E1–X  

10 Ein interview mit Marika | Rozhovor s Marikou 

UC–X  

a) Hör zu. | Poslouchej. 
b) Ergänze jetzt fehlende Wörter und lies. | Nyní doplň chybějící slova a čti.

  Marika ist 15. Sie wohnt zusammen mit ihrer Mutter in 1  Haus im Zentrum von Dresden.  
2  Wochenende arbeitet sie beim Radioprogramm Teens. Es ist ein Programm für Teenager. 
Sie besucht in Dresden ein Gymnasium und muss auch viel lernen. Aber sie muss auch 3  
helfen. Ein Reporter macht mit Marika ein Interview:

   R: Marika, du besuchst ein Gymnasium, am Wochenende jobbst du.  
Du musst auch zu Hause helfen. Hast du überhaupt noch 4 ?

   M: Mein Job als Redakteurin 5 , ich möchte später als Journalistin arbeiten. 
Radio ist mein Hobby. Natürlich muss ich 6  sehr gut organisieren.  
Am Wochenende habe ich aber immer Zeit für 7  …

   R: Was 8  dann?
   M: In unserem 9  gibt es einen Fitnessraum, wir machen da Sport. 10  

dort auch sehr schön feiern. Natürlich müssen wir dann den Keller aufräumen.

   R: Was machst du noch zu Hause?
   M: Am Montag ist Putztag – ich räume 11  auf. Manchmal arbeite ich auch  

12 . 13  kaufe ich am Nachmittag ein und am Abend 14 .  
Es macht echt viel Spaß. Wir essen am Abend 15  zusammen.

   R: Wann lernst du?
   M: Ich muss natürlich auch lernen. Meistens lerne ich 16 . Ich mache  17  und so …

Ich kaufe gerne ein.

DC

Nakladatelství Fraus, s. r. o.
marketing@fraus.cz
www.fraus.cz www. exibooks.cz www.fred.fraus.cz
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Ein prima Nachmittag mit Max!
Was ist auf dem Bild? Antworte JA oder NEIN.

Was stimmt? Antworte RICHTIG oder FALSCH.

Stimmt das? Antworte JA oder NEIN.

Findest du Max?

 JA NEIN  JA NEIN

ein Fußball   vier Hunde  
zwei Katzen   fünf Tiere  
eine Gitarre   eine Tastatur  
zwei Klaviere   eine Maus  
eine Oma   ein Papagei  

 R F  R F

H ist ein Tier.   A isst gern Obst.  
I spielt mit dem Ball.   F hat keine Gitarre.  
K trinkt Milch.   D trinkt Kaff ee.  
F ist sportlich.   G ist sehr jung.  
H ist langsam und alt.   E ist traurig.  
J ist müde.   C ist schlank.  
I trinkt Kaff ee.   B macht Sport.  

 JA NEIN

Das Klavier ist braun.  
Eine Frau hört Musik.  
Ein Hund trinkt Milch.  
Das T-Shirt mit 6 ist gelb.  
Zwei Kinder spielen Karten.  
Eine Katze ist weiß.   
Ein Mädchen spielt Domino.  
Drei Kinder spielen mit Lego.  
Ein Hund spielt mit dem Ball.  
Die Jahreszeit auf dem Bild ist Herbst.  

Deutsch mit Max 
ist einfach :)
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 F

ib
ri

ch
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Deutsch mit Max 
neu + interaktiv
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18 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max  
neu + interaktiv
němčina jako další cizí jazyk

Jana Tvrzníková, Oldřich Poul, Milena Zbranková

Nové vydání oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ 
a víceletá gymnázia. Odpovídá požadavkům RVP ZV 
a dovede žáky na výstupní úroveň A1 podle SERR 
pro jazyky.

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn vytvořena na míru pro potřeby českých základních 

škol
nn přináší novou strukturu knihy se zachováním 

osvědčených didaktických postupů
nn gramatické struktury jsou prezentovány přehledně 

a vždy v kontextu reálných situací
nn nové vydání bylo doplněno systematickou škálou 

fonetických cvičení
nn k učebnici je zdarma ke stažení aplikace 

WordTrainer FRAUS vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Proč používat naše pracovní sešity?
nn poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem 

učebnice
nn obsahují německo-české slovníčky lekcí 
nn najdete zde sebehodnoticí testy pro žáky 
nn obsahují vyjímatelný přehled gramatiky
nn mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro 

registrované uživatele na www.ucebnice.fraus.cz
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Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 1

učebnice 978-80-7489-334-6  229 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-335-3   139 Kč
příručka učitele  978-80-7489-336-0   299 Kč
2 CD 1111  429 Kč

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, díl 2

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-381-0  229 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-382-7   139 Kč
příručka učitele  978-80-7489-336-0   299 Kč
2 CD 1112  429 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence  229 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE

60

Jistě už umíš používat 
názvy ročních období 
v angličtině. Srovnej 
s němčinou.

12  Jahreszeiten und Monate | Roční období a měsíce Ë PS–E5–18.19.20.21.22

 
a) Sieh dir die Bilder an und ordne zu. | Prohlédni si fotografi e 
a přiřaď k nim roční období.

 
b) Was ist typisch? Ordne den Jahreszeiten und Monaten zu. Du kannst 
mit dem Wörterbuch arbeiten. | Co je typické? Přiřaď k jednotlivým 
ročním obdobím a měsícům. Můžeš pracovat se slovníkem.

Im Sommer ist es heiß und ich kann …

 
c) Spiele Dialoge. Frag deine Mitschüler/innen, was sie im 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter machen. | Zahraj dialogy. 
Zeptej se spolužáků/spolužaček, co dělají na jaře, v létě, 
na podzim a v zimě.

Všechna roční 
období, měsíce 
i dny v týdnu jsou 
v němčině v rodě 
mužském. 

ZAPAMATUJ SI 

Ich? Ich bleibe am liebsten 
zu Hause und spiele Gitarre. 

Peter, was machst du im Frühling?

h? ch bleibe am liebsten
Hause und spiele Gitarre.

Rad fahren

warm

Advent kalt Sonne Valentinstag

Muttertag Zeugnis Roller fahren

Skateboard fahren

wandern Weihnachten schwimmen Ferien

Schnee

A im Frühling B im Sommer C im Herbst D im Winter

názvy měsíců 
v němčině

ZOPAKUJ SI 

Wir feiern Ostern und wandern 
ganz viel. Am liebsten fahre 

ich Roller. Und du?

Vyjmenuj svátky typické 
pro jednotlivá roční 
období a najdi ve slovníku 
jejich překlad, napiš si 
do sešitu, např. Vánoce – 
Weihnachten, …

DMM1_UC_s01-88.indd   60 02.03.17   15:41

Deutsch mit Max neu + interaktiv, díl 1, učebnice

DOPORUČUJEME

Využijte materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz. 
Najdete zde mp3 nahrávky k pracovnímu sešitu a kopírovatelné 
pracovní listy.

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Deutsch mit MAX neu 
+ interaktiv 1 nebo 2 obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 657 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Doložka MŠMT

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE

61

Jak se píše e-mail 
v češtině?

13  Einladung | Pozvánka Ë PS–E5–23

 
 a) Lies die E-Mails. | Přečti si e-maily.

 
b) Wo? Lies noch einmal und schreib in dein Heft . 
Du kannst auch weitere Wörter nennen. | Kde? Přečti si e-maily 
ještě jednou a piš do sešitu.

 
c) Wo feierst du? | Kde slavíš ty?

14 Wo ist Max? | Kde je Max?

Absender: tonynil@yahoo.com
An: freunde@yahoo.com
Betreff : Geburtstag
Datum: 15. 12. 16

Hallo Leute,
ich habe am Dienstag Geburtstag. Wir feiern um 
15.00 Uhr im Fußballclubkeller in der Schillerstraße 20.
Meine Telefonnummer ist 721 … …
Bis bald im „Keller“.
Tony.

Hi Tony,
thank you for your invitation.
I am so sorry but we are not in 
Munich at the moment (we are
in London visiting my sister over
here). Have a lovely birthday 
party. All my love from the UK.
Derik

ynil@yahoo.comtonn mm
 Geburtstag gRe::

lo Tony,Hall
bin im Krankenhaus. Leider kann ich ich haus Leider kann ichnhaus Leider kann ich
ht kommen, das ist Pech. Am Freitag binnich
vielleicht wieder zu Hause. Du kannst ich

rne kommen, ich habe ein Geschenk.gerr
es Liebe und Gute zum Geburtstag.Allee

anta.Amm

tonynil@yahoo.com
Re: Geburtstag

Hi Tony,
danke,
ich komme gern.
Inga

i TTony,H
anke. Ich komme um 15.00 Uhr.daa
h bbin gerade in München imIcc
heater.Th
axxMM

von meinem iPad gesendet 

Neformální e-mail může 
v němčině začínat takto: Lieber 
Hans, … / Liebe Gabi, … 
Hallo Hans! Hi Gabi, … Liebe 
Freunde, Liebe Oma, Lieber Opa.
Zakončení e-mailu může znít 
třeba: Viele Grüße, … Liebe 
Grüße, … Herzliche Grüße, 
Lieben Gruß, … Bis bald, …
A nakonec nezapomeň svůj 
podpis: Dein Ben / Deine Marta

TIP — VŠIMNI SI 

der Park in dem Park im Park v parku
die Stadt in der Stadt in der Stadt ve městě
das Restaurant in dem Restaurant im Restaurant v restauraci
das Hotel in … Hotel  … Hotel v hotelu
das Kino … … Kino … Kino v kině
die Schule in … Schule … Schule ve škole
das Café … … Café im Café v kavárně
das Geschäft  in dem Geschäft  im Geschäft  v obchodě

GRAMMATIKim Fußballclubkeller,…

in der …

in …

Ë PS–E5–24

A

D

B

E

C

F

G

DMM1_UC_s01-88.indd   61 02.03.17   15:41

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

„Jako učitelku německého jazyka mě učebnice Deutsch mit 
Max neu + interaktiv příjemně překvapila. Já osobně oceňuji 
využití němčiny v běžných životních situacích, které žáky 
přesvědčí o nutnosti učit se cizí jazyk. Aktuální fotografie 
a texty s mnohdy hovorovým vyjadřováním jistě zaujmou 
právě tu věkovou kategorii, pro niž je učebnice určena.“

Mgr. Zdeňka Sekyrová 
učitelka na 2. stupni ZŠ

EP2_2018_blok_CC.indd   18 8.2.2018   10:33:33
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19 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max
němčina jako další cizí jazyk

Olga Fišarová, Milena Zbranková

Původní vydání oblíbené učebnice němčiny. Dvoudílný 
ucelený soubor učebnic je určený pro výuku němčiny 
jako dalšího cizího jazyka na úrovni A1 podle SERR 
pro jazyky.

nn odpovídá požadavkům na výuku dalšího cizího 
jazyka dle RVP ZV
nn komunikativní přístup s mírnou gramatickou 

progresí 
nn od samého počátku je kladen velký důraz na 

zvukovou stránku jazyka
nn žáci jsou v průběhu výukového procesu stimulováni 

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

z lekcí a přehled gramatiky
nn podrobně zpracovaná příručka učitele
nn k dispozici je interaktivní učebnice Flexibooks
nn k učebnici je zdarma ke stažení aplikace 

WordTrainer FRAUS, vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodické poznámky pro práci s celým učebním 

souborem
nn předlohu pro zpracování ŠVP
nn návrh využití průřezových témat a mezipředměto-

vých vztahů dle RVP ZV
nn řešení cvičení v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis nahrávek cvičení k poslechu s porozuměním
nn hodnoticí testy k jednotlivým lekcím včetně řešení 

a doporučeného bodování
nn kopírovatelné předlohy

 	 JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	  
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Deutsch mit Max 
neu + interaktiv
němčina jako další cizí jazyk

Jana Tvrzníková, Oldřich Poul, Milena Zbranková

 	 JAZYK	A	JAZYKOVÁ	KOMUNIKACE	  

19 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Deutsch mit Max A1, díl 1
učebnice 80-7238-531-3  199 Kč
pracovní sešit  80-7238-532-1   139 Kč
příručka učitele  80-7238-533-X   299 Kč
2 CD 1059  429 Kč

Deutsch mit Max A1, díl 2
učebnice 978-80-7238-594-2  199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-596-6   139 Kč
příručka učitele  978-80-7238-595-9   299 Kč
2 CD 1072  429 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence  199 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Mapa Deutschsprachige Länder
mapa K090  59 Kč

Plakát Ein prima Nachmittag mit Max!
plakát K181  59 Kč

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě. 
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

DOPORUČUJEME

HOBBYS, FREIZEIT, FREUNDE

61

Jak se píše e-mail 
v češtině?

13  Einladung | Pozvánka Ë PS–E5–23

 
 a) Lies die E-Mails. | Přečti si e-maily.

 
b) Wo? Lies noch einmal und schreib in dein Heft . 
Du kannst auch weitere Wörter nennen. | Kde? Přečti si e-maily 
ještě jednou a piš do sešitu.

 
c) Wo feierst du? | Kde slavíš ty?

14 Wo ist Max? | Kde je Max?

Absender: tonynil@yahoo.com
An: freunde@yahoo.com
Betreff : Geburtstag
Datum: 15. 12. 16

Hallo Leute,
ich habe am Dienstag Geburtstag. Wir feiern um 
15.00 Uhr im Fußballclubkeller in der Schillerstraße 20.
Meine Telefonnummer ist 721 … …
Bis bald im „Keller“.
Tony.

Hi Tony,
thank you for your invitation.
I am so sorry but we are not in 
Munich at the moment (we are
in London visiting my sister over
here). Have a lovely birthday 
party. All my love from the UK.
Derik

ynil@yahoo.comtonn mm
 Geburtstag gRe::

lo Tony,Hall
bin im Krankenhaus. Leider kann ich ich haus Leider kann ichnhaus Leider kann ich
ht kommen, das ist Pech. Am Freitag binnich
vielleicht wieder zu Hause. Du kannst ich

rne kommen, ich habe ein Geschenk.gerr
es Liebe und Gute zum Geburtstag.Allee

anta.Amm

tonynil@yahoo.com
Re: Geburtstag

Hi Tony,
danke,
ich komme gern.
Inga

i TTony,H
anke. Ich komme um 15.00 Uhr.daa
h bbin gerade in München imIcc
heater.Th
axxMM

von meinem iPad gesendet 

Neformální e-mail může 
v němčině začínat takto: Lieber 
Hans, … / Liebe Gabi, … 
Hallo Hans! Hi Gabi, … Liebe 
Freunde, Liebe Oma, Lieber Opa.
Zakončení e-mailu může znít 
třeba: Viele Grüße, … Liebe 
Grüße, … Herzliche Grüße, 
Lieben Gruß, … Bis bald, …
A nakonec nezapomeň svůj 
podpis: Dein Ben / Deine Marta

TIP — VŠIMNI SI 

der Park in dem Park im Park v parku
die Stadt in der Stadt in der Stadt ve městě
das Restaurant in dem Restaurant im Restaurant v restauraci
das Hotel in … Hotel  … Hotel v hotelu
das Kino … … Kino … Kino v kině
die Schule in … Schule … Schule ve škole
das Café … … Café im Café v kavárně
das Geschäft  in dem Geschäft  im Geschäft  v obchodě

GRAMMATIKim Fußballclubkeller,…

in der …

in …

Ë PS–E5–24

A

D

B

E

C

F

G
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EINHEIT 1 — HALLO, ICH BIN …

w 
PS 12

 Was hörst du? Unterstreiche. | 
 Co slyšíš? Podtrhni.

a) ich wohne – ich spiele – ich heiße c) er heißt – du heißt – sie heißt
b) er wohnt – sie wohnt – ich wohne d) ich komme – ich liebe – ich mag 

e  Was mag/liebt Sarah? Was mag/liebt sie nicht? Und Niklas? | 
Co má ráda Sarah? Co nemá ráda? A Niklas?

Niklas mag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Sarah liebt Eis. Sie mag auch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Hör zu und beantworte die Fragen. | 
Poslouchej a odpovídej.

a) Wo wohnt Maria?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9  Was machen Peter und susi zu Hause. |  Co dělají Peter a susi doma.

 
a) Lies. | Čti.

  Susi und Peter müssen am Freitag 
zu Hause helfen. Am Nachmittag 
wäscht Susi in der Küche ab, dann 
räumt Peter das Wohnzimmer auf. 
Sie kaufen im Geschäft in der Böll
Straße zusammen ein und am 
Abend kocht Peter eine Suppe.

 
b) Ordne die Bilder. | Seřaď obrázky 
podle vyprávění.

 1.  2.  3.  4. 

�              Oktober              �
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

�   Freitag 
 Mein Plan:

… abwaschen
… aufräumen 
… …
… kochen
… einkaufen
… …

Zopakuj si, jak se časují 
nepravidelná slovesa, 
např. sloveso essen. 
K nepravidelným 
slovesům řadíme 
i sloveso waschen – mýt.

ZOPAkUj Si 

Pokud vyprávím 
nějaký text, je dobré si 
promyslet, o čem budu 
mluvit a důležité body 
si zjednodušeně napsat 
jako osnovu.

tiP a B

aufräumen:  ich räume auf Ich räume im Wohnzimmer auf.
 du räumst auf Räumst du gern auf ?
abwaschen:  ich wasche ab  Ich wasche in der Küche ….
 du wäschst ab Wäschst du jetzt ab?
 er wäscht ab Paul … am Nachmittag ab.
einkaufen:   ich kaufe ein Ich kaufe oft ein.
  sie kaufen ein Sie kaufen zusammen ….

GRaMMaTiK Ë PS–E1–X  

10 Ein interview mit Marika | Rozhovor s Marikou 

UC–X  

a) Hör zu. | Poslouchej. 
b) Ergänze jetzt fehlende Wörter und lies. | Nyní doplň chybějící slova a čti.

  Marika ist 15. Sie wohnt zusammen mit ihrer Mutter in 1  Haus im Zentrum von Dresden.  
2  Wochenende arbeitet sie beim Radioprogramm Teens. Es ist ein Programm für Teenager. 
Sie besucht in Dresden ein Gymnasium und muss auch viel lernen. Aber sie muss auch 3  
helfen. Ein Reporter macht mit Marika ein Interview:

   R: Marika, du besuchst ein Gymnasium, am Wochenende jobbst du.  
Du musst auch zu Hause helfen. Hast du überhaupt noch 4 ?

   M: Mein Job als Redakteurin 5 , ich möchte später als Journalistin arbeiten. 
Radio ist mein Hobby. Natürlich muss ich 6  sehr gut organisieren.  
Am Wochenende habe ich aber immer Zeit für 7  …

   R: Was 8  dann?
   M: In unserem 9  gibt es einen Fitnessraum, wir machen da Sport. 10  

dort auch sehr schön feiern. Natürlich müssen wir dann den Keller aufräumen.

   R: Was machst du noch zu Hause?
   M: Am Montag ist Putztag – ich räume 11  auf. Manchmal arbeite ich auch  

12 . 13  kaufe ich am Nachmittag ein und am Abend 14 .  
Es macht echt viel Spaß. Wir essen am Abend 15  zusammen.

   R: Wann lernst du?
   M: Ich muss natürlich auch lernen. Meistens lerne ich 16 . Ich mache  17  und so …

Ich kaufe gerne ein.

DC

Nakladatelství Fraus, s. r. o.
marketing@fraus.cz
www.fraus.cz www. exibooks.cz www.fred.fraus.cz
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Ein prima Nachmittag mit Max!
Was ist auf dem Bild? Antworte JA oder NEIN.

Was stimmt? Antworte RICHTIG oder FALSCH.

Stimmt das? Antworte JA oder NEIN.

Findest du Max?

 JA NEIN  JA NEIN

ein Fußball   vier Hunde  
zwei Katzen   fünf Tiere  
eine Gitarre   eine Tastatur  
zwei Klaviere   eine Maus  
eine Oma   ein Papagei  

 R F  R F

H ist ein Tier.   A isst gern Obst.  
I spielt mit dem Ball.   F hat keine Gitarre.  
K trinkt Milch.   D trinkt Kaff ee.  
F ist sportlich.   G ist sehr jung.  
H ist langsam und alt.   E ist traurig.  
J ist müde.   C ist schlank.  
I trinkt Kaff ee.   B macht Sport.  

 JA NEIN

Das Klavier ist braun.  
Eine Frau hört Musik.  
Ein Hund trinkt Milch.  
Das T-Shirt mit 6 ist gelb.  
Zwei Kinder spielen Karten.  
Eine Katze ist weiß.   
Ein Mädchen spielt Domino.  
Drei Kinder spielen mit Lego.  
Ein Hund spielt mit dem Ball.  
Die Jahreszeit auf dem Bild ist Herbst.  

Deutsch mit Max 
ist einfach :)
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Učebnice pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka na 
ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 
Svou koncepcí a rozsahem zaručuje plynulý postup 
výuky až k maturitní zkoušce.

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn nabízí návaznost ve výuce němčiny od 7. ročníku 

až po maturitní zkoušku
nn mírná progrese se zaměřením na komunikativní 

dovednosti 
nn systematický fonetický koncept
nn v učebnici jsou integrovány reálie německy mluvících 

zemí s ohledem na věkovou skupinu studentů
nn učebnice obsahuje krátké přehledné lekce 

s prakticky zaměřenými úkoly
nn gramatika vyplývá z kontextu a žáci si sami doplňují 

jednoduše formulovaná pravidla
nn kompletní přehled gramatiky s českým komentářem 

najdete v pracovním sešitě jako vyjímatelnou přílohu

Prima
němčina jako další cizí jazyk

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Prima A1, díl 1
učebnice  978-80-7238-642-0   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-643-7   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-644-4   299 Kč
2 CD  1073   429 Kč

Prima A1, díl 2
učebnice 978-80-7238-752-6  199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-753-3  149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-754-0  299 Kč
2 CD  1082  429 Kč

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

Prima A2, díl 3
učebnice  978-80-7238-755-7   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-756-4   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-757-1   299 Kč
2 CD  1085   429 Kč

Prima A2, díl 4
učebnice  978-80-7238-758-8   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-759-5   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-760-1   299 Kč
2 CD  1087   429 Kč

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

Prima B1, díl 5
učebnice  978-80-7238-761-8   299 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-762-5   199 Kč
příručka učitele (dovoz)  978-3-06-020179-2   429 Kč
3 CD  1093   499 Kč

Prima – Testy A1 s vloženým CD
Jarmila Antošová

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

Prima – Testy A2 s vloženým CD
Grammatiki Rizou

testy + CD  978-3-06-020204-1   409 Kč

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

testy + CD  978-3-06-020719-0   409 Kč

Informace o komponentech úrovní B2 a C1 (dovoz) můžete žádat na 
e-mailu info@fraus.cz.
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99DasDas
schmeckt gutschmeckt gut

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

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

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

o specialitách
★  Am Imbiss etwas bestellen • Objednat si něco 

u stánku s rychlým občerstvením

dreizehn

Ich esse gerne 
Obst. Am liebsten 

esse ich Erdbeeren.

… zum Frühstück?

… zum Mittagessen?

Isst du lieber Nudeln 
oder Kartoffeln?

Sonntags esse ich manchmal 
nachmittags Kuchen.

Ich mag Nudeln, 
aber ich mag keine 

Kartoffeln.

Zum Abendessen esse ich 
Brot mit Wurst oder Käse.

… zum Abendessen?

Was gibt‘s heute …

das Obst

das Brot

das Brötchen, -

das Müsli

der Schinken

die Milch

der Jogurt das Ei, -er

die Butter

der Kakao

der Tee

die Marmelade

der Quark

der Schinken

die Wurst

der Salat

das Ei, -er

der Tee

der Käse

die Butter

das Brot

das Gemüse

das Obst

das Mineralwasser

der Quark das Fleisch

der Saft, ”-e

der Fisch

der Salat

das Würstchen, -

die Kartoffel, -n

der Reis

die Nudel, -n

der Käse
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Prima A1, díl 2, učebnice

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online  Interaktivní učebnice Flexibooks 

žákovská licence díl 1–4  199 Kč
žákovská licence díl 5  299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na 
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY PRO VÝUKU 
FRANCOUZŠTINY
z nakladatelství 
Didier

Další nabídku najdete v edičním plánu nakladatelství Didier 
nebo na webu Nakladatelství Fraus www.ucebnice.fraus.cz.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
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Učebnice pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka na 
ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 
Svou koncepcí a rozsahem zaručuje plynulý postup 
výuky až k maturitní zkoušce.

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn nabízí návaznost ve výuce němčiny od 7. ročníku 

až po maturitní zkoušku
nn mírná progrese se zaměřením na komunikativní 

dovednosti 
nn systematický fonetický koncept
nn v učebnici jsou integrovány reálie německy mluvících 

zemí s ohledem na věkovou skupinu studentů
nn učebnice obsahuje krátké přehledné lekce 

s prakticky zaměřenými úkoly
nn gramatika vyplývá z kontextu a žáci si sami doplňují 

jednoduše formulovaná pravidla
nn kompletní přehled gramatiky s českým komentářem 

najdete v pracovním sešitě jako vyjímatelnou přílohu

Prima
němčina jako další cizí jazyk

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Prima A1, díl 1
učebnice  978-80-7238-642-0   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-643-7   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-644-4   299 Kč
2 CD  1073   429 Kč

Prima A1, díl 2
učebnice 978-80-7238-752-6  199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-753-3  149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-754-0  299 Kč
2 CD  1082  429 Kč

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

Prima A2, díl 3
učebnice  978-80-7238-755-7   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-756-4   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-757-1   299 Kč
2 CD  1085   429 Kč

Prima A2, díl 4
učebnice  978-80-7238-758-8   199 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-759-5   149 Kč
příručka učitele  978-80-7238-760-1   299 Kč
2 CD  1087   429 Kč

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

Prima B1, díl 5
učebnice  978-80-7238-761-8   299 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-762-5   199 Kč
příručka učitele (dovoz)  978-3-06-020179-2   429 Kč
3 CD  1093   499 Kč

Prima – Testy A1 s vloženým CD
Jarmila Antošová

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

Prima – Testy A2 s vloženým CD
Grammatiki Rizou

testy + CD  978-3-06-020204-1   409 Kč

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

testy + CD  978-3-06-020719-0   409 Kč

Informace o komponentech úrovní B2 a C1 (dovoz) můžete žádat na 
e-mailu info@fraus.cz.
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Das lernst du
★  Sagen, was du gerne/lieber / am liebsten 

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

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

o specialitách
★  Am Imbiss etwas bestellen • Objednat si něco 

u stánku s rychlým občerstvením

dreizehn

Ich esse gerne 
Obst. Am liebsten 

esse ich Erdbeeren.

… zum Frühstück?

… zum Mittagessen?

Isst du lieber Nudeln 
oder Kartoffeln?

Sonntags esse ich manchmal 
nachmittags Kuchen.

Ich mag Nudeln, 
aber ich mag keine 

Kartoffeln.

Zum Abendessen esse ich 
Brot mit Wurst oder Käse.

… zum Abendessen?

Was gibt‘s heute …

das Obst

das Brot

das Brötchen, -

das Müsli

der Schinken

die Milch

der Jogurt das Ei, -er

die Butter

der Kakao

der Tee

die Marmelade

der Quark

der Schinken

die Wurst

der Salat

das Ei, -er

der Tee

der Käse

die Butter

das Brot

das Gemüse

das Obst

das Mineralwasser

der Quark das Fleisch

der Saft, ”-e

der Fisch

der Salat

das Würstchen, -

die Kartoffel, -n

der Reis

die Nudel, -n

der Käse
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Prima
němčina jako další cizí jazyk

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Prima – Testy A1 s vloženým CD
Jarmila Antošová

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

Prima – Testy A2 s vloženým CD
Grammatiki Rizou

testy + CD  978-3-06-020204-1   409 Kč

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

testy + CD  978-3-06-020719-0   409 Kč

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

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence díl 1–4  199 Kč
žákovská licence díl 5  299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

WORDTRAINER FRAUS

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY PRO VÝUKU 
FRANCOUZŠTINY
z nakladatelství 
Didier

Další nabídku najdete v edičním plánu nakladatelství Didier 
nebo na webu Nakladatelství Fraus www.ucebnice.fraus.cz.
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Le français ENTRE NOUS plus
francouzština jako další cizí jazyk

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

Nové vydání úspěšné řady učebnic Le français ENTRE 
NOUS, která je obohacena a rozšířena o další cvičení 
a texty a zbrusu nový komiks. Učebnice je určena pro 
výuku francouzštiny na druhém stupni základní školy 
a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn česko-francouzský tým autorek vás jejím 

prostřednictvím dovede ve třech dílech postupně 
až do úrovně A2
nn je dvojjazyčná a atraktivní pro českého žáka
nn obsahuje nový francouzský pravopis 
nn postupné objevování a osvojování zvukové stránky 

jazyka
nn rozvíjí komunikaci ve francouzštině i na základě 

zkušeností z jiných jazyků a kultur 
nn zahrnuje mezipředmětové vztahy, zejména 

s angličtinou
nn obsahuje atraktivní komiks, projekty, písničky,  

hry atd.

Dále nabízíme
nn pracovní sešit přímo provázaný s obsahem učebnice, 

další procvičování, hravé aktivity a projekty
nn testy pro sebehodnocení
nn přehlednou mapu Francie
nn mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro 

registrované uživatele na www.ucebnice.fraus.cz

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodické poznámky pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn další informace o kultuře a historii Francie 

a frankofonních zemí
nn klíč ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis nahrávek cvičení k poslechu s porozuměním
nn vložené audio CD s dalšími poslechovými cvičeními 
nn hodnoticí testy k jednotlivým lekcím a jejich řešení
nn pracovní listy s doplňkovými aktivitami
nn další kopírovatelné předlohy

Le français ENTRE NOUS plus, díl 1
učebnice + mp3 978-80-7489-369-8  299 Kč
pracovní sešit   978-80-7489-370-4   189 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7489-371-1   399 Kč

Le français ENTRE NOUS plus, díl 2
učebnice + mp3   978-80-7489-384-1   299 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-385-8   189 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7489-386-5   399 Kč

L7

�   Mluvit o letních prázdninách.
�   Jednoduše popsat plán akce.
�   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin.
�   Slušně o něco požádat.
�    Rozumět některým francouzským výrazům 

při práci na počítači.

CO SE NAUČÍŠ

On va à la mer.

On aimerait aller à la campagne. 

On peut descendre une rivière.

On reste en ville.

On va en colonie de vacances.

On veut aller à la montagne.

     BIENtÔt
LES VAcANcES !

Pendant les vacances d’été… 
O letních prázdninách…
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Le français ENTRE NOUS plus, díl 1, učebnice

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Le français ENTRE NOUS 
plus – 1 nebo 2 obdržíte zdarma 1 sadu 
pro učitele (učebnici, pracovní sešit, 
příručku učitele a roční učitelskou licenci 
Freda) v celkové hodnotě 1 877 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Doložka MŠMT

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Třetí díl učebnice Le français ENTRE NOUS plus připravujeme na jaro 
2019.

„Jde o učebnici opravdu atraktivní, která představuje 
skutečný život teenagerů a jejich zájmy. Oceňujeme 
dvojjazyčnost učebnice, která usnadňuje porozumění 
a orientaci. Jednoduché dialogy vedou k rychlejší a snazší 
komunikaci nejen ve škole, ale i v běžném životě. Nechybí 
básně, písně, jazykolamy, hry, velice dobré jsou rámečky 
‚Už umím‘, které motivují ke zdravému sebehodnocení.“

Mgr. Jitka Králová, Mgr. Linda Sikytová
vyučující FJ na 21. ZŠ Plzeň

NOVINKA
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nn dvoudílný ucelený soubor učebnic je určený pro 
výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka 
na úrovni A1 podle SERR pro jazyky
nn odpovídá požadavkům na výuku dalšího cizího 

jazyka dle RVP ZV
nn využívá metodu založenou na postupném 

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

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

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

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

WordTrainer FRAUS vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Le français ENTRE NOUS
francouzština jako další cizí jazyk

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

Doložka MŠMT

Le français ENTRE NOUS plus
francouzština jako další cizí jazyk

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

L7

�   Mluvit o letních prázdninách.
�   Jednoduše popsat plán akce.
�   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin.
�   Slušně o něco požádat.
�    Rozumět některým francouzským výrazům 

při práci na počítači.

CO SE NAUČÍŠ

On va à la mer.

On aimerait aller à la campagne. 

On peut descendre une rivière.

On reste en ville.

On va en colonie de vacances.

On veut aller à la montagne.

     BIENtÔt
LES VAcANcES !

Pendant les vacances d’été… 
O letních prázdninách…
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Le français ENTRE NOUS plus, díl 1, učebnice

Le français ENTRE NOUS 1
učebnice + mp3  978-80-7238-867-7   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-868-4   169 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7238-869-1   319 Kč

Le français ENTRE NOUS 2
učebnice + mp3  978-80-7238-927-8    269 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-928-5    169 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7238-929-2   399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS   zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Třetí díl učebnice Le français ENTRE NOUS plus připravujeme na jaro 
2019.
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      Projet 3

DÉcOUVrE 
LA SUISSE

PAR DEUX, à tour de rôle.
Tu jettes le dé. Si tu as 2 points, 
tu avances de deux cases. Si tu tombes 
sur une devinette ou une question, 
tu y réponds. Si tu ne connais 
pas la réponse, tu passes un tour.

1   Départ

2     C’est la capitale du pays.

3    Tu restes un tour 
dans le train.

4    C’est la capitale 
économique. 
Elle est en Suisse 
allemande.

5    Tu restes un tour 
dans cette ville.

6    Tu vas à Altdorf, 
le pays du héros 
légendaire suisse.  
Comment s’appelletil ?    

7    Tu restes un tour à Altdorf pour visiter le canton.

8    Tu es dans les Grisons : tu fais du ski 
dans une célèbre station de sport d’hiver. 

D    
9    Tu vas à la case 10 !

10    Tu es en Suisse italienne : comment s’appelle 
le canton ? 

C’est le T      .

11    Tu traverses les Alpes et tu es dans le Valais. 
Tu fais du ski dans une célèbre station 
près de la frontière italienne. 

Z       

12    Tu vas à la case 13 !

13    Tu arrives au bord du plus grand lac de Suisse, 
à la frontière francosuisse, 

c’est le Lac L     .

1 2

1112121314
16 15

18
17

2019

222221
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
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Le français ENTRE NOUS plus, díl 1, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

DOPORUČUJEME

Mapa France

Nástěnná mapa France účelně 
vyzdobí vaši učebnu. Pomůže 
žákům získat přehled o geografii 
a zajímavých místech Francie.

Mapa France   K 125 59 Kč

89

14    Tu prends le bateau 
pour traverser le lac 
jusqu’à la case 15.

15    Tu es dans la ville 
du Comité international 
des Jeux Olympiques.  

C’est L        .  

16    Il fait froid : tu prends 
une spécialité au fromage,  

la       . 

   

17    Tu vas dans la ville 
du Comité 
international 
de la Croix-Rouge. 

18    Tu restes un tour pour compter les langues 
nationales de Suisse : 

Quoi ? Was ?

Che ?
Cosa ?

19    Cet animal avec un chapeau est présent 
partout dans le canton de Fribourg : 
comment s’appelletil ? 

Une  v      .       

 

20   Dans ce canton tu 
achètes du chocolat : 
tu paies en euros ?

21    Tu vas à 
La ChauxdeFonds, 
dans le Jura, 
pour acheter

une      .

22   Tu arrives à Bâle. 
Tu participes 
à une compétition 
de noheyball. 

23   Bravo ! Tu as gagné ! 
Voici un edelweiss en souvenir ☺

3 4
5

 en souvenir ☺

6 7

8
9

10
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Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na 
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

Le français ENTRE NOUS plus
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Le français ENTRE NOUS plus
francouzština jako další cizí jazyk

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

Nové vydání úspěšné řady učebnic Le français ENTRE 
NOUS, která je obohacena a rozšířena o další cvičení 
a texty a zbrusu nový komiks. Učebnice je určena pro 
výuku francouzštiny na druhém stupni základní školy 
a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. 

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn česko-francouzský tým autorek vás jejím 

prostřednictvím dovede ve třech dílech postupně 
až do úrovně A2
nn je dvojjazyčná a atraktivní pro českého žáka
nn obsahuje nový francouzský pravopis 
nn postupné objevování a osvojování zvukové stránky 

jazyka
nn rozvíjí komunikaci ve francouzštině i na základě 

zkušeností z jiných jazyků a kultur 
nn zahrnuje mezipředmětové vztahy, zejména 

s angličtinou
nn obsahuje atraktivní komiks, projekty, písničky,  

hry atd.

Dále nabízíme
nn pracovní sešit přímo provázaný s obsahem učebnice, 

další procvičování, hravé aktivity a projekty
nn testy pro sebehodnocení
nn přehlednou mapu Francie
nn mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro 

registrované uživatele na www.ucebnice.fraus.cz

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodické poznámky pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn další informace o kultuře a historii Francie 

a frankofonních zemí
nn klíč ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis nahrávek cvičení k poslechu s porozuměním
nn vložené audio CD s dalšími poslechovými cvičeními 
nn hodnoticí testy k jednotlivým lekcím a jejich řešení
nn pracovní listy s doplňkovými aktivitami
nn další kopírovatelné předlohy

Le français ENTRE NOUS plus, díl 1
učebnice + mp3 978-80-7489-369-8  299 Kč
pracovní sešit   978-80-7489-370-4   189 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7489-371-1   399 Kč

Le français ENTRE NOUS plus, díl 2
učebnice + mp3   978-80-7489-384-1   299 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-385-8   189 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7489-386-5   399 Kč

L7

�   Mluvit o letních prázdninách.
�   Jednoduše popsat plán akce.
�   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin.
�   Slušně o něco požádat.
�    Rozumět některým francouzským výrazům 

při práci na počítači.

CO SE NAUČÍŠ

On va à la mer.

On aimerait aller à la campagne. 

On peut descendre une rivière.

On reste en ville.

On va en colonie de vacances.

On veut aller à la montagne.

     BIENtÔt
LES VAcANcES !

Pendant les vacances d’été… 
O letních prázdninách…
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Le français ENTRE NOUS plus, díl 1, učebnice

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Le français ENTRE NOUS 
plus – 1 nebo 2 obdržíte zdarma 1 sadu 
pro učitele (učebnici, pracovní sešit, 
příručku učitele a roční učitelskou licenci 
Freda) v celkové hodnotě 1 877 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

Doložka MŠMT

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Třetí díl učebnice Le français ENTRE NOUS plus připravujeme na jaro 
2019.

„Jde o učebnici opravdu atraktivní, která představuje 
skutečný život teenagerů a jejich zájmy. Oceňujeme 
dvojjazyčnost učebnice, která usnadňuje porozumění 
a orientaci. Jednoduché dialogy vedou k rychlejší a snazší 
komunikaci nejen ve škole, ale i v běžném životě. Nechybí 
básně, písně, jazykolamy, hry, velice dobré jsou rámečky 
‚Už umím‘, které motivují ke zdravému sebehodnocení.“

Mgr. Jitka Králová, Mgr. Linda Sikytová
vyučující FJ na 21. ZŠ Plzeň

NOVINKA
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nn dvoudílný ucelený soubor učebnic je určený pro 
výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka 
na úrovni A1 podle SERR pro jazyky
nn odpovídá požadavkům na výuku dalšího cizího 

jazyka dle RVP ZV
nn využívá metodu založenou na postupném 

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

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

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

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

WordTrainer FRAUS vhodná k procvičování slovní 
zásoby

Le français ENTRE NOUS
francouzština jako další cizí jazyk

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

Doložka MŠMT

Le français ENTRE NOUS plus
francouzština jako další cizí jazyk

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

L7

�   Mluvit o letních prázdninách.
�   Jednoduše popsat plán akce.
�   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin.
�   Slušně o něco požádat.
�    Rozumět některým francouzským výrazům 

při práci na počítači.

CO SE NAUČÍŠ

On va à la mer.

On aimerait aller à la campagne. 

On peut descendre une rivière.

On reste en ville.

On va en colonie de vacances.

On veut aller à la montagne.

     BIENtÔt
LES VAcANcES !

Pendant les vacances d’été… 
O letních prázdninách…
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Le français ENTRE NOUS 1
učebnice + mp3  978-80-7238-867-7   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-868-4   169 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7238-869-1   319 Kč

Le français ENTRE NOUS 2
učebnice + mp3  978-80-7238-927-8    269 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-928-5    169 Kč
příručka učitele + CD  978-80-7238-929-2   399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS   zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   299 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Třetí díl učebnice Le français ENTRE NOUS plus připravujeme na jaro 
2019.

88

      Projet 3

DÉcOUVrE 
LA SUISSE

PAR DEUX, à tour de rôle.
Tu jettes le dé. Si tu as 2 points, 
tu avances de deux cases. Si tu tombes 
sur une devinette ou une question, 
tu y réponds. Si tu ne connais 
pas la réponse, tu passes un tour.

1   Départ

2     C’est la capitale du pays.

3    Tu restes un tour 
dans le train.

4    C’est la capitale 
économique. 
Elle est en Suisse 
allemande.

5    Tu restes un tour 
dans cette ville.

6    Tu vas à Altdorf, 
le pays du héros 
légendaire suisse.  
Comment s’appelletil ?    

7    Tu restes un tour à Altdorf pour visiter le canton.

8    Tu es dans les Grisons : tu fais du ski 
dans une célèbre station de sport d’hiver. 

D    
9    Tu vas à la case 10 !

10    Tu es en Suisse italienne : comment s’appelle 
le canton ? 

C’est le T      .

11    Tu traverses les Alpes et tu es dans le Valais. 
Tu fais du ski dans une célèbre station 
près de la frontière italienne. 

Z       

12    Tu vas à la case 13 !

13    Tu arrives au bord du plus grand lac de Suisse, 
à la frontière francosuisse, 

c’est le Lac L     .
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
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Le français ENTRE NOUS plus, díl 1, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

DOPORUČUJEME

Mapa France

Nástěnná mapa France účelně 
vyzdobí vaši učebnu. Pomůže 
žákům získat přehled o geografii 
a zajímavých místech Francie.

Mapa France   K 125 59 Kč
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14    Tu prends le bateau 
pour traverser le lac 
jusqu’à la case 15.

15    Tu es dans la ville 
du Comité international 
des Jeux Olympiques.  

C’est L        .  

16    Il fait froid : tu prends 
une spécialité au fromage,  

la       . 

   

17    Tu vas dans la ville 
du Comité 
international 
de la Croix-Rouge. 

18    Tu restes un tour pour compter les langues 
nationales de Suisse : 

Quoi ? Was ?

Che ?
Cosa ?

19    Cet animal avec un chapeau est présent 
partout dans le canton de Fribourg : 
comment s’appelletil ? 

Une  v      .       

 

20   Dans ce canton tu 
achètes du chocolat : 
tu paies en euros ?

21    Tu vas à 
La ChauxdeFonds, 
dans le Jura, 
pour acheter

une      .

22   Tu arrives à Bâle. 
Tu participes 
à une compétition 
de noheyball. 

23   Bravo ! Tu as gagné ! 
Voici un edelweiss en souvenir ☺

3 4
5

 en souvenir ☺
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Raduga plus
ruština jako další cizí jazyk

Stanislav Jelínek, Radka Hříbková, Hana Žofková, Zuzana Liptáková

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského 
jazyka Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou 
třídílnou řadou, která je orientována na osvojování 
ruského jazyka na úrovních A1–A2 tak, jak jsou 
vymezeny ve Společném evropském referenčním rámci 
pro jazyky a v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání. 

Proč zvolit právě tuto řadu?
nn vizuálně a obsahově přizpůsobena potřebám žáků 

7.–9. ročníku ZŠ
nn důraz na zvukovou a grafi ckou stránku jazyka 

(důkladný nácvik psaní, přízvuk, redukce, rytmus, 
intonace atd.)
nn systematické rozvíjení učebních strategií 

(autokorekce, autonomní učení apod.)
nn velké množství mezipředmětových vztahů
nn jednotlivé díly odpovídají úrovním A1.1, A1.2 a A2 

podle SERR pro jazyky

Proč používat naše pracovní sešity?
nn poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem 

učebnice
nn souhrnný slovníček ČJ-RJ, RJ-ČJ
nn vyjímatelný přehled gramatiky
nn mp3 nahrávky rodilých mluvčí zdarma ke stažení pro 

registrované uživatele na www.ucebnice.fraus.cz

Raduga plus díl 1
učebnice  978-80-7489-420-6   269 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-421-3   169 Kč
příručka učitele  978-80-7489-422-0   349 Kč
1 CD  1114   299 Kč

První díl vychází již na jaře 2018, druhý a třetí díl v roce 2019.
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В ГОСТЯ́Х

16  

2.2  Слу́шайте, повторя́йте. Pozor na intonaci.

 — Я позвоню́ Ната́ше. — А Ка́тя?
 — Ди́ма прие́дет в суббо́ту. — А Та́ня?
 — Ве́ра слу́шает ру́сские пе́сни. — А Са́ша?

 Кто говори́т?
 Где ты живёшь?

 Ты меня́ слы́шишь?
 На у́лице?
 Ты не забу́дешь?

 Кака́я краси́вая кни́га!
 Кака́я краси́вая пе́сня!
 Како́й краси́вый пода́рок!

16  

2.3  Слу́шайте, повторя́йте, чита́йте.  
Porovnejte intonaci.

 Говори́т Алёша? Говори́т Алёша.
 Алёша в Пра́ге? Алёша в Пра́ге.
 Он здесь уже́ до́лго? Он здесь уже́ до́лго.
 Он живёт у дру́га? Он живёт у дру́га.
 Дру́га зову́т Па́вел? Дру́га зову́т Па́вел.
 Па́вел — чех? Па́вел — чех.

16  

2.4  Слу́шайте и повторя́йте но́вые слова́ (с. 60),  
пото́м чита́йте.

16  

2.5  Слу́шайте и чита́йте ещё раз  
те́ксты на с. 52.

Слу́шайте, повторя́йте, чита́йте. 

Raduga plus 1, učebnice
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В ГОСТЯ́Х

 Seznamte se na liště s významem slov зефи́р a кефи́р.

  Přečtěte si text a podle obrázku zkuste odhadnout, co znamená 
slovo пир. Když se vám to nepodaří, vyhledejte ho ve slovníku.

 У Ки́ры и И́ры А И́ра и Ки́ра
 В кварти́ре был пир. Не пи́ли кефи́ра.
 Факи́р ел зефи́р и Не е́ли зефи́ра —
 Кефи́р пил факи́р. Корми́ли факи́ра.

  Porozuměli jste obsahu textu? Mohli byste ho vyjádřit česky?  
Kdo se naučí text jazykolamu nazpaměť?

VI

 pozdravit 
 představit se 
 poděkovat 
 požádat o informaci 
  zeptat se, jak se co 

 řekne rusky 
 pozvat někoho na  
  návštěvu  

 omluvit se  
  zahájit a ukončit  
  telefonní rozhovor 
 domluvit si schůzku 
 říct, kolik je mi let 
 říct, kde bydlím 
  říct, jak dlouho se učím  

 cizí jazyky a které znám

Už UmÍm RUSky  МОЁ ПОРТФо́ЛИО

Zefír je název oblíbeného 
ruského cukrářského 
výrobku. V řecké mytologii 
je to syn Titána Astraia 
a bohyně ranních červánků 
Éós, bůh západního větru 
(Zefyros).
Kefír je slovo kavkazského 
původu, je to nízkokalorický 
nápoj z kysaného 
kravského mléka.

Samostatně si zkontrolujte, co jste se naučili v 1.–4. lekci.  
Co už umíte vyjádřit rusky? (Můžete se vzájemně kontrolovat ve dvojicích.)

Co pro vás bylo dosud 
v ruštině nejtěžší?
— psaní azbuky
— přízvuk
— intonace otázek
— čtení delších slov
— poslech nahrávek
—  výslovnost měkkých 

souhlásek odlišných 
od češtiny

—  čtení a výslovnost 
nepřízvučných 
samohlásek

Co ještě? Co navrhujete 
k překonání obtíží?

Kdo se naučí text jazykolamu nazpaměť?

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodická doporučení pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn klíče ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis poslechových cvičení a nahrávek cvičení
nn kopírovatelné aktivity

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Raduga plus 1 obdržíte 
zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici, 
pracovní sešit, příručku učitele a roční 
učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 
1 777 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete 
na zadní straně edičního plánu.

„Jedná se o ověřený a oblíbený učební soubor v novém 
kabátě, s novou grafikou a atraktivními ilustracemi. Učební 
soubor byl po více než desetiletém užívání v praxi na základě 
zpětné vazby ze strany učitelů obsahově přepracován 
a graficky upraven přesně na míru žákům 7.–9 ročníků ZŠ. 
Ponechali jsme původní koncepci, přehlednou strukturu 
a srozumitelný výklad gramatiky. Slovní zásoba je v návaznosti 
na úvodní texty upravena a aktualizována. Soubor je doplněn 
kratšími texty určenými k nácviku poslechu a čtení. Těšit se 
můžete na nové reálie.“

Za autorský tým 
Radka Hříbková 

NOVINKA
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DOPORUČUJEME

Pro počáteční nácvik psaní využijte 
Azbuku Fraus. 
Více informací na s. 26.

Polepky na klávesnici – Azbuka
Průhledná samolepka s modrými znaky 
pro nalepení Azbuky na klávesnici.

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodická doporučení pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn klíče ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis poslechových cvičení a nahrávek cvičení
nn kopírovatelné aktivity
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6 Напиши́те, ско́лько им лет. ско́лько вам лет?

ма́ма 49 — де́душка 73 — Па́вел 17 — сестра́ 22 — па́па 45 — ба́бушка 69 — брат 11 — я

7 о? а?

 До́чка: Ма́м ,  э́т  м я́ п дру́га Т ма́р .
 Ма́ма: О́чень прия́тн . А где В л дя?

  Он у́тр м тебе́ зв ни́л. В си́лий!
 До́чка: В си́лий? А кто э́т ?
 Ма́ма: Ва́ськой з ву́т к та́!
 Подру́га: К ко́й кр си́вый кот!
 До́чка: тку́да он?
 Ма́ма: Он твой, э́т  п да́рок.
 До́чка: Сп си́б , ма́м .

8
  

Doplňte chybějící písmena.

 

  

 

 

 

9 a) Doplňte chybějící písmena azbuky.

 ,  , ,  , , ,  ,  , ,  ,  , ,  ,  ,  , ,  ,  

 ,  ,  , ,  ,  , ,  ,  , , ,  , ,  ,  ,  

 b) Напиши́те. | Seřaďte slova podle pořadí písmen v azbuce.

 1�   5�   9�  

 2�   6�   10�  

 3�   7�   11�  

 4�   8�  

Ле́кция 4 — В гостя́х

слова́к, че́шка, 
ду́мать, за́втра, 
ру́сский, говори́ть, 
чех, объясни́ть, жить, 
францу́з, кварти́ра

Он твой, 
э́то пода́рок.

Raduga plus 1, pracovní sešit Raduga plus 1, interaktivní učebnice

DOPORUČUJEME

Využijte materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz. 
Najdete zde mp3 a pracovní listy.
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В ГОСТЯ`Х T4
В ГОСТЯ`Х

   pozvat někoho na návštěvu
   omluvit se 
   zahájit a ukončit telefonní rozhovor
   domluvit si schůzku 
   říct, kolik je ti let 
   říct, kde bydlíš

CO SE NAUČÍŠ

Ди́ма

Зуза́на

Я́куб

Ян

Друг познаётся в беде́.
Лу́чше друг ве́рный,  
 чем ка́мень драгоце́нный.
Нет дру́га – ищи́, а нашёл – береги́.

ROzUmÍŠ RUSkým přÍSlOvÍm 
O přátElStvÍ?

Ян

nn nástěnná mapa Ruské federace účelně vyzdobí 
učebnu
nn pomůže studentům získat přehled o geografi i 

a zajímavých místech Ruské federace 
nn legenda k jednotlivým místům na 

www.ucebnice.fraus.cz

Mapa
Ruská federace

Mapa Ruské federace 
mapa K 124  59 Kč

Polepky na klávesnici – Azbuka

polepky K 152  49 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na  
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Raduga plus

PŘIPRAVUJEME

Na podzim 2018 připravujeme novou Cvičebnici ruského 
jazyka
nn úroveň A1 dle SERR pro jazyky
nn vhodný doplněk ke všem učebnicím ruštiny
nn  na levé straně výklad gramatiky a na pravé straně soubor 

cvičení na procvičení a ověření znalostí
nn ilustrace pro zpestření a vizualizaci učiva

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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 Ты меня́ слы́шишь?
 На у́лице?
 Ты не забу́дешь?

 Кака́я краси́вая кни́га!
 Кака́я краси́вая пе́сня!
 Како́й краси́вый пода́рок!

16  

2.3  Слу́шайте, повторя́йте, чита́йте.  
Porovnejte intonaci.

 Говори́т Алёша? Говори́т Алёша.
 Алёша в Пра́ге? Алёша в Пра́ге.
 Он здесь уже́ до́лго? Он здесь уже́ до́лго.
 Он живёт у дру́га? Он живёт у дру́га.
 Дру́га зову́т Па́вел? Дру́га зову́т Па́вел.
 Па́вел — чех? Па́вел — чех.

16  

2.4  Слу́шайте и повторя́йте но́вые слова́ (с. 60),  
пото́м чита́йте.

16  

2.5  Слу́шайте и чита́йте ещё раз  
те́ксты на с. 52.

Слу́шайте, повторя́йте, чита́йте. 

Raduga plus 1, učebnice
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В ГОСТЯ́Х

 Seznamte se na liště s významem slov зефи́р a кефи́р.

  Přečtěte si text a podle obrázku zkuste odhadnout, co znamená 
slovo пир. Když se vám to nepodaří, vyhledejte ho ve slovníku.

 У Ки́ры и И́ры А И́ра и Ки́ра
 В кварти́ре был пир. Не пи́ли кефи́ра.
 Факи́р ел зефи́р и Не е́ли зефи́ра —
 Кефи́р пил факи́р. Корми́ли факи́ра.

  Porozuměli jste obsahu textu? Mohli byste ho vyjádřit česky?  
Kdo se naučí text jazykolamu nazpaměť?

VI

 pozdravit 
 představit se 
 poděkovat 
 požádat o informaci 
  zeptat se, jak se co 

 řekne rusky 
 pozvat někoho na  
  návštěvu  

 omluvit se  
  zahájit a ukončit  
  telefonní rozhovor 
 domluvit si schůzku 
 říct, kolik je mi let 
 říct, kde bydlím 
  říct, jak dlouho se učím  

 cizí jazyky a které znám

Už UmÍm RUSky  МОЁ ПОРТФо́ЛИО

Zefír je název oblíbeného 
ruského cukrářského 
výrobku. V řecké mytologii 
je to syn Titána Astraia 
a bohyně ranních červánků 
Éós, bůh západního větru 
(Zefyros).
Kefír je slovo kavkazského 
původu, je to nízkokalorický 
nápoj z kysaného 
kravského mléka.

Samostatně si zkontrolujte, co jste se naučili v 1.–4. lekci.  
Co už umíte vyjádřit rusky? (Můžete se vzájemně kontrolovat ve dvojicích.)

Co pro vás bylo dosud 
v ruštině nejtěžší?
— psaní azbuky
— přízvuk
— intonace otázek
— čtení delších slov
— poslech nahrávek
—  výslovnost měkkých 

souhlásek odlišných 
od češtiny

—  čtení a výslovnost 
nepřízvučných 
samohlásek

Co ještě? Co navrhujete 
k překonání obtíží?

Kdo se naučí text jazykolamu nazpaměť?

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodická doporučení pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn klíče ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis poslechových cvičení a nahrávek cvičení
nn kopírovatelné aktivity

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 15 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Raduga plus 1 obdržíte 
zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici, 
pracovní sešit, příručku učitele a roční 
učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 
1 777 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete 
na zadní straně edičního plánu.

„Jedná se o ověřený a oblíbený učební soubor v novém 
kabátě, s novou grafikou a atraktivními ilustracemi. Učební 
soubor byl po více než desetiletém užívání v praxi na základě 
zpětné vazby ze strany učitelů obsahově přepracován 
a graficky upraven přesně na míru žákům 7.–9 ročníků ZŠ. 
Ponechali jsme původní koncepci, přehlednou strukturu 
a srozumitelný výklad gramatiky. Slovní zásoba je v návaznosti 
na úvodní texty upravena a aktualizována. Soubor je doplněn 
kratšími texty určenými k nácviku poslechu a čtení. Těšit se 
můžete na nové reálie.“

Za autorský tým 
Radka Hříbková 

NOVINKA
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В ГОСТЯ́Х

 Seznamte se na liště s významem slov зефи́р a кефи́р.

  Přečtěte si text a podle obrázku zkuste odhadnout, co znamená 
slovo пир. Když se vám to nepodaří, vyhledejte ho ve slovníku.

 У Ки́ры и И́ры А И́ра и Ки́ра
 В кварти́ре был пир. Не пи́ли кефи́ра.
 Факи́р ел зефи́р и Не е́ли зефи́ра —
 Кефи́р пил факи́р. Корми́ли факи́ра.

  Porozuměli jste obsahu textu? Mohli byste ho vyjádřit česky?  
Kdo se naučí text jazykolamu nazpaměť?

VI

 pozdravit 
 představit se 
 poděkovat 
 požádat o informaci 
  zeptat se, jak se co 

 řekne rusky 
 pozvat někoho na  
  návštěvu  

 omluvit se  
  zahájit a ukončit  
  telefonní rozhovor 
 domluvit si schůzku 
 říct, kolik je mi let 
 říct, kde bydlím 
  říct, jak dlouho se učím  

 cizí jazyky a které znám

Už UmÍm RUSky  МОЁ ПОРТФо́ЛИО

Zefír je název oblíbeného 
ruského cukrářského 
výrobku. V řecké mytologii 
je to syn Titána Astraia 
a bohyně ranních červánků 
Éós, bůh západního větru 
(Zefyros).
Kefír je slovo kavkazského 
původu, je to nízkokalorický 
nápoj z kysaného 
kravského mléka.

Samostatně si zkontrolujte, co jste se naučili v 1.–4. lekci.  
Co už umíte vyjádřit rusky? (Můžete se vzájemně kontrolovat ve dvojicích.)

Co pro vás bylo dosud 
v ruštině nejtěžší?
— psaní azbuky
— přízvuk
— intonace otázek
— čtení delších slov
— poslech nahrávek
—  výslovnost měkkých 

souhlásek odlišných 
od češtiny

—  čtení a výslovnost 
nepřízvučných 
samohlásek

Co ještě? Co navrhujete 
k překonání obtíží?

DOPORUČUJEME

Pro počáteční nácvik psaní využijte 
Azbuku Fraus. 
Více informací na s. 26.

Polepky na klávesnici – Azbuka
Průhledná samolepka s modrými znaky 
pro nalepení Azbuky na klávesnici.

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nn metodická doporučení pro práci s celým učebním 

souborem
nn rámcový časově-tematický plán pro přípravu ŠVP
nn klíče ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
nn přepis poslechových cvičení a nahrávek cvičení
nn kopírovatelné aktivity

28

6 Напиши́те, ско́лько им лет. ско́лько вам лет?

ма́ма 49 — де́душка 73 — Па́вел 17 — сестра́ 22 — па́па 45 — ба́бушка 69 — брат 11 — я

7 о? а?

 До́чка: Ма́м ,  э́т  м я́ п дру́га Т ма́р .
 Ма́ма: О́чень прия́тн . А где В л дя?

  Он у́тр м тебе́ зв ни́л. В си́лий!
 До́чка: В си́лий? А кто э́т ?
 Ма́ма: Ва́ськой з ву́т к та́!
 Подру́га: К ко́й кр си́вый кот!
 До́чка: тку́да он?
 Ма́ма: Он твой, э́т  п да́рок.
 До́чка: Сп си́б , ма́м .

8
  

Doplňte chybějící písmena.

 

  

 

 

 

9 a) Doplňte chybějící písmena azbuky.

 ,  , ,  , , ,  ,  , ,  ,  , ,  ,  ,  , ,  ,  

 ,  ,  , ,  ,  , ,  ,  , , ,  , ,  ,  ,  

 b) Напиши́те. | Seřaďte slova podle pořadí písmen v azbuce.

 1�   5�   9�  

 2�   6�   10�  

 3�   7�   11�  

 4�   8�  

Ле́кция 4 — В гостя́х

слова́к, че́шка, 
ду́мать, за́втра, 
ру́сский, говори́ть, 
чех, объясни́ть, жить, 
францу́з, кварти́ра

Он твой, 
э́то пода́рок.

Raduga plus 1, pracovní sešit Raduga plus 1, interaktivní učebnice

DOPORUČUJEME

Využijte materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz. 
Najdete zde mp3 a pracovní listy.
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В ГОСТЯ`Х T4
В ГОСТЯ`Х

   pozvat někoho na návštěvu
   omluvit se 
   zahájit a ukončit telefonní rozhovor
   domluvit si schůzku 
   říct, kolik je ti let 
   říct, kde bydlíš

CO SE NAUČÍŠ

Ди́ма

Зуза́на

Я́куб

Ян

Друг познаётся в беде́.
Лу́чше друг ве́рный,  
 чем ка́мень драгоце́нный.
Нет дру́га – ищи́, а нашёл – береги́.

ROzUmÍŠ RUSkým přÍSlOvÍm 
O přátElStvÍ?

Ян

nn nástěnná mapa Ruské federace účelně vyzdobí 
učebnu
nn pomůže studentům získat přehled o geografi i 

a zajímavých místech Ruské federace 
nn legenda k jednotlivým místům na 

www.ucebnice.fraus.cz

Mapa
Ruská federace

Mapa Ruské federace 
mapa K 124  59 Kč

Polepky na klávesnici – Azbuka

polepky K 152  49 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence   269 Kč
učitelská licence   799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS    zdarma

Mobilní aplikace na procvičování 
slovní zásoby WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na  
www.fraus.cz/wordtrainer.

WORDTRAINER FRAUS

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Raduga plus

PŘIPRAVUJEME

Na podzim 2018 připravujeme novou Cvičebnici ruského 
jazyka
nn úroveň A1 dle SERR pro jazyky
nn vhodný doplněk ke všem učebnicím ruštiny
nn  na levé straně výklad gramatiky a na pravé straně soubor 

cvičení na procvičení a ověření znalostí
nn ilustrace pro zpestření a vizualizaci učiva

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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¬˚ „Ó‚ÓiÚÂ ÔÓ-uÒÒÍË?

÷ˆ
ÏeÒˇˆ, ÏeÒˇˆ˚, ‡ÏeËÍaÌˆ˚, ÌeÏˆ˚,
·ÎËÁÌÂˆy, ÷ÓÈ, ÷i‰ÎËÌ‡ 

‘Ù
‘ËÎiÔÔ, Ù‡ÌˆuÁ, ‘aÌˆËˇ

Ÿ˘
˘Ë, ·Ó˘, ŸÂ‰iÌ

b) Písmeno tvarově shodné s češtinou, 
ale významově odlišné.
’ı
ıÓÓ¯o, ÔÎoıÓ, ◊eıËˇ, ˜Âı, ˜eıË, ’e· 

c) Písmena ®, fi 
®∏
¿Î∏¯‡, Ú˚ ÊË‚∏¯¸, 
—Â∏Ê‡, ˜∏Ì˚È, e˘∏, 
ÏÓ∏, Ú‚Ó∏

fi˛
J‡, ˇ ÁÌa˛, ˇ ÔË„Î‡¯a˛,  ‡Új¯‡

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

–yÊËÈ yÊËÍ ˚Ê Ìe Áˇ. 
–yÊËÍ ñ ‚eÒÚÌËÍ ÒeÌÚˇ·z.

Po ˆ se v ruských slovech nepíše
ˇ, ˛, ∏. V koncovkách se
v ruských slovech po ˆ píše ˚. 

Po ˘ se píše vždy Ë. V ruských
slovech se po ˘ nepíše ˇ, ˛. 

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

ƒ‚‡ ˘eÌÍa, ˘eÍoÈ Í ˘eÍe,
˘iÔÎ˛Ú ˘∏ÚÍÛ ‚ Û„ÓÎÍe.

ŸË ‰‡ Ía¯‡ ñ Ôi˘‡ Ìa¯‡.

Po ı se vždy píše Ë. V ruských
slovech se po ı nepíše ˇ, ˛, ∏.

Písmena ∏, ˛ se čtou na začátku slov a po
samohláskách [jo], [ju]. Po souhláskách označují
měkkost předcházející souhlásky a čteme ['o], ['u].

Raduga po-novomu 1, učebnice

Raduga po-novomu 1 
učebnice 978-80-7238-659-8  249 Kč
učebnice (SK) 978-80-7238-988-9  269 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-660-4  149 Kč
pracovní sešit (SK) 978-80-7238-989-6  149 Kč
příručka učitele 978-80-7238-661-1  319 Kč
1 CD 1074  299 Kč

Raduga po-novomu 2 
učebnice 978-80-7238-700-7  249 Kč
učebnice (SK) 978-80-7238-373-3  269 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-701-4  149 Kč
pracovní sešit (SK) 978-80-7238-385-6  149 Kč
příručka učitele 978-80-7238-702-1  319 Kč
1 CD 1077  299 Kč
1 CD (SK) 1107  299 Kč

Raduga po-novomu 3 
učebnice 978-80-7238-772-4  249 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-773-1  149 Kč 
příručka učitele 978-80-7238-774-8  319 Kč 
1 CD 1081  299 Kč

Raduga po-novomu 4 
učebnice 978-80-7238-947-6  249 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-948-3  149 Kč 
příručka učitele 978-80-7238-949-0  319 Kč 
1 CD 1094   299 Kč

Raduga po-novomu 5
učebnice 978-80-7238-953-7  299 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-954-4  189 Kč
příručka učitele 978-80-7238-955-1  319 Kč
1 CD 1099  299 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence díl 1–4   249 Kč
žákovská licence díl 5   299 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS   zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Původní vydání úspěšné učebnice. Pětidílný soubor 
učebnic ruštiny pro začátečníky od 13 let.
Jednotlivé díly odpovídají úrovním A1–B1 podle SERR 
pro jazyky.

nn slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních 
souvislostech
nn velké množství mezipředmětových vztahů
nn celá řada je založena na lingvodidaktické koncepci
nn rozvíjí komunikativní kompetence žáků
nn zvláštní pozornost je věnována motivaci a aktivizaci 

žáků

Azbuka Fraus 
písanka a procvičování 

Milena Rykovská 

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

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

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

konverzaci
nn v závěru písanky jsou k dispozici dvě kopírovatelné 

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

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

Azbuka Fraus 
písanka a procvičování K 127  79 Kč

Doložka MŠMT

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

30

ю Ю [ju Ju] 
 юг – на ю́ге, Ю́ра, ю́мор – о ю́море, юмори́ст – о юмори́сте, 
юри́ст – о юри́сте – к юри́сту, сюда́; Ле́том Ю́ра на мо́ре. 
У́тром юри́ст на рабо́те. На столе́ кни́га о ю́море.
Odpovězte na otázky:

Ю́ра на мо́ре ле́том и́ли весно́й? Что лежи́т на столе́?
Па́вел юри́ст и́ли юмори́ст?

 Malé písmeno „ю“ začneme psát ve střední výšce shora dolů, vrátíme se 
po stejné čáře do poloviny, uděláme malý oblouček a k němu připojíme ovál. 
Píšeme jedním tahem. Velké písmeno „Ю“ začneme psát v horní výšce, 
v dolní třetině uděláme kličku a připíšeme ovál.

Юри́ст и́ли юмори́ст?

й Й [j J]
 йод, твой, мой, свой, райо́н, бассе́йн, яйцо́, музе́й, споко́йно, 
си́ний, голубо́й, како́й, тако́й, друго́й, дорого́й, молодо́й, 

Azbuka Fraus, písanka a procvičování

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY PRO VÝUKU 
ŠPANĚLŠTINY
z nakladatelství 
Edelsa

Kompletní nabídku španělštiny najdete v edičním plánu 
nakladatelství Edelsa nebo na webu Nakladatelství Fraus 
www.ucebnice.fraus.cz.
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Raduga po-novomu
ruština jako další cizí jazyk

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

3/35

¬˚ „Ó‚ÓiÚÂ ÔÓ-uÒÒÍË?

÷ˆ
ÏeÒˇˆ, ÏeÒˇˆ˚, ‡ÏeËÍaÌˆ˚, ÌeÏˆ˚,
·ÎËÁÌÂˆy, ÷ÓÈ, ÷i‰ÎËÌ‡ 

‘Ù
‘ËÎiÔÔ, Ù‡ÌˆuÁ, ‘aÌˆËˇ

Ÿ˘
˘Ë, ·Ó˘, ŸÂ‰iÌ

b) Písmeno tvarově shodné s češtinou, 
ale významově odlišné.
’ı
ıÓÓ¯o, ÔÎoıÓ, ◊eıËˇ, ˜Âı, ˜eıË, ’e· 

c) Písmena ®, fi 
®∏
¿Î∏¯‡, Ú˚ ÊË‚∏¯¸, 
—Â∏Ê‡, ˜∏Ì˚È, e˘∏, 
ÏÓ∏, Ú‚Ó∏

fi˛
J‡, ˇ ÁÌa˛, ˇ ÔË„Î‡¯a˛,  ‡Új¯‡

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

–yÊËÈ yÊËÍ ˚Ê Ìe Áˇ. 
–yÊËÍ ñ ‚eÒÚÌËÍ ÒeÌÚˇ·z.

Po ˆ se v ruských slovech nepíše
ˇ, ˛, ∏. V koncovkách se
v ruských slovech po ˆ píše ˚. 

Po ˘ se píše vždy Ë. V ruských
slovech se po ˘ nepíše ˇ, ˛. 

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

ƒ‚‡ ˘eÌÍa, ˘eÍoÈ Í ˘eÍe,
˘iÔÎ˛Ú ˘∏ÚÍÛ ‚ Û„ÓÎÍe.

ŸË ‰‡ Ía¯‡ ñ Ôi˘‡ Ìa¯‡.

Po ı se vždy píše Ë. V ruských
slovech se po ı nepíše ˇ, ˛, ∏.

Písmena ∏, ˛ se čtou na začátku slov a po
samohláskách [jo], [ju]. Po souhláskách označují
měkkost předcházející souhlásky a čteme ['o], ['u].

Raduga po-novomu 1, učebnice

Raduga po-novomu 1 
učebnice 978-80-7238-659-8  249 Kč
učebnice (SK) 978-80-7238-988-9  269 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-660-4  149 Kč
pracovní sešit (SK) 978-80-7238-989-6  149 Kč
příručka učitele 978-80-7238-661-1  319 Kč
1 CD 1074  299 Kč

Raduga po-novomu 2 
učebnice 978-80-7238-700-7  249 Kč
učebnice (SK) 978-80-7238-373-3  269 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-701-4  149 Kč
pracovní sešit (SK) 978-80-7238-385-6  149 Kč
příručka učitele 978-80-7238-702-1  319 Kč
1 CD 1077  299 Kč
1 CD (SK) 1107  299 Kč

Raduga po-novomu 3 
učebnice 978-80-7238-772-4  249 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-773-1  149 Kč 
příručka učitele 978-80-7238-774-8  319 Kč 
1 CD 1081  299 Kč

Raduga po-novomu 4 
učebnice 978-80-7238-947-6  249 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-948-3  149 Kč 
příručka učitele 978-80-7238-949-0  319 Kč 
1 CD 1094   299 Kč

Raduga po-novomu 5
učebnice 978-80-7238-953-7  299 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-954-4  189 Kč
příručka učitele 978-80-7238-955-1  319 Kč
1 CD 1099  299 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence díl 1–4   249 Kč
žákovská licence díl 5   299 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč
WordTrainer FRAUS   zdarma

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Původní vydání úspěšné učebnice. Pětidílný soubor 
učebnic ruštiny pro začátečníky od 13 let.
Jednotlivé díly odpovídají úrovním A1–B1 podle SERR 
pro jazyky.

nn slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních 
souvislostech
nn velké množství mezipředmětových vztahů
nn celá řada je založena na lingvodidaktické koncepci
nn rozvíjí komunikativní kompetence žáků
nn zvláštní pozornost je věnována motivaci a aktivizaci 

žáků

Azbuka Fraus 
písanka a procvičování 

Milena Rykovská 

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

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

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

konverzaci
nn v závěru písanky jsou k dispozici dvě kopírovatelné 

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

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

Azbuka Fraus 
písanka a procvičování K 127  79 Kč

Doložka MŠMT

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

30

ю Ю [ju Ju] 
 юг – на ю́ге, Ю́ра, ю́мор – о ю́море, юмори́ст – о юмори́сте, 
юри́ст – о юри́сте – к юри́сту, сюда́; Ле́том Ю́ра на мо́ре. 
У́тром юри́ст на рабо́те. На столе́ кни́га о ю́море.
Odpovězte na otázky:

Ю́ра на мо́ре ле́том и́ли весно́й? Что лежи́т на столе́?
Па́вел юри́ст и́ли юмори́ст?

 Malé písmeno „ю“ začneme psát ve střední výšce shora dolů, vrátíme se 
po stejné čáře do poloviny, uděláme malý oblouček a k němu připojíme ovál. 
Píšeme jedním tahem. Velké písmeno „Ю“ začneme psát v horní výšce, 
v dolní třetině uděláme kličku a připíšeme ovál.

Юри́ст и́ли юмори́ст?

й Й [j J]
 йод, твой, мой, свой, райо́н, бассе́йн, яйцо́, музе́й, споко́йно, 
си́ний, голубо́й, како́й, тако́й, друго́й, дорого́й, молодо́й, 

Azbuka Fraus, písanka a procvičování

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY PRO VÝUKU 
ŠPANĚLŠTINY
z nakladatelství 
Edelsa

Kompletní nabídku španělštiny najdete v edičním plánu 
nakladatelství Edelsa nebo na webu Nakladatelství Fraus 
www.ucebnice.fraus.cz.
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Azbuka Fraus 
písanka a procvičování 

Milena Rykovská 

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

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

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

konverzaci
nn v závěru písanky jsou k dispozici dvě kopírovatelné 

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

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

Azbuka Fraus 
písanka a procvičování K 127  79 Kč

30

ю Ю [ju Ju] 
 юг – на ю́ге, Ю́ра, ю́мор – о ю́море, юмори́ст – о юмори́сте, 
юри́ст – о юри́сте – к юри́сту, сюда́; Ле́том Ю́ра на мо́ре. 
У́тром юри́ст на рабо́те. На столе́ кни́га о ю́море.
Odpovězte na otázky:

Ю́ра на мо́ре ле́том и́ли весно́й? Что лежи́т на столе́?
Па́вел юри́ст и́ли юмори́ст?

 Malé písmeno „ю“ začneme psát ve střední výšce shora dolů, vrátíme se 
po stejné čáře do poloviny, uděláme malý oblouček a k němu připojíme ovál. 
Píšeme jedním tahem. Velké písmeno „Ю“ začneme psát v horní výšce, 
v dolní třetině uděláme kličku a připíšeme ovál.

Юри́ст и́ли юмори́ст?

й Й [j J]
 йод, твой, мой, свой, райо́н, бассе́йн, яйцо́, музе́й, споко́йно, 
си́ний, голубо́й, како́й, тако́й, друго́й, дорого́й, молодо́й, 

Azbuka Fraus, písanka a procvičování

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY PRO VÝUKU 
ŠPANĚLŠTINY
z nakladatelství 
Edelsa

Kompletní nabídku španělštiny najdete v edičním plánu 
nakladatelství Edelsa nebo na webu Nakladatelství Fraus 
www.ucebnice.fraus.cz.
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Matematika 8
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-684-0   149 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-685-7   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-686-4   109 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-687-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-688-8   399 Kč

Matematika 9 
učebnice – Algebra 978-80-7238-689-5   129 Kč
pracovní sešit – Algebra  978-80-7238-690-1   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-691-8   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-692-5   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-693-2   399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  od 109 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

	 MATEMATIKA	A	JEJÍ	APLIKACE	  

28 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Matematika
Aritmetika/Algebra a Geometrie

Helena Binterová, Eduard Fuchs, Pavel Tlustý

Učebnice matematiky podávají učivo způsobem, který 
maximálně vychází vstříc dětské potřebě objevovat 
a experimentovat.

Proč zvolit tyto učebnice matematiky?
nn vedou žáky k tomu, aby prozkoumávali a řešili 

matematické problémy a nebáli se chybovat
nn učí žáky diskutovat o matematice, odvozovat 

a vytvářet matematická zdůvodnění
nn kladou důraz na motivaci žáků, jsou obohaceny 

řadou ilustrací, fotografi í a grafi cky jsou zpracovány 
tak, aby žáky zaujaly

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn umožňují žákům zapisovat poznámky i řešení úloh 

z vyučovací hodiny
nn obsahují řadu příkladů k procvičování a úlohy pro 

nadané žáky
nn nabízejí předlohy k vystřihování a skládání 

související s úlohami v učebnici 

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat např. pro přípravu na přijímací 
zkoušky.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn obsahuje výsledky všech úloh z učebnice 

a pracovního sešitu
nn je doplněna o náměty na samostatnou práci žáků 

a návrhy na projekty Matematika 6 
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-654-3   129 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-655-0   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-656-7   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-657-4   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-658-1  299 Kč

Matematika 7 
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-679-6   129 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-680-2   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-681-9   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-682-6   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-683-3   399 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn úlohy zpracované v matematických programech 

Cabri II+, GEONExT, GeoGebra, Derive6, Maxima a 
MS Excel
nn souhrnné testy v závěru každé kapitoly
nn řadu interaktivních cvičení
nn další názorné animace

Matematika 6 – Aritmetika, interaktivní učebnice

STŘÍBRNÁ MEDAILE

Učebnice matematiky pro 6. ročník 
základních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií byla v roce 2009 
oceněna na mezinárodním knižním veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem stříbrnou 
medailí v soutěži o nejlepší učebnice 
pro základní školy v Evropě.

Doložka MŠMT

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnicím v online i tisknutelné podobě. 
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

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.

•

•

•

•

 

    

 
 

Publikace určené k přípravě 

na jednotné přijímací zkoušky

Proč doporučit K přijímačkám s nadhledem?

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
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.

  

„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

„Publikace jsou výborným 
pomocníkem pro všechny 
– žáky, rodiče i učitele.“ 

Blanka Š., Pardubice

         • na osmiletá gymnázia                    • na čtyřleté obory středních škol
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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.

•

•

•

•

 

    

 
 

Publikace určené k přípravě 

na jednotné přijímací zkoušky

Proč doporučit K přijímačkám s nadhledem?

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
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.

  

„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

„Publikace jsou výborným 
pomocníkem pro všechny 
– žáky, rodiče i učitele.“ 

Blanka Š., Pardubice

         • na osmiletá gymnázia                    • na čtyřleté obory středních škol

Matematika 8
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-684-0   149 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-685-7   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-686-4   109 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-687-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-688-8   399 Kč

Matematika 9 
učebnice – Algebra 978-80-7238-689-5   129 Kč
pracovní sešit – Algebra  978-80-7238-690-1   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-691-8   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-692-5   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-693-2   399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  od 109 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

	 MATEMATIKA	A	JEJÍ	APLIKACE	  

28 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Matematika
Aritmetika/Algebra a Geometrie

Helena Binterová, Eduard Fuchs, Pavel Tlustý

Učebnice matematiky podávají učivo způsobem, který 
maximálně vychází vstříc dětské potřebě objevovat 
a experimentovat.

Proč zvolit tyto učebnice matematiky?
nn vedou žáky k tomu, aby prozkoumávali a řešili 

matematické problémy a nebáli se chybovat
nn učí žáky diskutovat o matematice, odvozovat 

a vytvářet matematická zdůvodnění
nn kladou důraz na motivaci žáků, jsou obohaceny 

řadou ilustrací, fotografi í a grafi cky jsou zpracovány 
tak, aby žáky zaujaly

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn umožňují žákům zapisovat poznámky i řešení úloh 

z vyučovací hodiny
nn obsahují řadu příkladů k procvičování a úlohy pro 

nadané žáky
nn nabízejí předlohy k vystřihování a skládání 

související s úlohami v učebnici 

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat např. pro přípravu na přijímací 
zkoušky.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn obsahuje výsledky všech úloh z učebnice 

a pracovního sešitu
nn je doplněna o náměty na samostatnou práci žáků 

a návrhy na projekty Matematika 6 
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-654-3   129 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-655-0   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-656-7   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-657-4   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-658-1  299 Kč

Matematika 7 
učebnice – Aritmetika 978-80-7238-679-6   129 Kč
pracovní sešit – Aritmetika 978-80-7238-680-2   79 Kč
učebnice – Geometrie 978-80-7238-681-9   129 Kč
pracovní sešit – Geometrie 978-80-7238-682-6   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-683-3   399 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn úlohy zpracované v matematických programech 

Cabri II+, GEONExT, GeoGebra, Derive6, Maxima a 
MS Excel
nn souhrnné testy v závěru každé kapitoly
nn řadu interaktivních cvičení
nn další názorné animace

Matematika 6 – Aritmetika, interaktivní učebnice

STŘÍBRNÁ MEDAILE

Učebnice matematiky pro 6. ročník 
základních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií byla v roce 2009 
oceněna na mezinárodním knižním veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem stříbrnou 
medailí v soutěži o nejlepší učebnice 
pro základní školy v Evropě.

Doložka MŠMT

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnicím v online i tisknutelné podobě. 
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

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.

•

•

•

•

 

    

 
 

Publikace určené k přípravě 

na jednotné přijímací zkoušky

Proč doporučit K přijímačkám s nadhledem?

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!
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.

  

„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

„Publikace jsou výborným 
pomocníkem pro všechny 
– žáky, rodiče i učitele.“ 

Blanka Š., Pardubice

         • na osmiletá gymnázia                    • na čtyřleté obory středních škol
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Publikace určené k přípravě na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy jsou dostupné ve dvou 
verzích: jako příprava na čtyřleté obory SŠ a na osmileté 
gymnázium.

Proč publikace doporučit žákům?
nn umožňují procvičení typových úloh, které jsou 

obsaženy v jednotných přijímacích zkouškách
nn obsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu 

dosažitelných bodů
nn prostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou 

žákům lépe se připravit na přijímací řízení
nn součástí jsou výsledky všech úloh

A navíc nabízíme i porovnání s ostatními řešiteli!

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

DOPORUČUJEME

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

Více informací na s. 11 nebo na  
www.fraus.cz/prijimacky.

K přijímačkám s nadhledem –  
matematika, 9. ročník
publikace 978-80-7489-351-3   249 Kč

K přijímačkám s nadhledem –  
matematika, 5. ročník
publikace 978-80-7489-352-0  249 Kč

Zajímáte se o matematiku? Řešíte rádi logické úlohy, 
zajímavé hříčky nebo grafické hádanky?
S publikací Každý den s matematikou se můžete bavit 
nevšedními matematickými úlohami každý den v roce. 

Co najdete uvnitř publikace?
nn řešené příklady k tematickým skupinám úloh
nn každý den jednu úlohu, tedy 365 úloh, včetně 

výsledků
nn prostor pro řešení úloh nebo pro další záznamy

Připravené úlohy jsou vhodné nejen pro žáky a studenty 
matematiky či jako inspirace pro jejich učitele, ale také 
pro širší veřejnost se zájmem o matematiku.

Každý den s matematikou 
publikace 978-80-7489-404-6  199 Kč

PŘEVODY JEDNOTEK

32

1  Vypočítejte a výsledek vyjádřete v uvedených jednotkách: 

PŘEVODY JEDNOTEK

n Zopakuj si jednotky času, délky, obsahu, objemu a hmotnosti. 
n Uvědom si vzájemné vztahy, díly a násobky jednotlivých veličin.
n Ověř si, že tvůj výsledek je v požadovaných jednotkách.

2  Určete:

a) Kolikrát menší je 5 dl než 1 hl?
b) Kolikrát víc je 1 t než 200 g?
c) Jakou část ze 3 hodin tvoří 18 minut?

Počítej vždy se 
stejnými jednotkami – 
výhodně si je převeď.

a) 16 dm2 − 8 cm2 =  cm2

b) 1 l + 13 cm3 =  cm3

c) 5 kg − 450 g =  kg
d) 16 km − 15 m =  m
e) 5 m2 + 14 dm2 =  dm2

f ) 45 hl − 56 l =  dm3

g) 7 m − 81 mm =  cm
h) 7 g + 89 mg =  g

3  Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (3.1–3.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

A N

3.1 40 cm je jedna padesátina z 200 m.

3.2 5 m2 je jedna osmina z 0,4 aru.

3.3 1 080 minut jsou 3
4

 dne.

4  Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (4.1–4.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

A N

4.1 Jedna třetina dne je 32 400 sekund.

4.2 1 m3 je setina z 1 hl.

4.3 50 mm je šedesátina z 3 m.

K přijímačkám s nadhledem – matematika, 9. ročník

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

modely ve výuce fyziky

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Učebnici Fyzika 7 – nová generace jsme obohatili 
o vybrané 3D modely. Všechny modely lze zobrazit 

prostřednictvím aplikace FRAUS 3D, kterou si mohou 
zdarma stáhnout všichni žáci a pozorovat světelné jevy 

v trojrozměrném prostředí.

NOVINKA
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n Ověř si, že tvůj výsledek je v požadovaných jednotkách.

2  Určete:

a) Kolikrát menší je 5 dl než 1 hl?
b) Kolikrát víc je 1 t než 200 g?
c) Jakou část ze 3 hodin tvoří 18 minut?

Počítej vždy se 
stejnými jednotkami – 
výhodně si je převeď.

a) 16 dm2 − 8 cm2 =  cm2

b) 1 l + 13 cm3 =  cm3

c) 5 kg − 450 g =  kg
d) 16 km − 15 m =  m
e) 5 m2 + 14 dm2 =  dm2

f ) 45 hl − 56 l =  dm3

g) 7 m − 81 mm =  cm
h) 7 g + 89 mg =  g

3  Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (3.1–3.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

A N

3.1 40 cm je jedna padesátina z 200 m.

3.2 5 m2 je jedna osmina z 0,4 aru.

3.3 1 080 minut jsou 3
4

 dne.

4  Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (4.1–4.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).
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VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

modely ve výuce fyziky

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Učebnici Fyzika 7 – nová generace jsme obohatili 
o vybrané 3D modely. Všechny modely lze zobrazit 

prostřednictvím aplikace FRAUS 3D, kterou si mohou 
zdarma stáhnout všichni žáci a pozorovat světelné jevy 

v trojrozměrném prostředí.

NOVINKA
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Zajímáte se o matematiku? Řešíte rádi logické úlohy, 
zajímavé hříčky nebo grafické hádanky?
S publikací Každý den s matematikou se můžete bavit 
nevšedními matematickými úlohami každý den v roce. 

Co najdete uvnitř publikace?
nn řešené příklady k tematickým skupinám úloh
nn každý den jednu úlohu, tedy 365 úloh, včetně 

výsledků
nn prostor pro řešení úloh nebo pro další záznamy

Připravené úlohy jsou vhodné nejen pro žáky a studenty 
matematiky či jako inspirace pro jejich učitele, ale také 
pro širší veřejnost se zájmem o matematiku.

Každý den s matematikou 
publikace 978-80-7489-404-6  199 Kč

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

modely ve výuce fyziky

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Učebnici Fyzika 7 – nová generace jsme obohatili 
o vybrané 3D modely. Všechny modely lze zobrazit 

prostřednictvím aplikace FRAUS 3D, kterou si mohou 
zdarma stáhnout všichni žáci a pozorovat světelné jevy 

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

učebnice 978-80-7489-048-2   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-046-8   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-047-5   349 Kč

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

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-345-2   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-346-9   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-347-6    349 Kč

Fyzika 8 – nová generace
Miroslav Randa, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, 
Pavel Masopust, Josef Petřík, Jitka Prokšová, Karel Rauner

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-392-6   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-393-3  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-394-0   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2018
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

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

Učebnice nové generace jsou aktualizací původních 
učebnic Nakladatelství Fraus a byly vytvořeny s ohledem 
na podněty a požadavky učitelů i nové trendy ve výuce 
fyziky. Navíc jsou nově obohaceny o unikátní 3D modely.

Proč zvolit novou generaci učebnic fyziky?
nn kladou důraz na praktickou aplikaci fyziky 

v každodenním životě
nn kombinují osvědčené postupy a učivo 

modernizované v souladu s vývojem didaktiky fyziky
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn obsahují řadu jednoduchých experimentů, které 

žákům přibližují praktickou povahu fyziky
nn usnadňují pochopení a upevnění vědomostí žáků 

prostřednictvím hravých i netradičních úloh

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn je zpracována ve formě příprav na jednotlivé 

vyučovací hodiny
nn je doplněna o kopírovatelné předlohy pro 

laboratorní práce
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě
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SVĚTELNÉ JEVYSVĚTELNÉ JEVY

106

Úplné zatmění Slunce 
nad mraky

Slova slunce, měsíc, země 
a podobné se píšou 
s velkým písmenem, pokud 
jde o astronomická tělesa 
(úplné zatmění Slunce, 
let na Měsíc). S malým 
písmenem se píšou v jiném 
významu, například pokud 
jde o úkazy na obloze 
(slunce pěkně pálilo, vlk 
vyl na měsíc).

Zatmění Slunce a Měsíce
Úplné zatmění Slunce. Úchvatný zážitek, 
za nímž lidé cestují tisíce kilometrů i do 
nehostinných krajů, přestože samotný 
jev trvá jen několik minut. Úžasná hra 
světel a stínů, za kterou vděčíme tomu, 
že sluneční i měsíční kotouč jsou na 
obloze přibližně stejně velké.

Zatmění Slunce je velmi zajímavý 
přírodní jev, který nastává, když 
se před sluneční kotouč nasune 
Měsíc. Ten je sice asi 400krát 
menší než Slunce, je ale také 400krát blíže k Zemi. Proto mají oba 
kotouče na obloze přibližně stejný průměr. Měsíc může tedy zakrýt celé 
Slunce a pozorovatel na Zemi sleduje úplné zatmění Slunce. Při úplném 
zatmění Slunce je kolem měsíčního kotouče pozorovatelná korona – 
slabě zářící vnější vrstva Slunce, která je jinak nepozorovatelná, 
protože je přezářená slunečním zářením.

 
Jaká je při zatmění Slunce vzájemná
poloha Slunce, Měsíce a Země?

Aby mohl měsíční kotouč zakrýt Slunce, musí 
se Měsíc nacházet na spojnici Země a Slunce. 
Takovou situaci znázorňuje následující obrázek: 

Úplné zatmění Slunce lze pozorovat jen z míst, která jsou 
zastíněna Měsícem. Protože Země i Měsíc se vzhledem 
ke Slunci neustále pohybují, postupuje stín po 
zemském povrchu. Na daném místě trvá úplné 
zatmění Slunce nejvýše několik minut. 
Na obrázku je postup stínu znázorněn pro 
úplné zatmění Slunce 21. srpna 2017.

Stopa stínu Měsíce na zemském povrchu 
je obklopena polostínem. V místech 
polostínu na pozorovatele dopadají 
paprsky z části slunečního kotouče – 
je pozorovatelné částečné zatmění 
Slunce. Měsíc kolem Země neobíhá přesně 
po kružnici, jeho vzdálenost od Země se mění. 

Tmavě modrá stopa 
vyznačuje oblasti, 
odkud je možné 
sledovat úplné 
zatmění Slunce. 
Na obou stranách 
od tohoto pásu je 

území, z něhož je 
pozorovatelné částečné 

zatmění Slunce. 

Jev, kdy při částečném 
zatmění Slunce prosvítají 
poslední sluneční 
paprsky, je nazýván 
Bailyho [bejliho] perly.

Úplné zatmění Slunce (vzdálenosti 
a velikosti těles neodpovídají 
skutečnosti, Slunce je mnohem 
větší a mnohem dále od Země, 
Měsíc je také vzdálenější od Země)

úplné
zatmění

částečné
zatmění

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

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

Časový interval je doba, 
která uplyne mezi dvěma 
okamžiky.

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

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

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

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

Pražský orloj

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

Sluneční
hodiny
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Doložka MŠMT

3D MODELY

Učebnice fyziky jsme obohatili o vybrané 
3D modely, díky kterým se výuka stává 
názornější a atraktivnější. Trojrozměrné 
modely lze zobrazit pomocí aplikace FRAUS 
3D, která je ke stažení zcela zdarma. Více 
informací najdete na www.fraus.cz/3D.

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Fyzika 6 nebo 7 – nová 
generace obdržíte zdarma 1 sadu pro 
učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda) 
celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč	 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky – pokusy, znázornění fyzikálních jevů 

v běžném životě
nn interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, testy ano-ne, 

doplňovačky, přiřazování, třídění
nn zajímavé internetové odkazy související s probíranou 

tematikou (životopisy vědců, reálné uplatnění 
fyzikálních jevů apod.)
nn mezipředmětové vztahy

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

„Učebnice Fyziky – nové generace využívají každodenní 
zkušenosti žáků k utřídění poznatků ze života. Učebnice 
obsahuje mnoho názorných fotografií a ilustrací, které 
pomáhají pochopit probírané učivo a dovedou žáka k onomu 
kouzelnému slovnímu spojení: ‚Aha, už vím proč.‘ Oceňuji, 
že učebnice obsahují řadu motivačních informací a pokusů, 
které povzbuzují myšlenkové aktivity žáků a učiteli pomáhají 
tvůrčím způsobem podpořit výuku fyziky.“

Mgr. Libor Lepík
Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek
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učebnice 978-80-7489-048-2   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-046-8   79 Kč
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NOVINKA
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pracovní sešit 978-80-7489-346-9   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-347-6    349 Kč
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V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2018
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

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

Učebnice nové generace jsou aktualizací původních 
učebnic Nakladatelství Fraus a byly vytvořeny s ohledem 
na podněty a požadavky učitelů i nové trendy ve výuce 
fyziky. Navíc jsou nově obohaceny o unikátní 3D modely.

Proč zvolit novou generaci učebnic fyziky?
nn kladou důraz na praktickou aplikaci fyziky 

v každodenním životě
nn kombinují osvědčené postupy a učivo 

modernizované v souladu s vývojem didaktiky fyziky
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn obsahují řadu jednoduchých experimentů, které 

žákům přibližují praktickou povahu fyziky
nn usnadňují pochopení a upevnění vědomostí žáků 

prostřednictvím hravých i netradičních úloh

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn je zpracována ve formě příprav na jednotlivé 

vyučovací hodiny
nn je doplněna o kopírovatelné předlohy pro 

laboratorní práce
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě
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Úplné zatmění Slunce 
nad mraky

Slova slunce, měsíc, země 
a podobné se píšou 
s velkým písmenem, pokud 
jde o astronomická tělesa 
(úplné zatmění Slunce, 
let na Měsíc). S malým 
písmenem se píšou v jiném 
významu, například pokud 
jde o úkazy na obloze 
(slunce pěkně pálilo, vlk 
vyl na měsíc).

Zatmění Slunce a Měsíce
Úplné zatmění Slunce. Úchvatný zážitek, 
za nímž lidé cestují tisíce kilometrů i do 
nehostinných krajů, přestože samotný 
jev trvá jen několik minut. Úžasná hra 
světel a stínů, za kterou vděčíme tomu, 
že sluneční i měsíční kotouč jsou na 
obloze přibližně stejně velké.

Zatmění Slunce je velmi zajímavý 
přírodní jev, který nastává, když 
se před sluneční kotouč nasune 
Měsíc. Ten je sice asi 400krát 
menší než Slunce, je ale také 400krát blíže k Zemi. Proto mají oba 
kotouče na obloze přibližně stejný průměr. Měsíc může tedy zakrýt celé 
Slunce a pozorovatel na Zemi sleduje úplné zatmění Slunce. Při úplném 
zatmění Slunce je kolem měsíčního kotouče pozorovatelná korona – 
slabě zářící vnější vrstva Slunce, která je jinak nepozorovatelná, 
protože je přezářená slunečním zářením.

 
Jaká je při zatmění Slunce vzájemná
poloha Slunce, Měsíce a Země?

Aby mohl měsíční kotouč zakrýt Slunce, musí 
se Měsíc nacházet na spojnici Země a Slunce. 
Takovou situaci znázorňuje následující obrázek: 

Úplné zatmění Slunce lze pozorovat jen z míst, která jsou 
zastíněna Měsícem. Protože Země i Měsíc se vzhledem 
ke Slunci neustále pohybují, postupuje stín po 
zemském povrchu. Na daném místě trvá úplné 
zatmění Slunce nejvýše několik minut. 
Na obrázku je postup stínu znázorněn pro 
úplné zatmění Slunce 21. srpna 2017.

Stopa stínu Měsíce na zemském povrchu 
je obklopena polostínem. V místech 
polostínu na pozorovatele dopadají 
paprsky z části slunečního kotouče – 
je pozorovatelné částečné zatmění 
Slunce. Měsíc kolem Země neobíhá přesně 
po kružnici, jeho vzdálenost od Země se mění. 

Tmavě modrá stopa 
vyznačuje oblasti, 
odkud je možné 
sledovat úplné 
zatmění Slunce. 
Na obou stranách 
od tohoto pásu je 

území, z něhož je 
pozorovatelné částečné 

zatmění Slunce. 

Jev, kdy při částečném 
zatmění Slunce prosvítají 
poslední sluneční 
paprsky, je nazýván 
Bailyho [bejliho] perly.

Úplné zatmění Slunce (vzdálenosti 
a velikosti těles neodpovídají 
skutečnosti, Slunce je mnohem 
větší a mnohem dále od Země, 
Měsíc je také vzdálenější od Země)

úplné
zatmění

částečné
zatmění

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

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

Časový interval je doba, 
která uplyne mezi dvěma 
okamžiky.

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

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

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

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

Pražský orloj

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

3D MODELY

Učebnice fyziky jsme obohatili o vybrané 
3D modely, díky kterým se výuka stává 
názornější a atraktivnější. Trojrozměrné 
modely lze zobrazit pomocí aplikace FRAUS 
3D, která je ke stažení zcela zdarma. Více 
informací najdete na www.fraus.cz/3D.

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Fyzika 6 nebo 7 – nová 
generace obdržíte zdarma 1 sadu pro 
učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda) 
celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč	 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky – pokusy, znázornění fyzikálních jevů 

v běžném životě
nn interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, testy ano-ne, 

doplňovačky, přiřazování, třídění
nn zajímavé internetové odkazy související s probíranou 

tematikou (životopisy vědců, reálné uplatnění 
fyzikálních jevů apod.)
nn mezipředmětové vztahy

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

„Učebnice Fyziky – nové generace využívají každodenní 
zkušenosti žáků k utřídění poznatků ze života. Učebnice 
obsahuje mnoho názorných fotografií a ilustrací, které 
pomáhají pochopit probírané učivo a dovedou žáka k onomu 
kouzelnému slovnímu spojení: ‚Aha, už vím proč.‘ Oceňuji, 
že učebnice obsahují řadu motivačních informací a pokusů, 
které povzbuzují myšlenkové aktivity žáků a učiteli pomáhají 
tvůrčím způsobem podpořit výuku fyziky.“

Mgr. Libor Lepík
Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek
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Fyzika
původní řada

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

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

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

Důraz je kladen na efektivní provázání obsahu 
s ostatními předměty a na maximální propojení 
získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků.

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

učebnice 80-7238-525-9   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-526-7   79 Kč
příručka učitele 80-7238-527-5   349 K

Fyzika 9
Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa

učebnice 978-80-7238-996-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-997-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-618-5   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

34 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit 80-7238-328-0   79 Kč
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

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

učebnice 80-7238-431-7   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-432-5   79 Kč
příručka učitele 80-7238-433-3   349 Kč

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

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

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

z elektromagnetického
pole (zářivky), z chemic-

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

na atom (klasická televizní obrazovka). 

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

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

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

A T O M Y  A  Z Á Ř E N Í

6 9

spektrum světla z rozžhavených těles obsahuje
všechny vlnové délky

spektrum světla z elektronového obalu
obsahuje jen některé barvy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E P E L N É  J E V Y

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

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

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

4 9

lopatky parní turbíny

letecká turbína

parní turbína

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

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

ZLATÁ MEDAILE

Učebnice fyziky pro 6. ročník základních 
škol a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií byla v roce 2005 oceněna 
na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem bronzovou 
medailí jako třetí nejlepší učebnice pro 
základní školy v Evropě.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

objevte nový rozměr 
učebnic

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice chemie jsme obohatili o vybrané 3D modely. 
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace 

FRAUS 3D, kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci 
a prozkoumat třeba strukturu grafitu, jádro atomu nebo 

molekulu síry v trojrozměrném prostředí.
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Fyzika
původní řada

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

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

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

Důraz je kladen na efektivní provázání obsahu 
s ostatními předměty a na maximální propojení 
získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků.

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

učebnice 80-7238-525-9   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-526-7   79 Kč
příručka učitele 80-7238-527-5   349 K

Fyzika 9
Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa

učebnice 978-80-7238-996-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-997-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-618-5   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

34 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit 80-7238-328-0   79 Kč
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

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

učebnice 80-7238-431-7   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-432-5   79 Kč
příručka učitele 80-7238-433-3   349 Kč

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

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

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

z elektromagnetického
pole (zářivky), z chemic-

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

na atom (klasická televizní obrazovka). 

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

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

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

A T O M Y  A  Z Á Ř E N Í
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spektrum světla z rozžhavených těles obsahuje
všechny vlnové délky

spektrum světla z elektronového obalu
obsahuje jen některé barvy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E P E L N É  J E V Y

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

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

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

4 9

lopatky parní turbíny

letecká turbína

parní turbína

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

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

ZLATÁ MEDAILE

Učebnice fyziky pro 6. ročník základních 
škol a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií byla v roce 2005 oceněna 
na mezinárodním knižním veletrhu ve 
Frankfurtu nad Mohanem bronzovou 
medailí jako třetí nejlepší učebnice pro 
základní školy v Evropě.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

objevte nový rozměr 
učebnic

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice chemie jsme obohatili o vybrané 3D modely. 
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace 

FRAUS 3D, kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci 
a prozkoumat třeba strukturu grafitu, jádro atomu nebo 

molekulu síry v trojrozměrném prostředí.

EP2_2018_blok_CC.indd   34 8.2.2018   10:33:59

Fyzika
původní řada

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

 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

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

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

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

z elektromagnetického
pole (zářivky), z chemic-

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

na atom (klasická televizní obrazovka). 

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

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

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

A T O M Y  A  Z Á Ř E N Í

6 9

spektrum světla z rozžhavených těles obsahuje
všechny vlnové délky

spektrum světla z elektronového obalu
obsahuje jen některé barvy

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

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

sleva pro školy
při nákupu online

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

objevte nový rozměr 
učebnic

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice chemie jsme obohatili o vybrané 3D modely. 
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace 

FRAUS 3D, kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci 
a prozkoumat třeba strukturu grafitu, jádro atomu nebo 

molekulu síry v trojrozměrném prostředí.
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AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE
NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Chemie 8 – nová generace
učebnice 978-80-7489-396-4  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-397-1  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-398-8  399 Kč

Chemie 9 – nová generace
učebnice 978-80-7489-400-8  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-401-5  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-402-2  399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

Chemie 8 – nová generace, interaktivní učebnice 

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Milan Šmídl, Ivana Pelikánová

Nejdůležitějším prvkem nové generace učebnic je návrat 
k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých 
ročnících, které je reakcí na podněty a požadavky 
učitelů, při zachování osvědčené didaktické metody 
a přístupu k výkladu učiva.

Proč zvolit novou generaci učebnic chemie?
nn navracejí se k obvyklému a tradičnímu řazení učiva 

v jednotlivých ročnících 
8. ročník – obecná a anorganická chemie, chemie ve 
službách člověka 
9. ročník – základní chemické výpočty, organická 
chemie, přírodní látky
nn představují chemii jako zajímavou a pro život 

člověka nepostradatelnou vědu
nn kladou důraz na vztah chemie a životního prostředí
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn nabízejí nový univerzálnější koncept vycházející 

z požadavků učitelů
nn navazují na kapitoly v učebnicích, ale nejsou s ní již 

tak úzce propojeny 
nn obsahují řadu úkolů k procvičení učiva i nové 

zajímavé úkoly pro nadané žáky

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn součástí příručky jsou návody a doporučení 

k chemickým pokusům a metodika k laboratorním 
cvičením včetně tisknutelných protokolů
nn je doplněna o další rozšiřující úkoly a otázky pro 

žáky
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn desítky videí natočených přímo k pokusům 

v učebnici
nn souhrnné testy v závěru každé kapitoly
nn řadu interaktivních cvičení
nn mezipředmětové odkazy doplňující probírané učivo

 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  
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UHLOVODÍKY

 
 K čemu se toluen používá v běžném 
životě? Napovědět by vám mohl i jeho 
charakteristický zápach.

POZOR!  Toluen bývá zneužíván jako inhalační 
droga. Navozuje útlum doprovázený velmi 
barvitými sny. Poškozuje však sliznice dýchacích 
cest, způsobuje poškození mozku a jater. 
Při dlouhodobém užívání vzniká fyzická 
i psychická závislost.

 
 Prohlédněte si na� alen, který vám ukáže vyučující na hodinovém 
sklíčku. Zaměřte se na jeho barvu a skupenství. 
K na� alenu poté opatrně přičichněte.

  Jaké vlastnosti na� alenu jste pozorovali?

Naftalen (C10H8 ) patří rovněž mezi areny. Je to zdraví škodlivá látka. 
Vyrábí se z černého uhlí. Používá se jako dezinfekční látka a při výrobě 
anilinových barev, o kterých se více dozvíte později.

Uhlovodíky, které mají ve svých molekulách 
aromatický cyklus, se nazývají areny. Nejjednodušší 
z nich je karcinogenní benzen. Mnohem více se 
používá toluen, který slouží jako součást ředidel, 
nátěrových hmot, čisticích prostředků a lepidel. 
Bývá zneužíván jako droga. Mezi pevné areny patří 
na� alen. Areny se získávají z ropy nebo uhlí.

Vysvětlete, co označujeme 
pojmem inhalace. Využívá se 
inhalace při léčbě některých 
onemocnění?

Snímkováním mozku paviána 
se prokázalo, že toluen se už 
2 minuty po podání hromadí 
v částech mozku, které jsou 
zodpovědné za navozování 
příjemných pocitů. Později 
napadá např. centra pro 
koordinaci pohybů či řeči.

Na� alen

Vzorec na� alenu

Čím menší je poměr C : H 
v molekule uhlovodíku, 
tím čadivějším plamenem 
uhlovodík hoří. Bude tedy 
při spalování více čadit 
na� alen nebo hexan?

Hoření hexanu Hoření na� alenu

Krystaly na� alenu

 
 Vyučující si v digestoři připraví vedle sebe dvě 
porcelánové misky. Do jedné nalije trochu 
hexanu, do druhé nasype trochu na� alenu. 
Obě látky současně zapálí. Pozorujte.

  Čím se liší hoření obou látek? Jak byste 
popsali plamen, jímž hoří hexan a na� alen?

 
 Do suché kádinky vyučující nasype 
na� alen. Na kádinku postaví kulatou 
baňku se studenou vodou. Pak kádinku 
zespodu opatrně zahřívá lihovým kahanem. 
Pozorujte průběh pokusu.

  Kterou vlastnost na� alenu jsme 
pokusem prokázali?

50

UHLOVODÍKY

Podivné vazby v kruhu
V minulých kapitolách jsme hovořili o vazbách jednoduchých, dvojných 
a trojných. Existuje však skupina uhlovodíků, která má řetězec šesti 
atomů uhlíku vždy uzavřený do kruhu. Mezi uhlíkovými atomy v tomto 
kruhu nejsou ani vazby jednoduché ani dvojné. Tento zvláštní útvar 
se nazývá aromatický cyklus.

Jednou z možností je znázornit šestičlenný uhlíkový 
cyklus, ve kterém se střídají 3 vazby jednoduché a 3 vazby 
dvojné. Toto znázornění však není příliš přesné.

Znázornění aromatického cyklu s kruhem uprostřed je 
přesnější. Lépe vyjadřuje skutečnou strukturu látek, které 
takový cyklus ve své molekule obsahují (elektrony vazby 
jsou rozprostřeny po celém kruhu). Tyto látky se nazývají 
aromatické uhlovodíky nebo areny.

Nejjednodušším arenem je benzen, C6H6. 
Je to bezbarvá kapalina nerozpustná ve vodě, má 
typický zápach podobný zápachu ředidel. Je to 
látka vysoce hořlavá, toxická a karcinogenní. 
Vstřebává se dýchacími cestami i kůží.

 
 Které látky označujeme jako karcinogenní?
Jaký mají vliv na lidský organismus?

„Droga chudých“, takto bývá nazýván toluen. Levné 
rozpouštědlo dostupné v každé drogerii. Čichání toluenu 
bylo velmi rozšířeno v 70. letech minulého století. 
V 80. letech byl prodej této látky zakázán. V současné 
době je toluen opět dostupný a bývá zneužíván jako 
náhražková droga, pokud je jiná droga nedostupná.

Toluen, který rovněž patří mezi areny, 
je látka vysoce hořlavá a nebezpečná 
pro zdraví.

 
 Prohlédněte si toluen, který 
vám vyučující ukáže v kádince. 
Zaměřte se na jeho skupenství 
a barvu. Vyučující poté nalije 
trochu toluenu do zkumavky 
s obarvenou vodou a protřepe. 
Nakonec nalije trochu toluenu 
na hodinové sklíčko a látku 
zapálí. Pokus pečlivě pozorujte.

  Jakých vlastností toluenu 
jste si všimli? Je toluen 
rozpustný ve vodě?

Vzorec toluenu

Z minulé kapitoly víte, že 
délka jednoduché vazby je 
0,154 nm, délka dvojné vazby 
0,134 nm. Délka vazby mezi 
atomy uhlíku v aromatickém 
cyklu je 0,140 nm.

Model molekuly benzenu C6H6

CH3

Hoření toluenu
Emulze toluenu 
s obarvenou vodouToluen

Chemie 8 – nová generace, učebnice

3D MODELY

Učebnice chemie jsme obohatili o vybrané 
3D modely, díky kterým se výuka stává 
názornější a atraktivnější. Trojrozměrné 
modely lze zobrazit pomocí aplikace FRAUS 
3D, která je ke stažení zcela zdarma. Více 
informací najdete na www.fraus.cz/3D.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Chemie 8 nebo 9 – nová 
generace obdržíte zdarma 1 sadu pro 
učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda)
v celkové hodnotě 1 637 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

NOVINKA

EP2_2018_blok_CC.indd   37 8.2.2018   10:34:02



 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

37

	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

36 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

V PRODEJI DO
30. 6. 2020

NOVÁ GENERACE
PŘIPRAVUJEME

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE
NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
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Chemie 8 – nová generace
učebnice 978-80-7489-396-4  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-397-1  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-398-8  399 Kč

Chemie 9 – nová generace
učebnice 978-80-7489-400-8  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-401-5  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-402-2  399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

Chemie 8 – nová generace, interaktivní učebnice 

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Milan Šmídl, Ivana Pelikánová

Nejdůležitějším prvkem nové generace učebnic je návrat 
k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých 
ročnících, které je reakcí na podněty a požadavky 
učitelů, při zachování osvědčené didaktické metody 
a přístupu k výkladu učiva.

Proč zvolit novou generaci učebnic chemie?
nn navracejí se k obvyklému a tradičnímu řazení učiva 

v jednotlivých ročnících 
8. ročník – obecná a anorganická chemie, chemie ve 
službách člověka 
9. ročník – základní chemické výpočty, organická 
chemie, přírodní látky
nn představují chemii jako zajímavou a pro život 

člověka nepostradatelnou vědu
nn kladou důraz na vztah chemie a životního prostředí
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn nabízejí nový univerzálnější koncept vycházející 

z požadavků učitelů
nn navazují na kapitoly v učebnicích, ale nejsou s ní již 

tak úzce propojeny 
nn obsahují řadu úkolů k procvičení učiva i nové 

zajímavé úkoly pro nadané žáky

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn součástí příručky jsou návody a doporučení 

k chemickým pokusům a metodika k laboratorním 
cvičením včetně tisknutelných protokolů
nn je doplněna o další rozšiřující úkoly a otázky pro 

žáky
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn desítky videí natočených přímo k pokusům 

v učebnici
nn souhrnné testy v závěru každé kapitoly
nn řadu interaktivních cvičení
nn mezipředmětové odkazy doplňující probírané učivo
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 K čemu se toluen používá v běžném 
životě? Napovědět by vám mohl i jeho 
charakteristický zápach.

POZOR!  Toluen bývá zneužíván jako inhalační 
droga. Navozuje útlum doprovázený velmi 
barvitými sny. Poškozuje však sliznice dýchacích 
cest, způsobuje poškození mozku a jater. 
Při dlouhodobém užívání vzniká fyzická 
i psychická závislost.

 
 Prohlédněte si na� alen, který vám ukáže vyučující na hodinovém 
sklíčku. Zaměřte se na jeho barvu a skupenství. 
K na� alenu poté opatrně přičichněte.

  Jaké vlastnosti na� alenu jste pozorovali?

Naftalen (C10H8 ) patří rovněž mezi areny. Je to zdraví škodlivá látka. 
Vyrábí se z černého uhlí. Používá se jako dezinfekční látka a při výrobě 
anilinových barev, o kterých se více dozvíte později.

Uhlovodíky, které mají ve svých molekulách 
aromatický cyklus, se nazývají areny. Nejjednodušší 
z nich je karcinogenní benzen. Mnohem více se 
používá toluen, který slouží jako součást ředidel, 
nátěrových hmot, čisticích prostředků a lepidel. 
Bývá zneužíván jako droga. Mezi pevné areny patří 
na� alen. Areny se získávají z ropy nebo uhlí.

Vysvětlete, co označujeme 
pojmem inhalace. Využívá se 
inhalace při léčbě některých 
onemocnění?

Snímkováním mozku paviána 
se prokázalo, že toluen se už 
2 minuty po podání hromadí 
v částech mozku, které jsou 
zodpovědné za navozování 
příjemných pocitů. Později 
napadá např. centra pro 
koordinaci pohybů či řeči.

Na� alen

Vzorec na� alenu

Čím menší je poměr C : H 
v molekule uhlovodíku, 
tím čadivějším plamenem 
uhlovodík hoří. Bude tedy 
při spalování více čadit 
na� alen nebo hexan?

Hoření hexanu Hoření na� alenu

Krystaly na� alenu

 
 Vyučující si v digestoři připraví vedle sebe dvě 
porcelánové misky. Do jedné nalije trochu 
hexanu, do druhé nasype trochu na� alenu. 
Obě látky současně zapálí. Pozorujte.

  Čím se liší hoření obou látek? Jak byste 
popsali plamen, jímž hoří hexan a na� alen?

 
 Do suché kádinky vyučující nasype 
na� alen. Na kádinku postaví kulatou 
baňku se studenou vodou. Pak kádinku 
zespodu opatrně zahřívá lihovým kahanem. 
Pozorujte průběh pokusu.

  Kterou vlastnost na� alenu jsme 
pokusem prokázali?
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UHLOVODÍKY

Podivné vazby v kruhu
V minulých kapitolách jsme hovořili o vazbách jednoduchých, dvojných 
a trojných. Existuje však skupina uhlovodíků, která má řetězec šesti 
atomů uhlíku vždy uzavřený do kruhu. Mezi uhlíkovými atomy v tomto 
kruhu nejsou ani vazby jednoduché ani dvojné. Tento zvláštní útvar 
se nazývá aromatický cyklus.

Jednou z možností je znázornit šestičlenný uhlíkový 
cyklus, ve kterém se střídají 3 vazby jednoduché a 3 vazby 
dvojné. Toto znázornění však není příliš přesné.

Znázornění aromatického cyklu s kruhem uprostřed je 
přesnější. Lépe vyjadřuje skutečnou strukturu látek, které 
takový cyklus ve své molekule obsahují (elektrony vazby 
jsou rozprostřeny po celém kruhu). Tyto látky se nazývají 
aromatické uhlovodíky nebo areny.

Nejjednodušším arenem je benzen, C6H6. 
Je to bezbarvá kapalina nerozpustná ve vodě, má 
typický zápach podobný zápachu ředidel. Je to 
látka vysoce hořlavá, toxická a karcinogenní. 
Vstřebává se dýchacími cestami i kůží.

 
 Které látky označujeme jako karcinogenní?
Jaký mají vliv na lidský organismus?

„Droga chudých“, takto bývá nazýván toluen. Levné 
rozpouštědlo dostupné v každé drogerii. Čichání toluenu 
bylo velmi rozšířeno v 70. letech minulého století. 
V 80. letech byl prodej této látky zakázán. V současné 
době je toluen opět dostupný a bývá zneužíván jako 
náhražková droga, pokud je jiná droga nedostupná.

Toluen, který rovněž patří mezi areny, 
je látka vysoce hořlavá a nebezpečná 
pro zdraví.

 
 Prohlédněte si toluen, který 
vám vyučující ukáže v kádince. 
Zaměřte se na jeho skupenství 
a barvu. Vyučující poté nalije 
trochu toluenu do zkumavky 
s obarvenou vodou a protřepe. 
Nakonec nalije trochu toluenu 
na hodinové sklíčko a látku 
zapálí. Pokus pečlivě pozorujte.

  Jakých vlastností toluenu 
jste si všimli? Je toluen 
rozpustný ve vodě?

Vzorec toluenu

Z minulé kapitoly víte, že 
délka jednoduché vazby je 
0,154 nm, délka dvojné vazby 
0,134 nm. Délka vazby mezi 
atomy uhlíku v aromatickém 
cyklu je 0,140 nm.

Model molekuly benzenu C6H6

CH3

Hoření toluenu
Emulze toluenu 
s obarvenou vodouToluen

Chemie 8 – nová generace, učebnice

3D MODELY

Učebnice chemie jsme obohatili o vybrané 
3D modely, díky kterým se výuka stává 
názornější a atraktivnější. Trojrozměrné 
modely lze zobrazit pomocí aplikace FRAUS 
3D, která je ke stažení zcela zdarma. Více 
informací najdete na www.fraus.cz/3D.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Chemie 8 nebo 9 – nová 
generace obdržíte zdarma 1 sadu pro 
učitele (učebnici, pracovní sešit, příručku 
učitele a roční učitelskou licenci Freda)
v celkové hodnotě 1 637 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

NOVINKA
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původní řada

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

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

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

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

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

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

v případě mimořádných událostí
nn každá učebnice obsahuje dvanáct návodů na 

laboratorní cvičení k šesti tematickým celkům

Chemie 8
učebnice 80-7238-442-2   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-443-0   79 Kč
příručka učitele 80-7238-444-9   399 Kč

Chemie 9
učebnice 978-80-7238-584-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-586-7   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-585-0   399 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Doložka MŠMT

ZLATÁ MEDAILE

V roce 2008 získala učebnice 
Chemie pro 8. ročník základních škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
zlatou medaili na mezinárodním knižním 
veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 
jako nejlepší učebnice pro základní školy 
v Evropě.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

Kyselina fluorovodíková (HF) je vysoce toxická a žíravá kapalina se silnými leptavými
účinky na kůži. Používá se k leptání skla a při výrobě matového skla.

Prohlédněte si kyselinu chlorovodíkovou (5% roztok), kterou vám ukáže vyučující,
nalitou v kádince. Velice opatrně ke kyselině přičichněte.

Jaké vlastnosti kyseliny chlorovodíkové jste pozorovali? Srovnejte její zápach
se zápachem chlorovodíku. 

Kyselina chlorovodíková (HCl) se dodává koncentrovaná jako 37% roztok chlorovodíku
ve vodě. Je to látka žíravá.
V lidském žaludku se vyskytuje pouze slabý roztok kyseliny chlorovodíkové (0,3–0,4%).

Na dvou hodinových sklíč-
kách je nalita 10% kyselina
chlorovodíková. Do jedno-
ho sklíčka vhodí vyučující
kousek hořčíkové pásky,
do druhého granulku zinku.

Jak se projevila reakce kyseliny chlorovodíkové s hořčíkem a se zinkem?
Který kov reagoval bouřlivěji? Který plyn při reakci vznikal? 

Vyučující sestaví elektrický obvod z baterie, žárovky,
vodičů a dvou kousků tuhy jako elektrod.
Obě elektrody ponoří do 10% roztoku kyseliny
chlorovodíkové v kádince.

Vede roztok kyseliny chlorovodíkové
elektrický proud? 

Vyučující připraví ve zkumavce sirovodík zahříváním
velmi malého množství směsi sulfidu železnatého
s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou.

Jaké vlastnosti má připravený sirovodík? Jak byste
charakterizovali jeho zápach?

Sirovodík (sulfan, H2S) je bezbarvý, odporně zapáchající
jedovatý plyn, který se rozpouští ve vodě, a vzniká tak kyselina
sirovodíková. Sirovodík je látka vysoce toxická.

S h r n u t í

Dvouprvkové sloučeniny halogenů a síry s vodíkem (halogenovodíky a sirovodík) jsou
plynné, zapáchající látky. Rozpouštějí se ve vodě za vzniku kyselin. Kyseliny jsou látky,
které v roztoku odštěpují vodíkový kation H+. Při práci s kyselinami je třeba používat
ochranné pomůcky. Kyselina chlorovodíková má využití např. při výrobě plastů a
léčiv. Můžeme ji najít i v lidském žaludku.

K Y S E L I N Y  A  Z Á S A D Y

Technická kyselina
chlorovodíková
(nazývaná kyselina
solná) má nažlout-
lou barvu, která je
způsobená rozpuš-
těným chloridem
železitým.

Kyselina chloro-
vodíková způso-
buje „pálení
žáhy“ a žalu-
deční vředy.
Jak se tyto cho-
roby projevují?

Víte, které léky
označujeme jako
antacida? Jaký je
jejich význam?

Znáte typický
zápach sirovodíku
z přírody? Kde se
sirovodík vyskytuje?

Sirovodík je velice
jedovatý a nebez-
pečný plyn. Po 
chvíli ochromuje
čichový nerv, takže
ho přestáváte cítit,
přestože ho dále
vdechujete.

3 9

Reakce kyseliny chlorovodíkové
s hořčíkem

Reakce kyseliny chlorovodíkové
se zinkem

Důkaz vodivosti roztoku HCl

Vznik sulfanu
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K t e r o u  k y s e l i n u  m á m e
v ž a l u d k u ?

Z výuky přírodopisu už možná víte, že potravu, zejména bílkoviny
v ní obsažené, nám pomáhá trávit kyselina chlorovodíková v žaludku.
S potravou přijímáme také obrovské množství bakterií a jiných
choroboplodných zárodků. Většinu z nich kyselina chlorovodíková
nemilosrdně zničí. Tuto kyselinu mají v žaludku také psi a koně.

Halogeny se dobře slučují s vodíkem za vzniku dvouatomových
sloučenin – halogenovodíků.

Zapište do pracovního sešitu vznik chloro-
vodíku pomocí chemické rovnice.  
Jak nazýváme produkty chemických
reakcí fluoru, bromu a jodu s vodíkem? 

V aparatuře pro vývoj plynu připraví vyučující chlorovodík (HCl). Najímá ho do dvou
válců. S jedním válcem vyučující obejde třídu – zaměřte se na vlastnosti chlorovodíku.
Do druhého válce s chlorovodíkem nalije vyučující malé množství vody a protřepe.
Kapku roztoku přenese skleněnou tyčinkou na univerzální indikátorový papírek (UIP).

Jaké vlastnosti chlorovodíku jste pozorovali? Jak byste
popsali jeho zápach? Jak se zbarvil UIP po přenesení
kapky roztoku? 

UIP slouží k identifikaci kyselin. Jejich účinkem se barví červeně.

Při rozpouštění ve vodě se molekuly halogenovo-
díku štěpí na ionty, např: HCl → H+ + Cl–

Každý ion je „obalen“ molekulami vody, ionty
se proto nemohou spolu znovu spojit.

Látky, které v roztocích odštěpují vodíkový kation H+, se nazývají kyseliny.

Při práci s koncentrovanými kyselinami je nutné používat ochranný oděv, gumové
rukavice a ochranné brýle či štít. Jako první pomoc omýváme postižené místo
velkým množstvím studené vody!

K Y S E L I N Y  A  Z Á S A D Y

Které prvky řadíme
mezi halogeny?
Jaká je reaktivita
halogenů?

Chlorovodík je
velmi dobře roz-
pustný ve vodě.
V 1 litru vody se
ho při teplotě 20 °C
rozpustí 725 g.
Vyhledejte v tabul-
kách rozpustnost
kyslíku ve vodě
a srovnejte ji s roz-
pustností chlorovo-
díku ve vodě. Jaký
význam má kyslík
rozpuštěný ve
vodě?

Které kyseliny znáte
z běžného života?
Ve kterých potravi-
nách jsou kyseliny
obsaženy?

3 8

UIP zbarvený roztokem HCl

+

chlor vodík chlorovodík

+

voda chlorovodík kyselina
chlorovodíková

Halogenovodíky se velmi dobře
rozpouští ve vodě.

vodíkový kation H+ chloridový anion Cl–
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Chemie 8, učebnice

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

lidské tělo „jako živé“

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice přírodopisu jsme obohatili o 3D modely.
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace FRAUS 3D,
kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci a prohlížet vybrané 

modely ze všech stran, dotykem naklánět, přibližovat, otáčet, ...
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Kyselina fluorovodíková (HF) je vysoce toxická a žíravá kapalina se silnými leptavými
účinky na kůži. Používá se k leptání skla a při výrobě matového skla.

Prohlédněte si kyselinu chlorovodíkovou (5% roztok), kterou vám ukáže vyučující,
nalitou v kádince. Velice opatrně ke kyselině přičichněte.

Jaké vlastnosti kyseliny chlorovodíkové jste pozorovali? Srovnejte její zápach
se zápachem chlorovodíku. 

Kyselina chlorovodíková (HCl) se dodává koncentrovaná jako 37% roztok chlorovodíku
ve vodě. Je to látka žíravá.
V lidském žaludku se vyskytuje pouze slabý roztok kyseliny chlorovodíkové (0,3–0,4%).

Na dvou hodinových sklíč-
kách je nalita 10% kyselina
chlorovodíková. Do jedno-
ho sklíčka vhodí vyučující
kousek hořčíkové pásky,
do druhého granulku zinku.

Jak se projevila reakce kyseliny chlorovodíkové s hořčíkem a se zinkem?
Který kov reagoval bouřlivěji? Který plyn při reakci vznikal? 

Vyučující sestaví elektrický obvod z baterie, žárovky,
vodičů a dvou kousků tuhy jako elektrod.
Obě elektrody ponoří do 10% roztoku kyseliny
chlorovodíkové v kádince.

Vede roztok kyseliny chlorovodíkové
elektrický proud? 

Vyučující připraví ve zkumavce sirovodík zahříváním
velmi malého množství směsi sulfidu železnatého
s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou.

Jaké vlastnosti má připravený sirovodík? Jak byste
charakterizovali jeho zápach?

Sirovodík (sulfan, H2S) je bezbarvý, odporně zapáchající
jedovatý plyn, který se rozpouští ve vodě, a vzniká tak kyselina
sirovodíková. Sirovodík je látka vysoce toxická.

S h r n u t í

Dvouprvkové sloučeniny halogenů a síry s vodíkem (halogenovodíky a sirovodík) jsou
plynné, zapáchající látky. Rozpouštějí se ve vodě za vzniku kyselin. Kyseliny jsou látky,
které v roztoku odštěpují vodíkový kation H+. Při práci s kyselinami je třeba používat
ochranné pomůcky. Kyselina chlorovodíková má využití např. při výrobě plastů a
léčiv. Můžeme ji najít i v lidském žaludku.

K Y S E L I N Y  A  Z Á S A D Y

Technická kyselina
chlorovodíková
(nazývaná kyselina
solná) má nažlout-
lou barvu, která je
způsobená rozpuš-
těným chloridem
železitým.

Kyselina chloro-
vodíková způso-
buje „pálení
žáhy“ a žalu-
deční vředy.
Jak se tyto cho-
roby projevují?

Víte, které léky
označujeme jako
antacida? Jaký je
jejich význam?

Znáte typický
zápach sirovodíku
z přírody? Kde se
sirovodík vyskytuje?

Sirovodík je velice
jedovatý a nebez-
pečný plyn. Po 
chvíli ochromuje
čichový nerv, takže
ho přestáváte cítit,
přestože ho dále
vdechujete.
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Reakce kyseliny chlorovodíkové
s hořčíkem

Reakce kyseliny chlorovodíkové
se zinkem

Důkaz vodivosti roztoku HCl

Vznik sulfanu
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K t e r o u  k y s e l i n u  m á m e
v ž a l u d k u ?

Z výuky přírodopisu už možná víte, že potravu, zejména bílkoviny
v ní obsažené, nám pomáhá trávit kyselina chlorovodíková v žaludku.
S potravou přijímáme také obrovské množství bakterií a jiných
choroboplodných zárodků. Většinu z nich kyselina chlorovodíková
nemilosrdně zničí. Tuto kyselinu mají v žaludku také psi a koně.

Halogeny se dobře slučují s vodíkem za vzniku dvouatomových
sloučenin – halogenovodíků.

Zapište do pracovního sešitu vznik chloro-
vodíku pomocí chemické rovnice.  
Jak nazýváme produkty chemických
reakcí fluoru, bromu a jodu s vodíkem? 

V aparatuře pro vývoj plynu připraví vyučující chlorovodík (HCl). Najímá ho do dvou
válců. S jedním válcem vyučující obejde třídu – zaměřte se na vlastnosti chlorovodíku.
Do druhého válce s chlorovodíkem nalije vyučující malé množství vody a protřepe.
Kapku roztoku přenese skleněnou tyčinkou na univerzální indikátorový papírek (UIP).

Jaké vlastnosti chlorovodíku jste pozorovali? Jak byste
popsali jeho zápach? Jak se zbarvil UIP po přenesení
kapky roztoku? 

UIP slouží k identifikaci kyselin. Jejich účinkem se barví červeně.

Při rozpouštění ve vodě se molekuly halogenovo-
díku štěpí na ionty, např: HCl → H+ + Cl–

Každý ion je „obalen“ molekulami vody, ionty
se proto nemohou spolu znovu spojit.

Látky, které v roztocích odštěpují vodíkový kation H+, se nazývají kyseliny.

Při práci s koncentrovanými kyselinami je nutné používat ochranný oděv, gumové
rukavice a ochranné brýle či štít. Jako první pomoc omýváme postižené místo
velkým množstvím studené vody!

K Y S E L I N Y  A  Z Á S A D Y

Které prvky řadíme
mezi halogeny?
Jaká je reaktivita
halogenů?

Chlorovodík je
velmi dobře roz-
pustný ve vodě.
V 1 litru vody se
ho při teplotě 20 °C
rozpustí 725 g.
Vyhledejte v tabul-
kách rozpustnost
kyslíku ve vodě
a srovnejte ji s roz-
pustností chlorovo-
díku ve vodě. Jaký
význam má kyslík
rozpuštěný ve
vodě?

Které kyseliny znáte
z běžného života?
Ve kterých potravi-
nách jsou kyseliny
obsaženy?

3 8

UIP zbarvený roztokem HCl

+

chlor vodík chlorovodík

+

voda chlorovodík kyselina
chlorovodíková

Halogenovodíky se velmi dobře
rozpouští ve vodě.

vodíkový kation H+ chloridový anion Cl–
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Chemie 8, učebnice

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

lidské tělo „jako živé“

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice přírodopisu jsme obohatili o 3D modely.
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace FRAUS 3D,
kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci a prohlížet vybrané 

modely ze všech stran, dotykem naklánět, přibližovat, otáčet, ...
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Chemie
původní řada

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

sleva pro školy
při nákupu online

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

Kyselina fluorovodíková (HF) je vysoce toxická a žíravá kapalina se silnými leptavými
účinky na kůži. Používá se k leptání skla a při výrobě matového skla.

Prohlédněte si kyselinu chlorovodíkovou (5% roztok), kterou vám ukáže vyučující,
nalitou v kádince. Velice opatrně ke kyselině přičichněte.

Jaké vlastnosti kyseliny chlorovodíkové jste pozorovali? Srovnejte její zápach
se zápachem chlorovodíku. 

Kyselina chlorovodíková (HCl) se dodává koncentrovaná jako 37% roztok chlorovodíku
ve vodě. Je to látka žíravá.
V lidském žaludku se vyskytuje pouze slabý roztok kyseliny chlorovodíkové (0,3–0,4%).

Na dvou hodinových sklíč-
kách je nalita 10% kyselina
chlorovodíková. Do jedno-
ho sklíčka vhodí vyučující
kousek hořčíkové pásky,
do druhého granulku zinku.

Jak se projevila reakce kyseliny chlorovodíkové s hořčíkem a se zinkem?
Který kov reagoval bouřlivěji? Který plyn při reakci vznikal? 

Vyučující sestaví elektrický obvod z baterie, žárovky,
vodičů a dvou kousků tuhy jako elektrod.
Obě elektrody ponoří do 10% roztoku kyseliny
chlorovodíkové v kádince.

Vede roztok kyseliny chlorovodíkové
elektrický proud? 

Vyučující připraví ve zkumavce sirovodík zahříváním
velmi malého množství směsi sulfidu železnatého
s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou.

Jaké vlastnosti má připravený sirovodík? Jak byste
charakterizovali jeho zápach?

Sirovodík (sulfan, H2S) je bezbarvý, odporně zapáchající
jedovatý plyn, který se rozpouští ve vodě, a vzniká tak kyselina
sirovodíková. Sirovodík je látka vysoce toxická.

S h r n u t í

Dvouprvkové sloučeniny halogenů a síry s vodíkem (halogenovodíky a sirovodík) jsou
plynné, zapáchající látky. Rozpouštějí se ve vodě za vzniku kyselin. Kyseliny jsou látky,
které v roztoku odštěpují vodíkový kation H+. Při práci s kyselinami je třeba používat
ochranné pomůcky. Kyselina chlorovodíková má využití např. při výrobě plastů a
léčiv. Můžeme ji najít i v lidském žaludku.

K Y S E L I N Y  A  Z Á S A D Y

Technická kyselina
chlorovodíková
(nazývaná kyselina
solná) má nažlout-
lou barvu, která je
způsobená rozpuš-
těným chloridem
železitým.

Kyselina chloro-
vodíková způso-
buje „pálení
žáhy“ a žalu-
deční vředy.
Jak se tyto cho-
roby projevují?

Víte, které léky
označujeme jako
antacida? Jaký je
jejich význam?

Znáte typický
zápach sirovodíku
z přírody? Kde se
sirovodík vyskytuje?

Sirovodík je velice
jedovatý a nebez-
pečný plyn. Po 
chvíli ochromuje
čichový nerv, takže
ho přestáváte cítit,
přestože ho dále
vdechujete.
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Reakce kyseliny chlorovodíkové
s hořčíkem

Reakce kyseliny chlorovodíkové
se zinkem

Důkaz vodivosti roztoku HCl

Vznik sulfanu
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lidské tělo „jako živé“

Aplikaci můžete zdarma stáhnout 
pomocí uvedeného QR kódu.
Více informací na www.fraus.cz/3D.

Nové učebnice přírodopisu jsme obohatili o 3D modely.
Všechny modely lze zobrazit prostřednictvím aplikace FRAUS 3D,
kterou si mohou zdarma stáhnout všichni žáci a prohlížet vybrané 

modely ze všech stran, dotykem naklánět, přibližovat, otáčet, ...
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Přírodopis 6 – nová generace
Ivana Pelikánová, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav 
Sejpka, Petra Šimonová

učebnice 978-80-7489-009-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-010-9  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-011-6  349 Kč

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

učebnice 978-80-7489-038-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-039-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-040-6   349 Kč

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

učebnice 978-80-7489-307-0   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-308-7   79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-309-4   349 Kč

Přírodopis 9 – nová generace
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

NOVINKA
učebnice  978-80-7489-348-3   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-349-0  79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-350-6   349 Kč
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Učebnice nové generace jsou aktualizací 
původních učebnic Nakladatelství Fraus a patří 
mezi nejprodávanější na českém trhu. Nově jsou 
obohaceny o unikátní 3D modely.

Proč zvolit novou generaci učebnic přírodopisu?
nn moderní učebnice, které zohledňují požadavky 

a podněty učitelů z praxe
nn obsahují aktualizované učivo doplněné o nové 

poznatky vědy a výzkumu
nn zařazují nové badatelsky orientované úkoly 

podněcující osobní i týmovou aktivitu žáků
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn nové pracovní aktivity podporují práci v terénu, 

ve třídě i v laboratoři
nn promyšlené úkoly motivují žáky k bližšímu zkoumání 

přírody z pohledu pozorovatele, objevitele 
a ochránce
nn v 8. ročníku nově zařazují nácvik poskytování první 

pomoci v reálných situacích

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat.
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Přírodopis
nová generace

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

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

84

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

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

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

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

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

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

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

Diagnostické papírky pro 
zjištění pH

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

Jaké množství tekutin 
bychom měli denně 
vypít? 

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

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

Vylučovací ústrojí

Řez ledvinou

Detail ledvinového tělíska (nefronu) 

Varianty na přebal

Varianty do učebnice

ledvinová pyramida

močovod

močová 
trubice

močový 
měchýř

ledvina

kůra
dřeň

ledvinová tepna

ledvinová žíla

ledvinová pánvička

odvod defi nitivní moči

přívodní tepénka

odvodní tepénka

klubíčko vlásečnic

sběrný kanálek

močovod
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Přírodopis 8 – nová generace, učebnice

3D MODELY

Učebnice přírodopisu jsme obohatili 
o vybrané 3D modely, díky kterým se 
výuka stává názornější a atraktivnější. 
Trojrozměrné modely lze zobrazit pomocí 
aplikace FRAUS 3D, která je ke stažení 
zcela zdarma. Více informací najdete 
na www.fraus.cz/3D.

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

Doložka MŠMT

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn je doplněna o náměty na laboratorní práce a další 

kopírovatelné materiály
nn nabízí inspiraci, jak motivovat žáky k zájmu o danou 

problematiku
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videa zobrazující organismy v jejich přirozeném 

prostředí
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy
nn doplňující fotografie k učivu
nn další interaktivní cvičení, audionahrávky či 

dokumenty 

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Přírodopis 6, 7, 8  
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.
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Přírodopis 6 – nová generace
Ivana Pelikánová, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav 
Sejpka, Petra Šimonová

učebnice 978-80-7489-009-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-010-9  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-011-6  349 Kč

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

učebnice 978-80-7489-038-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-039-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-040-6   349 Kč

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO 
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

učebnice 978-80-7489-307-0   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-308-7   79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-309-4   349 Kč

Přírodopis 9 – nová generace
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

NOVINKA
učebnice  978-80-7489-348-3   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-349-0  79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-350-6   349 Kč
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Učebnice nové generace jsou aktualizací 
původních učebnic Nakladatelství Fraus a patří 
mezi nejprodávanější na českém trhu. Nově jsou 
obohaceny o unikátní 3D modely.

Proč zvolit novou generaci učebnic přírodopisu?
nn moderní učebnice, které zohledňují požadavky 

a podněty učitelů z praxe
nn obsahují aktualizované učivo doplněné o nové 

poznatky vědy a výzkumu
nn zařazují nové badatelsky orientované úkoly 

podněcující osobní i týmovou aktivitu žáků
nn přinášejí do výuky nový rozměr v podobě 3D modelů

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn nové pracovní aktivity podporují práci v terénu, 

ve třídě i v laboratoři
nn promyšlené úkoly motivují žáky k bližšímu zkoumání 

přírody z pohledu pozorovatele, objevitele 
a ochránce
nn v 8. ročníku nově zařazují nácvik poskytování první 

pomoci v reálných situacích

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který 
si žák může uschovat.
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Přírodopis
nová generace

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

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

84

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

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

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

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

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

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

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

Diagnostické papírky pro 
zjištění pH

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

Jaké množství tekutin 
bychom měli denně 
vypít? 

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

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

Vylučovací ústrojí

Řez ledvinou

Detail ledvinového tělíska (nefronu) 

Varianty na přebal

Varianty do učebnice

ledvinová pyramida

močovod

močová 
trubice

močový 
měchýř

ledvina

kůra
dřeň

ledvinová tepna

ledvinová žíla

ledvinová pánvička

odvod defi nitivní moči

přívodní tepénka

odvodní tepénka

klubíčko vlásečnic

sběrný kanálek

močovod
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Přírodopis 8 – nová generace, učebnice

3D MODELY

Učebnice přírodopisu jsme obohatili 
o vybrané 3D modely, díky kterým se 
výuka stává názornější a atraktivnější. 
Trojrozměrné modely lze zobrazit pomocí 
aplikace FRAUS 3D, která je ke stažení 
zcela zdarma. Více informací najdete 
na www.fraus.cz/3D.

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

Doložka MŠMT

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence  7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn je doplněna o náměty na laboratorní práce a další 

kopírovatelné materiály
nn nabízí inspiraci, jak motivovat žáky k zájmu o danou 

problematiku
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videa zobrazující organismy v jejich přirozeném 

prostředí
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy
nn doplňující fotografie k učivu
nn další interaktivní cvičení, audionahrávky či 

dokumenty 

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Přírodopis 6, 7, 8  
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.
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Přírodopis
původní řada

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

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

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

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

nabytých poznatků do souvislostí
nn předkládá učivo formou stručného výkladového 

textu, který bohatě doplňuje vhodně vybraný 
obrazový materiál

Přírodopis 9
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

učebnice  978-80-7238-587-4   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-589-8   79 Kč
příručka učitele  978-80-7238-588-1   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  599 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit 80-7238-425-2   79 Kč
příručka učitele 80-7238-426-0   349 Kč

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

učebnice 80-7238-428-7   169 Kč
pracovní sešit  80-7238-429-5   79 Kč
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

H o r n i n o v ý  c y k l u s

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

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

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

S h r n u t í

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

Otázky a úkoly

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

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

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

M I N E R Á L Y  A  H O R N I N Y

3 6

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

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

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

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

Pravčická brána –
symbol NP České
Švýcarsko

Ayers Rock

Zvětrávání a eroze

Usazování
v oceánech
a na pevnině

Pohřbívání
a zpevňování

Tlak a teplota

Tlak a teplota

Ochlazování Tavení

Sm
ěr

 n
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ů
st

aj
íc

í 
te

p
lo

ty
 a

 t
la

ku

MAGMA

PŘEMĚNĚNÉ
HORNINY

ZPEVNĚNÉ
USAZENÉ
HORNINY

NEZPEVNĚNÉ
USAZENINY

VYVŘELÉ
HORNINY

Tiské stěny
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DOPORUČUJEME

Pro rozšíření a doplnění výuky 
přírodopisu napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
pracovní učebnici Ekologická 
a environmentální výchova. 

Více informací na s. 50.

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě.  
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

S T A V B A  Z E M Ě

3 7

C e s t a  d o  s t ř e d u  Z e m ě

Se stavbou zemského tělesa jste se seznámili již v 6. třídě.
Přirovnávali jste ji k vajíčku – žloutek představuje zem-
ské jádro, bílek plášť a skořápka kůru. A podobně jako
u naťuknutého vajíčka je povrchová část Země rozlámána
do ohromných bloků, které označujeme jako litosférické
desky. Víte také, že tyto desky se pohybují a některé
z nich s sebou unášejí i kontinenty, které tak v průběhu
času mění svou polohu na zemském povrchu. O stavbě
Země, pohybu desek a jeho důsledcích si nyní povíme
trochu podrobněji. Mnoho věcí už znáte z předchozího
učiva zeměpisu.

Země má slupkovitou stavbu. Jednotlivé slupky ozna-
čujeme jako geosféry. Na obrázku si můžete připome-
nout, které to jsou a do jaké hloubky zasahují.

J a k  t o  v š e c h n o  v í m e ?

Čím dál pronikáme od zemského povrchu do
hloubky, tím jsou naše poznatky méně přesné.
Mapující geolog je schopen prozkoumat hor-
niny na povrchu, ale o stavbě území už jen
několik metrů pod povrchem se bez technic-
kých prací, jako jsou vrty nebo alespoň kopané
sondy, může jenom domýšlet. 

Přesto už o Zemi leccos víme. Můžeme se
totiž opřít o poznatky širokého spektra geolo-
gických věd. Existenci zemských vrstev nám
odhalila geofyzika, přesněji její disciplína seiz-
mologie, která se zabývá studiem zemětřes-
ných vln.

Zemětřesení většinou vnímáme jako děj působící
ztráty na lidských životech i škody na majetku.
Zemětřesné (seizmické) vlny, které při něm vzni-
kají, nám však poskytují cenné informace. Vedle
povrchových vln, které se šíří po povrchu a způso-
bují škody, vznikají také vlny podélné (P) a příčné
(S). Ty se šíří od ohniska zemětřesení napříč zem-
ským tělesem a mohou být pak zaznamenány na
jiném místě zeměkoule. Rychlost těchto vln záleží
na hustotě prostředí, kterým se šíří. Příčné vlny
navíc nedokážou projít kapalinami.

Seizmologové zjistili, že podélné i příčné vlny při průchodu Zemí několikrát prudce
mění svou rychlost. Příčné vlny se navíc v hloubce 2 900 km úplně ztrácejí. Co lze
vyvodit z těchto pozorování?

Tato kapitola má
název „Cesta do
středu Země“.
Víš, odkud si jej
autoři vypůjčili?

Nejhlubší vrt (na
ruském poloost-
rově Kola) dosáhl
hloubky přes
12 000 metrů.
V této hloubce
naše přímé
důkazy o stavbě
a složení zem-
ského tělesa
končí.

Nejhlubší doly
sahají do
hloubky přes
3 000 metrů (dia-
mantové doly
v jižní Africe).

I když je pro nás
zatím technicky
nemožné ze zem-
ského pláště zís-
kat vzorky, přece
jenom je odtud
máme. Dostávají
se na povrch při
pohybu čedičo-
vého magmatu.
Vyskytují se
v podobě uzavře-
nin oválného
tvaru, bohatých
na olivín, tzv. oli-
vínových „koulí“.

Olivínová koule 

hypocentrum

epicentrum

zlom

zemětřesné
vlny

5 100 km

2 900 km

   0–100 km 

6 378 km

Stavba zemského tělesa

Sesutá úřední budova po ničivém zemětřesení
(Kóbe, 1995)

zemská kůralitosféra

astenosféra

svrchní plášť

spodní plášť

vnější jádro

vnitřní jádro
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Přírodopis 9, učebnice

… pracovali 
s mapami 

interaktivně 
a zábavně?

Využijte slevu 50 % na interaktivní verzi
nejprodávanějších školních atlasů!

K nákupu školní multilicence Zeměpis – nová generace nyní získáte slevu 50 % 
na nákup školní multilicence atlasů od Kartografie Praha.

Co vše získáte v rámci školních multilicencí?
• interaktivní učebnice a atlasy pro všechny učitele i žáky, do školy i na doma
• obrázky, videa, animace a multimédia
• řadu různorodých interaktivních cvičení
• tipy na ověřené webové odkazy a další informace

Akce platí do 31. 12. 2018 při nákupu na flexibooks.cz.  
Více informací na www.fraus.cz/akce-atlasy.

Chcete, aby všichni 

žáci měli učebnici 

i atlas k dispozici 

ve škole i doma?

… měli jednoduše 
k dispozici 

aktuální data?

AKCE

EP2_2018_blok_CC.indd   42 8.2.2018   10:34:08
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42 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Přírodopis
původní řada

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

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

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

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

nabytých poznatků do souvislostí
nn předkládá učivo formou stručného výkladového 

textu, který bohatě doplňuje vhodně vybraný 
obrazový materiál

Přírodopis 9
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

učebnice  978-80-7238-587-4   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-589-8   79 Kč
příručka učitele  978-80-7238-588-1   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  599 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit 80-7238-425-2   79 Kč
příručka učitele 80-7238-426-0   349 Kč

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

učebnice 80-7238-428-7   169 Kč
pracovní sešit  80-7238-429-5   79 Kč
příručka učitele  vyprodáno bez dotisku

H o r n i n o v ý  c y k l u s

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

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

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

S h r n u t í

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

Otázky a úkoly

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

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

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

M I N E R Á L Y  A  H O R N I N Y

3 6

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

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

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

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

Pravčická brána –
symbol NP České
Švýcarsko

Ayers Rock

Zvětrávání a eroze

Usazování
v oceánech
a na pevnině

Pohřbívání
a zpevňování

Tlak a teplota

Tlak a teplota

Ochlazování Tavení

Sm
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MAGMA

PŘEMĚNĚNÉ
HORNINY

ZPEVNĚNÉ
USAZENÉ
HORNINY

NEZPEVNĚNÉ
USAZENINY

VYVŘELÉ
HORNINY

Tiské stěny
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DOPORUČUJEME

Pro rozšíření a doplnění výuky 
přírodopisu napříč všemi ročníky 
2. stupně ZŠ a VG doporučujeme 
pracovní učebnici Ekologická 
a environmentální výchova. 

Více informací na s. 50.

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě.  
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.

S T A V B A  Z E M Ě

3 7

C e s t a  d o  s t ř e d u  Z e m ě

Se stavbou zemského tělesa jste se seznámili již v 6. třídě.
Přirovnávali jste ji k vajíčku – žloutek představuje zem-
ské jádro, bílek plášť a skořápka kůru. A podobně jako
u naťuknutého vajíčka je povrchová část Země rozlámána
do ohromných bloků, které označujeme jako litosférické
desky. Víte také, že tyto desky se pohybují a některé
z nich s sebou unášejí i kontinenty, které tak v průběhu
času mění svou polohu na zemském povrchu. O stavbě
Země, pohybu desek a jeho důsledcích si nyní povíme
trochu podrobněji. Mnoho věcí už znáte z předchozího
učiva zeměpisu.

Země má slupkovitou stavbu. Jednotlivé slupky ozna-
čujeme jako geosféry. Na obrázku si můžete připome-
nout, které to jsou a do jaké hloubky zasahují.

J a k  t o  v š e c h n o  v í m e ?

Čím dál pronikáme od zemského povrchu do
hloubky, tím jsou naše poznatky méně přesné.
Mapující geolog je schopen prozkoumat hor-
niny na povrchu, ale o stavbě území už jen
několik metrů pod povrchem se bez technic-
kých prací, jako jsou vrty nebo alespoň kopané
sondy, může jenom domýšlet. 

Přesto už o Zemi leccos víme. Můžeme se
totiž opřít o poznatky širokého spektra geolo-
gických věd. Existenci zemských vrstev nám
odhalila geofyzika, přesněji její disciplína seiz-
mologie, která se zabývá studiem zemětřes-
ných vln.

Zemětřesení většinou vnímáme jako děj působící
ztráty na lidských životech i škody na majetku.
Zemětřesné (seizmické) vlny, které při něm vzni-
kají, nám však poskytují cenné informace. Vedle
povrchových vln, které se šíří po povrchu a způso-
bují škody, vznikají také vlny podélné (P) a příčné
(S). Ty se šíří od ohniska zemětřesení napříč zem-
ským tělesem a mohou být pak zaznamenány na
jiném místě zeměkoule. Rychlost těchto vln záleží
na hustotě prostředí, kterým se šíří. Příčné vlny
navíc nedokážou projít kapalinami.

Seizmologové zjistili, že podélné i příčné vlny při průchodu Zemí několikrát prudce
mění svou rychlost. Příčné vlny se navíc v hloubce 2 900 km úplně ztrácejí. Co lze
vyvodit z těchto pozorování?

Tato kapitola má
název „Cesta do
středu Země“.
Víš, odkud si jej
autoři vypůjčili?

Nejhlubší vrt (na
ruském poloost-
rově Kola) dosáhl
hloubky přes
12 000 metrů.
V této hloubce
naše přímé
důkazy o stavbě
a složení zem-
ského tělesa
končí.

Nejhlubší doly
sahají do
hloubky přes
3 000 metrů (dia-
mantové doly
v jižní Africe).

I když je pro nás
zatím technicky
nemožné ze zem-
ského pláště zís-
kat vzorky, přece
jenom je odtud
máme. Dostávají
se na povrch při
pohybu čedičo-
vého magmatu.
Vyskytují se
v podobě uzavře-
nin oválného
tvaru, bohatých
na olivín, tzv. oli-
vínových „koulí“.

Olivínová koule 

hypocentrum

epicentrum

zlom

zemětřesné
vlny

5 100 km

2 900 km

   0–100 km 

6 378 km

Stavba zemského tělesa

Sesutá úřední budova po ničivém zemětřesení
(Kóbe, 1995)

zemská kůralitosféra

astenosféra

svrchní plášť

spodní plášť

vnější jádro

vnitřní jádro
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Přírodopis 9, učebnice

… pracovali 
s mapami 

interaktivně 
a zábavně?

Využijte slevu 50 % na interaktivní verzi
nejprodávanějších školních atlasů!

K nákupu školní multilicence Zeměpis – nová generace nyní získáte slevu 50 % 
na nákup školní multilicence atlasů od Kartografie Praha.

Co vše získáte v rámci školních multilicencí?
• interaktivní učebnice a atlasy pro všechny učitele i žáky, do školy i na doma
• obrázky, videa, animace a multimédia
• řadu různorodých interaktivních cvičení
• tipy na ověřené webové odkazy a další informace

Akce platí do 31. 12. 2018 při nákupu na flexibooks.cz.  
Více informací na www.fraus.cz/akce-atlasy.

Chcete, aby všichni 

žáci měli učebnici 

i atlas k dispozici 

ve škole i doma?

… měli jednoduše 
k dispozici 

aktuální data?

AKCE
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více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Přírodopis 9
Milada Švecová, Dobroslav Matějka

učebnice  978-80-7238-587-4   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-589-8   79 Kč
příručka učitele  978-80-7238-588-1   349 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  599 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

S T A V B A  Z E M Ě

3 7

C e s t a  d o  s t ř e d u  Z e m ě

Se stavbou zemského tělesa jste se seznámili již v 6. třídě.
Přirovnávali jste ji k vajíčku – žloutek představuje zem-
ské jádro, bílek plášť a skořápka kůru. A podobně jako
u naťuknutého vajíčka je povrchová část Země rozlámána
do ohromných bloků, které označujeme jako litosférické
desky. Víte také, že tyto desky se pohybují a některé
z nich s sebou unášejí i kontinenty, které tak v průběhu
času mění svou polohu na zemském povrchu. O stavbě
Země, pohybu desek a jeho důsledcích si nyní povíme
trochu podrobněji. Mnoho věcí už znáte z předchozího
učiva zeměpisu.

Země má slupkovitou stavbu. Jednotlivé slupky ozna-
čujeme jako geosféry. Na obrázku si můžete připome-
nout, které to jsou a do jaké hloubky zasahují.

J a k  t o  v š e c h n o  v í m e ?

Čím dál pronikáme od zemského povrchu do
hloubky, tím jsou naše poznatky méně přesné.
Mapující geolog je schopen prozkoumat hor-
niny na povrchu, ale o stavbě území už jen
několik metrů pod povrchem se bez technic-
kých prací, jako jsou vrty nebo alespoň kopané
sondy, může jenom domýšlet. 

Přesto už o Zemi leccos víme. Můžeme se
totiž opřít o poznatky širokého spektra geolo-
gických věd. Existenci zemských vrstev nám
odhalila geofyzika, přesněji její disciplína seiz-
mologie, která se zabývá studiem zemětřes-
ných vln.

Zemětřesení většinou vnímáme jako děj působící
ztráty na lidských životech i škody na majetku.
Zemětřesné (seizmické) vlny, které při něm vzni-
kají, nám však poskytují cenné informace. Vedle
povrchových vln, které se šíří po povrchu a způso-
bují škody, vznikají také vlny podélné (P) a příčné
(S). Ty se šíří od ohniska zemětřesení napříč zem-
ským tělesem a mohou být pak zaznamenány na
jiném místě zeměkoule. Rychlost těchto vln záleží
na hustotě prostředí, kterým se šíří. Příčné vlny
navíc nedokážou projít kapalinami.

Seizmologové zjistili, že podélné i příčné vlny při průchodu Zemí několikrát prudce
mění svou rychlost. Příčné vlny se navíc v hloubce 2 900 km úplně ztrácejí. Co lze
vyvodit z těchto pozorování?

Tato kapitola má
název „Cesta do
středu Země“.
Víš, odkud si jej
autoři vypůjčili?

Nejhlubší vrt (na
ruském poloost-
rově Kola) dosáhl
hloubky přes
12 000 metrů.
V této hloubce
naše přímé
důkazy o stavbě
a složení zem-
ského tělesa
končí.

Nejhlubší doly
sahají do
hloubky přes
3 000 metrů (dia-
mantové doly
v jižní Africe).

I když je pro nás
zatím technicky
nemožné ze zem-
ského pláště zís-
kat vzorky, přece
jenom je odtud
máme. Dostávají
se na povrch při
pohybu čedičo-
vého magmatu.
Vyskytují se
v podobě uzavře-
nin oválného
tvaru, bohatých
na olivín, tzv. oli-
vínových „koulí“.
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Stavba zemského tělesa

Sesutá úřední budova po ničivém zemětřesení
(Kóbe, 1995)
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… pracovali 
s mapami 

interaktivně 
a zábavně?

Využijte slevu 50 % na interaktivní verzi
nejprodávanějších školních atlasů!

K nákupu školní multilicence Zeměpis – nová generace nyní získáte slevu 50 % 
na nákup školní multilicence atlasů od Kartografie Praha.

Co vše získáte v rámci školních multilicencí?
• interaktivní učebnice a atlasy pro všechny učitele i žáky, do školy i na doma
• obrázky, videa, animace a multimédia
• řadu různorodých interaktivních cvičení
• tipy na ověřené webové odkazy a další informace

Akce platí do 31. 12. 2018 při nákupu na flexibooks.cz.  
Více informací na www.fraus.cz/akce-atlasy.

Chcete, aby všichni 

žáci měli učebnici 

i atlas k dispozici 

ve škole i doma?

… měli jednoduše 
k dispozici 

aktuální data?

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

učebnice 978-80-7238-881-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-885-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-898-1   349 Kč

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

učebnice 978-80-7489-025-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-026-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-027-7   349 Kč
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44 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO
30. 6. 2018
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

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

učebnice 978-80-7489-057-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-055-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-056-7   349 Kč

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

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-310-0  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-311-7  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-312-4  349 Kč
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Zeměpis 
nová generace

kolektiv autorů

Učebnice nové generace jsou aktualizací úspěšných 
učebnic Nakladatelství Fraus. Byly vytvořeny s ohledem 
na podněty a požadavky učitelů z praxe i nové trendy ve 
výuce zeměpisu.

Proč zvolit novou generaci učebnic zeměpisu?
nn obsah je zaktualizován v souladu s probíhajícími 

procesy a změnami v současném světě
nn nově obsahují více vizuálních geografických prvků 

a jsou doplněny o aktuální obrazový materiál 
nn zahrnují úkoly a pracovní aktivity různého typu 

a různé náročnosti
nn kladou důraz na přemýšlení v souvislostech 

a podporují kritické myšlení

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn obsahují řadu úkolů, které kladou důraz na tvůrčí 

činnost žáků a podněcují jejich bádání
nn dávají prostor k řešení praktických geografických 

problémů individuálně i ve skupinách 
nn upevňují základní geografické dovednosti: práci 

s mapou, vyhledávání, zpracovávání a třídění 
informací a jejich srovnávání, práci s grafy 
a diagramy atd.

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

45 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Již před více než sto 
lety vyslovil švédský 
chemik Svante Arrheni-
us domněnku, že by se 
přidáním oxidu uhličité-
ho do zemské atmosfé-
ry mohlo změnit klima. 
Jeho myšlenka se však 
tehdy nesetkala s vět-
ším ohlasem. Teprve 
na konci padesátých 
let 20. století začali 
vědci uvažovat o po-
tenciálním nebezpečí 
v podobě zesíleného 
skleníkového efektu. 
Tento termín zavedl 
J. B. J. Fourier, který již 
v roce 1824 prohlásil, 
že zemská atmosféra 
zadržuje teplo podobně 
jako skleněná okenní 
tabulka.

Vysvětli rozdíl mezi 
pojmy emise a imise. 
Co označují?

Za hlavní příčinu je považováno zvyšování koncentrace látek, které nazýváme 
skleníkové plyny. Ty posilují tzv. skleníkový efekt, jehož podstatou je zadržování 
nespotřebovaného slunečního tepla vyzařovaného zemským povrchem. Čím vyšší je 
intenzita skleníkového efektu, tím více tepla je zadržováno. Kdyby zemská atmo-
sféra neobsahovala žádné skleníkové plyny, průměrná roční teplota na Zemi by se 
pohybovala kolem –19 °C. Ve skutečnosti je však o 33 °C vyšší, tedy zhruba +14 °C. 
Uvedený teplotní rozdíl je způsoben právě skleníkovým efektem.

Skleníkový efekt je přirozeným jevem, mnohé lidské aktivity však přispívají k jeho 
posilování. Ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů dochází především v sou-
vislosti se spalováním fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí) a s odlesňováním. 

 Vysvětlete, proč kácení lesů zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.

Zdaleka nejvýznamnějším skleníkovým plynem v zemské atmosféře je vodní pára, 
jejíž množství v atmosféře člověk svou činností příliš neovlivňuje. Naopak nárůst 
koncentrace ostatních skleníkových plynů je lidskou činností ovlivněn velmi výraz-
ně. Jedná se hlavně o oxid uhličitý 
(CO2) a metan (CH4), jejichž současná 
koncentrace v atmosféře je zřejmě 
nejvyšší za posledních 650 tisíc let. 
Do atmosféry se vlivem lidské čin-
nosti dostává každoročně zhruba 
stejné množství uhlíku, jaké se uklá-
dalo v litosféře (do fosilních paliv, 
vápenců apod.) po dobu 500 000 let. 
Na posilování skleníkového efektu se 
podílí také oxid dusný (N2O) a ně-
které další plyny.

 K pochopení principu skleníko-
vého efektu můžeme provést 
jednoduchý pokus. Vezměte 
dva teploměry, jeden z nich 
položte pod skleněnou nádobu, 
např. sklenici od okurek, druhý 
položte volně vedle nádoby 
a pozorujte, jak se bude měnit 
teplota na obou teploměrech. 
Pokud budete provádět pokus 
na přímém slunci, dejte pozor, 
aby příliš vysoká teplota pod 
skleněnou nádobou nepoškodi-
la teploměr.

Jaké budou důsledky klimatických změn?
Další vývoj podnebí na naší planetě se dá poměrně těžko odhadnout. Podle součas-
ných odhadů by průměrná roční teplota vzduchu mohla během 21. století stoup-
nout o 1 až 3,5 °C a hladina moří by se mohla zvýšit až o 90 cm. Změny podnebí se 
však budou pravděpodobně velmi lišit v různých částech světa. Zatímco největší 
nárůst teploty se předpokládá v polárních oblastech (především v Arktidě), na Brit-
ských ostrovech a ve střední Evropě by mohlo dojít dokonce k ochlazení (zejména 
v důsledku případných změn mořského proudění). 

Intenzivní pěstování rýže přispívá ke zvyšování kon-
centrace metanu v atmosféře.

Podíl jednotlivých skleníkových plynů na oteplování  
atmosféry Země (mimo vodní páru).

ostatní plyny  20 %

metan  20 %
60 %  oxid
                         uhličitý
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Zeměpis 9 – nová generace, učebnice

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Doložka MŠMT

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při 

práci s učebnicí včetně doporučení týkajících se 
kontroverzních témat
nn nabízí inspiraci, jak motivovat žáky k zájmu o danou 

problematiku
nn je doplněna o kopírovatelné materiály, doporučuje 

další zdroje informací k dané problematice
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn animace Google Earth umožňující lokalizaci míst či 

jevů na Zemi
nn autentická videa jevů a míst, do kterých se nelze 

běžně dostat
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Zeměpis 6, 7, 8  
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě.  
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.
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Zeměpis 6 – nová generace 
Pavel Červený, Jan Kopp, Pavel Mentlík, Magdalena Rousová, 
Petra Prokopová Machalová

učebnice 978-80-7238-881-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-885-1   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-898-1   349 Kč

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

učebnice 978-80-7489-025-3   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-026-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-027-7   349 Kč
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 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

V PRODEJI DO
30. 6. 2019

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO
30. 6. 2018
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

V PRODEJI DO 
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

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

učebnice 978-80-7489-057-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-055-0   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-056-7   349 Kč

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

NOVINKA
učebnice 978-80-7489-310-0  169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-311-7  79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-312-4  349 Kč

EP2_2018_blok_CC.indd   44 8.2.2018   10:34:10

Zeměpis 
nová generace

kolektiv autorů

Učebnice nové generace jsou aktualizací úspěšných 
učebnic Nakladatelství Fraus. Byly vytvořeny s ohledem 
na podněty a požadavky učitelů z praxe i nové trendy ve 
výuce zeměpisu.

Proč zvolit novou generaci učebnic zeměpisu?
nn obsah je zaktualizován v souladu s probíhajícími 

procesy a změnami v současném světě
nn nově obsahují více vizuálních geografických prvků 

a jsou doplněny o aktuální obrazový materiál 
nn zahrnují úkoly a pracovní aktivity různého typu 

a různé náročnosti
nn kladou důraz na přemýšlení v souvislostech 

a podporují kritické myšlení

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn obsahují řadu úkolů, které kladou důraz na tvůrčí 

činnost žáků a podněcují jejich bádání
nn dávají prostor k řešení praktických geografických 

problémů individuálně i ve skupinách 
nn upevňují základní geografické dovednosti: práci 

s mapou, vyhledávání, zpracovávání a třídění 
informací a jejich srovnávání, práci s grafy 
a diagramy atd.

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva, který si 
žák může uschovat.

 	 ČLOVĚK	A	PŘÍRODA	  

45 více informací na www.ucebnice.fraus.cz
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GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Již před více než sto 
lety vyslovil švédský 
chemik Svante Arrheni-
us domněnku, že by se 
přidáním oxidu uhličité-
ho do zemské atmosfé-
ry mohlo změnit klima. 
Jeho myšlenka se však 
tehdy nesetkala s vět-
ším ohlasem. Teprve 
na konci padesátých 
let 20. století začali 
vědci uvažovat o po-
tenciálním nebezpečí 
v podobě zesíleného 
skleníkového efektu. 
Tento termín zavedl 
J. B. J. Fourier, který již 
v roce 1824 prohlásil, 
že zemská atmosféra 
zadržuje teplo podobně 
jako skleněná okenní 
tabulka.

Vysvětli rozdíl mezi 
pojmy emise a imise. 
Co označují?

Za hlavní příčinu je považováno zvyšování koncentrace látek, které nazýváme 
skleníkové plyny. Ty posilují tzv. skleníkový efekt, jehož podstatou je zadržování 
nespotřebovaného slunečního tepla vyzařovaného zemským povrchem. Čím vyšší je 
intenzita skleníkového efektu, tím více tepla je zadržováno. Kdyby zemská atmo-
sféra neobsahovala žádné skleníkové plyny, průměrná roční teplota na Zemi by se 
pohybovala kolem –19 °C. Ve skutečnosti je však o 33 °C vyšší, tedy zhruba +14 °C. 
Uvedený teplotní rozdíl je způsoben právě skleníkovým efektem.

Skleníkový efekt je přirozeným jevem, mnohé lidské aktivity však přispívají k jeho 
posilování. Ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů dochází především v sou-
vislosti se spalováním fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí) a s odlesňováním. 

 Vysvětlete, proč kácení lesů zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.

Zdaleka nejvýznamnějším skleníkovým plynem v zemské atmosféře je vodní pára, 
jejíž množství v atmosféře člověk svou činností příliš neovlivňuje. Naopak nárůst 
koncentrace ostatních skleníkových plynů je lidskou činností ovlivněn velmi výraz-
ně. Jedná se hlavně o oxid uhličitý 
(CO2) a metan (CH4), jejichž současná 
koncentrace v atmosféře je zřejmě 
nejvyšší za posledních 650 tisíc let. 
Do atmosféry se vlivem lidské čin-
nosti dostává každoročně zhruba 
stejné množství uhlíku, jaké se uklá-
dalo v litosféře (do fosilních paliv, 
vápenců apod.) po dobu 500 000 let. 
Na posilování skleníkového efektu se 
podílí také oxid dusný (N2O) a ně-
které další plyny.

 K pochopení principu skleníko-
vého efektu můžeme provést 
jednoduchý pokus. Vezměte 
dva teploměry, jeden z nich 
položte pod skleněnou nádobu, 
např. sklenici od okurek, druhý 
položte volně vedle nádoby 
a pozorujte, jak se bude měnit 
teplota na obou teploměrech. 
Pokud budete provádět pokus 
na přímém slunci, dejte pozor, 
aby příliš vysoká teplota pod 
skleněnou nádobou nepoškodi-
la teploměr.

Jaké budou důsledky klimatických změn?
Další vývoj podnebí na naší planetě se dá poměrně těžko odhadnout. Podle součas-
ných odhadů by průměrná roční teplota vzduchu mohla během 21. století stoup-
nout o 1 až 3,5 °C a hladina moří by se mohla zvýšit až o 90 cm. Změny podnebí se 
však budou pravděpodobně velmi lišit v různých částech světa. Zatímco největší 
nárůst teploty se předpokládá v polárních oblastech (především v Arktidě), na Brit-
ských ostrovech a ve střední Evropě by mohlo dojít dokonce k ochlazení (zejména 
v důsledku případných změn mořského proudění). 

Intenzivní pěstování rýže přispívá ke zvyšování kon-
centrace metanu v atmosféře.

Podíl jednotlivých skleníkových plynů na oteplování  
atmosféry Země (mimo vodní páru).

ostatní plyny  20 %

metan  20 %
60 %  oxid
                         uhličitý
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Zeměpis 9 – nová generace, učebnice

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Doložka MŠMT

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při 

práci s učebnicí včetně doporučení týkajících se 
kontroverzních témat
nn nabízí inspiraci, jak motivovat žáky k zájmu o danou 

problematiku
nn je doplněna o kopírovatelné materiály, doporučuje 

další zdroje informací k dané problematice
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn animace Google Earth umožňující lokalizaci míst či 

jevů na Zemi
nn autentická videa jevů a míst, do kterých se nelze 

běžně dostat
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic 
a pracovních sešitů Zeměpis 6, 7, 8  
nebo 9 – nová generace obdržíte zdarma 
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní 
sešit, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 587 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED

Získejte sady TESTŮ A TESTOVÝCH ÚLOH 
k učebnici v online i tisknutelné podobě.  
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte 
se inspirovat“. Více informací na s. 58.
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Zeměpis 
původní řada

kolektiv autorů

Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Život v našem regionu
učebnice 978-80-7238-489-1   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-662-8   299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

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

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

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

do každodenního života žáka

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  599 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

Příroda v okolí 

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

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

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

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

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

Fotografuj přírodu během roku.

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

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

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

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

K čemu slouží 
biometeorologická
předpověď?

Které ze zpráv o po-
časí vás doma vždy
zneklidní? Proč?
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Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě. 

Popiš její proměnu během
roku.

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

Hlavní podnebné oblasti teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast
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Život v našem regionu, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit  978-80-7238-663-5  79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-664-2    349 Kč

Zeměpis 7
Jiří Dvořák, Alice Kohoutová, Pavel Taibr

učebnice 80-7238-304-3   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-305-1   79 Kč
příručka učitele 80-7238-306-X   349 Kč

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

učebnice 978-80-7238-517-1   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-518-8  79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-488-4   349 Kč

Zeměpis 9
Miroslav Marada a kolektiv

učebnice 978-80-7238-590-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-592-8   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-591-1   349 Kč

Doložka MŠMT Doložka MŠMT

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 

V roce 2010 získala pracovní učebnice 
Život v našem regionu zvláštní cenu 
poroty v soutěži nejlepších evropských 
učebnic na mezinárodním knižním veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem.
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K U L T U R N Í  R O Z M A N I T O S T  L I D S T V A

Čím se zabývá
etnologie? 
V čem podle
tebe spočívá její
přínos pro sou-
časnou dobu? 

Vysvětli pojem
etnografie.

Známým botani-
kem, etnografem
a cestovatelem byl
Alberto Vojtěch
Frič (1882–1944).
Během svých cest
navštívil desítky
kmenů v Jižní Ame-
rice a sestavil slov-
níky 36 indiánských
jazyků. Pořídil
stovky fotografií
a přivezl do Evropy
tisíce upomínkových
předmětů. Často
jde o jediné po-
drobné materiály
dokumentující život
indiánů, než je za-
sáhla civilizace
nebo byli vyhubeni.

Kdo byli záhadní
Inkové? Najdi
dostupné infor-
mace o dalších
významných indi-
ánských kultu-
rách.

O d  e t n i k a  k e  g l o b á l n í m u  s p o l e č e n s t v í
Dnešní civilizace pokrývá sice celou zeměkouli a způsobuje, že téměř všude můžeme vidět tytéž vý-
robky, tytéž reklamy, tytéž televizní seriály, odbočky týchž mezinárodních bank či ohromných firem,
že všude lze zachytit tutéž internacionální populární hudbu a mladí lidé nosí tytéž džíny, ale přesto
všechno jde jen o velmi mladou, velmi tenkou a velmi povrchovou slupku života. Pod ní se skrývá
mnoho vrstev velmi různých civilizačních, kulturních, společenských a politických tradic, jak se v růz-
ných prostředích formovaly po dlouhá tisíciletí, kdy žily tyto rozmanité světy odděleně, anebo kdy
jejich vzájemné kontakty byly minimální.

(Úryvek z projevu V. Havla v Latinskoamerickém parlamentu. São Paulo, 19. září 1996.)

V čem vidíte pro budoucnost současné civilizace přínos otevřených diskusních fór týka-
jících se problematiky dnešního světa? Mohou jejich účastníci, jako např. Václav Ha-
vel, nějak ovlivnit budoucnost naší planety?

S výrazem etnický se dnes setkáváme po-
měrně často, např. ve spojeních etnický
konflikt, etnické spory, ale také festival
etnické hudby, výstava etnických obrazů
apod. Co toto slovo označuje?

Etnická skupina
představuje histo-
ricky vzniklé sesku-
pení lidí společného
původu, jazyka
a společné materi-
ální a duchovní kultury. Na rozdíl od společenské skupiny je stálá,
jedinečná a od ostatních skupin se liší antropologickým složením.
Znamená to, že příslušníci
každé etnické skupiny nále-
žejí zpravidla k určitým
výrazným typům a ra-
sám (lidským pleme-
nům).

Pro etnické skupiny je charakteristický geografický
původ, určité území, na kterém buď vznikaly, nebo
se po dlouhou dobu vyvíjely. Toto území nemusí
být vždy totožné s územím státu. Etnická skupina
většinou obývá menší oblast uvnitř státu, může
však zasahovat i na území více států.

Původně nebylo etnických skupin mnoho. S šíře-
ním lidstva po kontinentech se však začaly od vel-
kých etnických seskupení oddělovat menší a od-
cházet daleko od původních sídel a oblastí vzniku,
kde se izolovaly, mísily a začaly vytvářet skupiny
nové.

Machu Picchu, kdysi
slavné město Inků v již-
ním Peru

Romský festival

Festival etnické hudby

Počátky civilizace ve starověku

hlavní centra civilizace

naprosto neznámý svět

málo známý svět

známý svět
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Zeměpis 9, učebnice
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Dějepis
kolektiv autorů

Učebnice dějepisu umožňují systematicky rozvíjet 
schopnost žáků porozumět různým typům textů, 
záznamů i obrazových materiálů.  

Proč zvolit tyto učebnice dějepisu?
nn jsou moderně zpracované, vytvářeli je špičkoví 

odborníci z univerzit společně s učiteli z praxe
nn podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování 

i řešení problémů
nn mají činnostní charakter a obsahují mezipředmětové 

vazby
nn nabízejí pohled na práci historiků a umožňují žákům 

poznat její obtížnost a vnímat relativnost závěrů, 
ke kterým docházejí

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn ulehčují žákům koncipování ucelených poznámek
nn podněcují zájem žáků o další informace 

a zajímavosti k tématu
nn vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků se 

zdroji informací

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva se 
slovníčkem pojmů, který si žák může uschovat.

Dějepis 6
učebnice  978-80-7238-545-4   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-551-5   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-301-8   399 Kč

Dějepis 7
učebnice  978-80-7489-034-5   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-035-2   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-302-5   399 Kč

Dějepis 8
učebnice  978-80-7489-273-8  169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-274-5  79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-303-2  399 Kč

Dějepis 9
učebnice  978-80-7489-291-2   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-292-9   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-304-9   399 Kč
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Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Život v našem regionu
učebnice 978-80-7238-489-1   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-662-8   299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

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

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

Příroda v okolí 

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

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

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

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

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

Fotografuj přírodu během roku.

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

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

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

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

K čemu slouží 
biometeorologická
předpověď?

Které ze zpráv o po-
časí vás doma vždy
zneklidní? Proč?
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Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě. 

Popiš její proměnu během
roku.

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

Hlavní podnebné oblasti teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast
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Život v našem regionu, učebnice

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

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

Jazyk vypovídá o minulosti lidí, kteří jím hovoří

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

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

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

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

Romové vzbuzovali zvědavost i podezírání

V 15. století přitahovali zájem panovníků a šlechticů, kteří je zvali na svá sídla a po-
skytovali jim ochranu. Díky svému kočování byli zprvu vnímáni jako zbožní křesťanští
poutníci. Ve skutečnosti bylo kočování pro Romy v této době běžným způsobem života.
Zaznamenáváme ale i projevy nepřátelství vůči Romům, které vzbuzoval jejich odlišný
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M 078

S

M 078
S

V R C H O L N Ý  S T Ř E D O V Ě K

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

Které romské uměl-
ce znáte? Proč je
romská hudba ve
světě tak oblíbená?
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Letecký pohled na část
starověkého indického
města Mohendžodaro

Romský kočovný vůz, 
fotografie z první 
poloviny 20. stol.

Cesta Romů do Evropy
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Paříž

Praha

Řím

město
jádro byzantské říše
směr postupu Romů
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Dějepis 7, učebnice

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 

BRONZOVÁ MEDAILE

Učebnice pro 6. ročník základních škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
byla v roce 2009 oceněna na mezinárodním 
knižním veletrhu ve Frankfurtu nad 
Mohanem bronzovou medailí jako 
třetí nejlepší učebnice pro základní školy 
v Evropě.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky – rekonstrukce historických událostí, 

ukázky architektury
nn interaktivní mapy a cvičení
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy
nn další dokumenty, obrázky či ilustrace
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Zeměpis 
původní řada

kolektiv autorů

Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Život v našem regionu
učebnice 978-80-7238-489-1   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-662-8   299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

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

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

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

do každodenního života žáka

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  599 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

Příroda v okolí 

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

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

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

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

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

Fotografuj přírodu během roku.

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

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

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

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

K čemu slouží 
biometeorologická
předpověď?

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

1 4

Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě. 

Popiš její proměnu během
roku.

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

Hlavní podnebné oblasti teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast
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Život v našem regionu, učebnice

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

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

učebnice  vyprodáno bez dotisku
pracovní sešit  978-80-7238-663-5  79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-664-2    349 Kč

Zeměpis 7
Jiří Dvořák, Alice Kohoutová, Pavel Taibr

učebnice 80-7238-304-3   169 Kč
pracovní sešit 80-7238-305-1   79 Kč
příručka učitele 80-7238-306-X   349 Kč

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

učebnice 978-80-7238-517-1   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-518-8  79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-488-4   349 Kč

Zeměpis 9
Miroslav Marada a kolektiv

učebnice 978-80-7238-590-4   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7238-592-8   79 Kč
příručka učitele 978-80-7238-591-1   349 Kč

Doložka MŠMT Doložka MŠMT

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 

V roce 2010 získala pracovní učebnice 
Život v našem regionu zvláštní cenu 
poroty v soutěži nejlepších evropských 
učebnic na mezinárodním knižním veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem.
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K U L T U R N Í  R O Z M A N I T O S T  L I D S T V A

Čím se zabývá
etnologie? 
V čem podle
tebe spočívá její
přínos pro sou-
časnou dobu? 

Vysvětli pojem
etnografie.

Známým botani-
kem, etnografem
a cestovatelem byl
Alberto Vojtěch
Frič (1882–1944).
Během svých cest
navštívil desítky
kmenů v Jižní Ame-
rice a sestavil slov-
níky 36 indiánských
jazyků. Pořídil
stovky fotografií
a přivezl do Evropy
tisíce upomínkových
předmětů. Často
jde o jediné po-
drobné materiály
dokumentující život
indiánů, než je za-
sáhla civilizace
nebo byli vyhubeni.

Kdo byli záhadní
Inkové? Najdi
dostupné infor-
mace o dalších
významných indi-
ánských kultu-
rách.

O d  e t n i k a  k e  g l o b á l n í m u  s p o l e č e n s t v í
Dnešní civilizace pokrývá sice celou zeměkouli a způsobuje, že téměř všude můžeme vidět tytéž vý-
robky, tytéž reklamy, tytéž televizní seriály, odbočky týchž mezinárodních bank či ohromných firem,
že všude lze zachytit tutéž internacionální populární hudbu a mladí lidé nosí tytéž džíny, ale přesto
všechno jde jen o velmi mladou, velmi tenkou a velmi povrchovou slupku života. Pod ní se skrývá
mnoho vrstev velmi různých civilizačních, kulturních, společenských a politických tradic, jak se v růz-
ných prostředích formovaly po dlouhá tisíciletí, kdy žily tyto rozmanité světy odděleně, anebo kdy
jejich vzájemné kontakty byly minimální.

(Úryvek z projevu V. Havla v Latinskoamerickém parlamentu. São Paulo, 19. září 1996.)

V čem vidíte pro budoucnost současné civilizace přínos otevřených diskusních fór týka-
jících se problematiky dnešního světa? Mohou jejich účastníci, jako např. Václav Ha-
vel, nějak ovlivnit budoucnost naší planety?

S výrazem etnický se dnes setkáváme po-
měrně často, např. ve spojeních etnický
konflikt, etnické spory, ale také festival
etnické hudby, výstava etnických obrazů
apod. Co toto slovo označuje?

Etnická skupina
představuje histo-
ricky vzniklé sesku-
pení lidí společného
původu, jazyka
a společné materi-
ální a duchovní kultury. Na rozdíl od společenské skupiny je stálá,
jedinečná a od ostatních skupin se liší antropologickým složením.
Znamená to, že příslušníci
každé etnické skupiny nále-
žejí zpravidla k určitým
výrazným typům a ra-
sám (lidským pleme-
nům).

Pro etnické skupiny je charakteristický geografický
původ, určité území, na kterém buď vznikaly, nebo
se po dlouhou dobu vyvíjely. Toto území nemusí
být vždy totožné s územím státu. Etnická skupina
většinou obývá menší oblast uvnitř státu, může
však zasahovat i na území více států.

Původně nebylo etnických skupin mnoho. S šíře-
ním lidstva po kontinentech se však začaly od vel-
kých etnických seskupení oddělovat menší a od-
cházet daleko od původních sídel a oblastí vzniku,
kde se izolovaly, mísily a začaly vytvářet skupiny
nové.

Machu Picchu, kdysi
slavné město Inků v již-
ním Peru

Romský festival

Festival etnické hudby

Počátky civilizace ve starověku

hlavní centra civilizace

naprosto neznámý svět

málo známý svět

známý svět
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Zeměpis 9, učebnice
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Dějepis
kolektiv autorů

Učebnice dějepisu umožňují systematicky rozvíjet 
schopnost žáků porozumět různým typům textů, 
záznamů i obrazových materiálů.  

Proč zvolit tyto učebnice dějepisu?
nn jsou moderně zpracované, vytvářeli je špičkoví 

odborníci z univerzit společně s učiteli z praxe
nn podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování 

i řešení problémů
nn mají činnostní charakter a obsahují mezipředmětové 

vazby
nn nabízejí pohled na práci historiků a umožňují žákům 

poznat její obtížnost a vnímat relativnost závěrů, 
ke kterým docházejí

Proč používat naše pracovní sešity?
nn jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak 

orientaci žáků i vaši práci
nn ulehčují žákům koncipování ucelených poznámek
nn podněcují zájem žáků o další informace 

a zajímavosti k tématu
nn vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků se 

zdroji informací

A navíc obsahují vyjímatelný přehled učiva se 
slovníčkem pojmů, který si žák může uschovat.

Dějepis 6
učebnice  978-80-7238-545-4   169 Kč
pracovní sešit  978-80-7238-551-5   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-301-8   399 Kč

Dějepis 7
učebnice  978-80-7489-034-5   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-035-2   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-302-5   399 Kč

Dějepis 8
učebnice  978-80-7489-273-8  169 Kč
pracovní sešit  978-80-7489-274-5  79 Kč
příručka učitele  978-80-7489-303-2  399 Kč

Dějepis 9
učebnice  978-80-7489-291-2   169 Kč
pracovní sešit 978-80-7489-292-9   79 Kč
příručka učitele 978-80-7489-304-9   399 Kč
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Život v našem regionu 
pracovní učebnice

Hana Kühnlová

Život v našem regionu
učebnice 978-80-7238-489-1   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-662-8   299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

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

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

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

Příroda v okolí 

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

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

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

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

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

Fotografuj přírodu během roku.

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

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

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

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

K čemu slouží 
biometeorologická
předpověď?

Které ze zpráv o po-
časí vás doma vždy
zneklidní? Proč?
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Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě. 

Popiš její proměnu během
roku.

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

Hlavní podnebné oblasti teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast
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Život v našem regionu, učebnice

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

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

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

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

Jazyk vypovídá o minulosti lidí, kteří jím hovoří

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

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

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

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

Romové vzbuzovali zvědavost i podezírání

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

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

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

7 8

Letecký pohled na část
starověkého indického
města Mohendžodaro

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

Doložka MŠMT

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 pracovní	sešit
152,10	Kč		 71,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 

BRONZOVÁ MEDAILE

Učebnice pro 6. ročník základních škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
byla v roce 2009 oceněna na mezinárodním 
knižním veletrhu ve Frankfurtu nad 
Mohanem bronzovou medailí jako 
třetí nejlepší učebnice pro základní školy 
v Evropě.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj pro 
učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici 

a pracovním sešitě

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn videoukázky – rekonstrukce historických událostí, 

ukázky architektury
nn interaktivní mapy a cvičení
nn webové odkazy na stránky související s obsaženými 

tématy
nn další dokumenty, obrázky či ilustrace
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Občanská výchova 6 – nová generace
Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Zdeněk Brom, Anna 
Čečilová, Dagmar Čábalová

učebnice  978-80-7238-397-9   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-402-0   399 Kč

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

učebnice  978-80-7238-879-0   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-880-6  399 Kč
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 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  129 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

PŮVODNÍ ŘADA OBČANSKÉ A RODINNÉ VÝCHOVY 
JE VYPRODÁNA BEZ DOTISKU. 

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

učebnice  978-80-7238-899-8   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-900-1  399 Kč

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

učebnice  978-80-7489-012-3   129 Kč
příručka učitele 978-80-7489-013-0  399 Kč
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Občanská výchova 
nová generace

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

Společenský vývoj a s ním související změny vyžadují 
průběžnou aktualizaci informací ve výuce občanské 
výchovy. Tyto změny odrážejí právě učebnice nové 
generace, které obsahově i didakticky vycházejí 
z oblíbené původní řady učebnic.

Proč zvolit novou generaci učebnic občanské 
výchovy?
nn přinášejí informace zaktualizované v souladu 

s novým občanským zákoníkem
nn kladou větší důraz na činnostní a projektovou výuku
nn nabízejí možnost výběru aktivit pro diferenciaci 

a individuální práci žáků
nn pokrývají všechna průřezová témata
nn zohledňují požadavky a podněty učitelů z praxe

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn je obohacena o kopírovatelné pracovní listy, návrhy 

na doplňující cvičení a náměty k diskuzi
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn desítky tisknutelných pracovních aktivit
nn videoukázky zvyků a událostí
nn interaktivní cvičení a souhrnné opakovací testy
nn další dokumenty, odkazy do odborných příruček 

či doplňující fotografie
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 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  129 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

40

RODINNÝ ŽIVOT

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

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

Slova dvacetiletého  
narkomana, který ze-
mřel na předávkování.

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

pečí může hrozit tomu, kdo neodmítne?

Nabídl ti někdo drogu?

Jak jsi reagoval(a)?

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

Jsi jedin� ná a neopakovatelná bytost.
Jen ty máš právo se rozhodnout.
Važ si sám sebe!
Važ si svého zdraví.
Uvěd om si své před nosti.
Buď zod pověd ný(á) za své jednání.

Ty můžeš rozhodovat, ale zároveň neseš za rozhodnutí plnou odpovědnost.

Každý z nás se někdy může dostat do nesnází. Kdo nám může pomoci? 
Komu důvěřuješ ty? Vzpomeneš si na některé instituce, kde ti mohou 

poradit, pokud se dostaneš do problémů s drogami, alkoholem, mezilidskými 
vztahy?

Základem spokojeného a bezpečného života je, že se nikdo na nikom druhém 
nesmí dopouštět násilí a bezpráví. Ani sám sobě by člověk neměl ubližovat. 
Když si někdy nebudeš jistý, budeš mít strach a nebudeš si vědět rady, můžeš 
se obrátit na Linku bezpečí nebo Linku důvěry.

112 
tísňová linka, bezplatná 

ve všech státech EU

158 – policie 800 155 555  
bezplatné volání 
na Linku bezpečí

155 – lékařská pohotovost
150 – hasiči
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RODINNÝ ŽIVOT

Jaké významy má slovo 
role?

Víš, co znamená hlava 
rodiny?

Víš, komu říkáme bílá 
vrána?

A kdo je to černá ovce?

Rodina – postavení a role ženy a muže
V ČR převažuje model rodin, ve kterých oba rodiče pracují na plný úvazek, 
s výjimkou období mateřské a rodičovské dovolené. Zejména ženy musí 
skloubit svůj pracovní život s rodinnými a mateřskými povinnostmi. 
Setkáváme se ale i s muži, kteří zůstávají místo žen na rodičovské dovolené. 
Důvodem většinou bývá vyšší plat a pracovní postavení ženy.

Vypadá to ve vaší rodině podobně?

Vezmi si pastelky a nakresli do sešitu maminku nebo tatínka v běžných 
situacích.

Role – slovo, které známe z divadla nebo fi lmu. Ale i my, neherci, máme své 
role. Žijeme v lidské společnosti. Jsme příslušníky nějakého národa. Něko-
mu jsme se narodili. Od každého z nás se očekává určité chování, a pokud 
se nechceme dostat do konfl iktu s ostatními, snažíme se chovat tak, aby-
chom ve své roli obstáli.
Žena má v rodině roli dcery, možná sestry, v budoucnu se stává maminkou, 
tetou a ještě později babičkou, případně prababičkou. Navíc už od pravěku 
jí život v tlupě přidělil zcela přirozenou společenskou roli, a to tak důleži-
tou, že právě na ženě záviselo přežití rodu.

Už víš, jakou roli máme na mysli?

A co muž? Ať už jako chlapec, bratr, otec, strýc, dědeček, … musel, a známe 
to opět z časů dávno minulých, být živitelem rodu.
Byl lovcem a ochráncem. 

Proč právě muž?

 I dnes často mluvíme o muži jako o živiteli rodiny. Proč? Vždyť už žádný 
úlovek domů nenosí. Naopak, spíše ženy chodí nakupovat potraviny. 
Mužské a ženské role se vzájemně prolínají.
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Občanská výchova 6 – nová generace, učebnice

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více učebnic Občanská 
výchova 6, 7, 8 nebo 9 – nová generace 
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 518 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 příručka	učitele
116,10	Kč		 359,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

„S učebnicemi Občanská výchova z Nakladatelství Fraus 
pracuji ve třídách víceletého gymnázia od samého začátku. 
Novou generaci učebnic jsem velmi přivítala. Aktivity, úkoly 
a doplňující texty pomáhají zapojit žáky do výuky. Každá 
vyučovací hodina je tak spojena s diskusí nad probíraným 
tématem. Ne všechny úkoly a náměty lze využít, na to je 
45 minut týdně málo. Na druhé straně ale jejich pestrost 
umožňuje výběr.“

Mgr. Dagmar Dvořáková
Gymnázium Jana Palacha, Mělník

EP2_2018_blok_CC.indd   49 8.2.2018   10:34:16



     
!

!

 

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

učebnice  978-80-7238-397-9   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-402-0   399 Kč

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

učebnice  978-80-7238-879-0   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-880-6  399 Kč
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 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  129 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

AKTUALIZUJEME SYSTÉMOVÉ UČEBNICE

VYPRODÁNO
BEZ DOTISKU

NOVÁ GENERACE 
JIŽ V PRODEJI

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 54.

PŮVODNÍ ŘADA OBČANSKÉ A RODINNÉ VÝCHOVY 
JE VYPRODÁNA BEZ DOTISKU. 

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

učebnice  978-80-7238-899-8   129 Kč
příručka učitele 978-80-7238-900-1  399 Kč

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

učebnice  978-80-7489-012-3   129 Kč
příručka učitele 978-80-7489-013-0  399 Kč
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Občanská výchova 
nová generace

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

Společenský vývoj a s ním související změny vyžadují 
průběžnou aktualizaci informací ve výuce občanské 
výchovy. Tyto změny odrážejí právě učebnice nové 
generace, které obsahově i didakticky vycházejí 
z oblíbené původní řady učebnic.

Proč zvolit novou generaci učebnic občanské 
výchovy?
nn přinášejí informace zaktualizované v souladu 

s novým občanským zákoníkem
nn kladou větší důraz na činnostní a projektovou výuku
nn nabízejí možnost výběru aktivit pro diferenciaci 

a individuální práci žáků
nn pokrývají všechna průřezová témata
nn zohledňují požadavky a podněty učitelů z praxe

Proč je metodická příručka praktický a užitečný 
nástroj pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn je obohacena o kopírovatelné pracovní listy, návrhy 

na doplňující cvičení a náměty k diskuzi
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn desítky tisknutelných pracovních aktivit
nn videoukázky zvyků a událostí
nn interaktivní cvičení a souhrnné opakovací testy
nn další dokumenty, odkazy do odborných příruček 

či doplňující fotografie
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více informací na www.ucebnice.fraus.cz 49 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  129 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.
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RODINNÝ ŽIVOT

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

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

Slova dvacetiletého  
narkomana, který ze-
mřel na předávkování.

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

pečí může hrozit tomu, kdo neodmítne?

Nabídl ti někdo drogu?

Jak jsi reagoval(a)?

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

Jsi jedin� ná a neopakovatelná bytost.
Jen ty máš právo se rozhodnout.
Važ si sám sebe!
Važ si svého zdraví.
Uvěd om si své před nosti.
Buď zod pověd ný(á) za své jednání.

Ty můžeš rozhodovat, ale zároveň neseš za rozhodnutí plnou odpovědnost.

Každý z nás se někdy může dostat do nesnází. Kdo nám může pomoci? 
Komu důvěřuješ ty? Vzpomeneš si na některé instituce, kde ti mohou 

poradit, pokud se dostaneš do problémů s drogami, alkoholem, mezilidskými 
vztahy?

Základem spokojeného a bezpečného života je, že se nikdo na nikom druhém 
nesmí dopouštět násilí a bezpráví. Ani sám sobě by člověk neměl ubližovat. 
Když si někdy nebudeš jistý, budeš mít strach a nebudeš si vědět rady, můžeš 
se obrátit na Linku bezpečí nebo Linku důvěry.

112 
tísňová linka, bezplatná 

ve všech státech EU

158 – policie 800 155 555  
bezplatné volání 
na Linku bezpečí

155 – lékařská pohotovost
150 – hasiči
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RODINNÝ ŽIVOT

Jaké významy má slovo 
role?

Víš, co znamená hlava 
rodiny?

Víš, komu říkáme bílá 
vrána?

A kdo je to černá ovce?

Rodina – postavení a role ženy a muže
V ČR převažuje model rodin, ve kterých oba rodiče pracují na plný úvazek, 
s výjimkou období mateřské a rodičovské dovolené. Zejména ženy musí 
skloubit svůj pracovní život s rodinnými a mateřskými povinnostmi. 
Setkáváme se ale i s muži, kteří zůstávají místo žen na rodičovské dovolené. 
Důvodem většinou bývá vyšší plat a pracovní postavení ženy.

Vypadá to ve vaší rodině podobně?

Vezmi si pastelky a nakresli do sešitu maminku nebo tatínka v běžných 
situacích.

Role – slovo, které známe z divadla nebo fi lmu. Ale i my, neherci, máme své 
role. Žijeme v lidské společnosti. Jsme příslušníky nějakého národa. Něko-
mu jsme se narodili. Od každého z nás se očekává určité chování, a pokud 
se nechceme dostat do konfl iktu s ostatními, snažíme se chovat tak, aby-
chom ve své roli obstáli.
Žena má v rodině roli dcery, možná sestry, v budoucnu se stává maminkou, 
tetou a ještě později babičkou, případně prababičkou. Navíc už od pravěku 
jí život v tlupě přidělil zcela přirozenou společenskou roli, a to tak důleži-
tou, že právě na ženě záviselo přežití rodu.

Už víš, jakou roli máme na mysli?

A co muž? Ať už jako chlapec, bratr, otec, strýc, dědeček, … musel, a známe 
to opět z časů dávno minulých, být živitelem rodu.
Byl lovcem a ochráncem. 

Proč právě muž?

 I dnes často mluvíme o muži jako o živiteli rodiny. Proč? Vždyť už žádný 
úlovek domů nenosí. Naopak, spíše ženy chodí nakupovat potraviny. 
Mužské a ženské role se vzájemně prolínají.
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Občanská výchova 6 – nová generace, učebnice

NOVÁ GENERACE UČEBNIC NAHRAZUJE PŮVODNÍ ŘADU ÚSPĚŠNÝCH UČEBNIC

Doložka MŠMT

SADY ZDARMA

Při objednání 20 a více učebnic Občanská 
výchova 6, 7, 8 nebo 9 – nová generace 
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, příručku učitele a roční učitelskou 
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 518 Kč. 
Návod, jak sadu získat, najdete na 
zadní straně edičního plánu.

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

učebnice	 příručka	učitele
116,10	Kč		 359,10	Kč
Objednávejte	na	www.ucebnice.fraus.cz.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED 

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

„S učebnicemi Občanská výchova z Nakladatelství Fraus 
pracuji ve třídách víceletého gymnázia od samého začátku. 
Novou generaci učebnic jsem velmi přivítala. Aktivity, úkoly 
a doplňující texty pomáhají zapojit žáky do výuky. Každá 
vyučovací hodina je tak spojena s diskusí nad probíraným 
tématem. Ne všechny úkoly a náměty lze využít, na to je 
45 minut týdně málo. Na druhé straně ale jejich pestrost 
umožňuje výběr.“

Mgr. Dagmar Dvořáková
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
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Aktualizace oblíbené učebnice je obsahově v souladu 
se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví. Reflektuje změny 
v RVP ZV a nově zařazuje kapitolu Ochrana člověka za 
mimořádných událostí.

nn motivuje ke zdravému životnímu stylu jako 
předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život
nn klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

žáků (pomocí her, cvičení, praktických 
úkolů, návodů na relaxační cvičení a námětů 
volnočasových aktivit)
nn podporuje rozvíjení dobrých vztahů mezi spolužáky 

a navození důvěry mezi učitelem a žákem
nn využívá aktivizující metody a moderní formy výuky
nn nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti 

žáků a zvláštností třídy

Příručka učitele pomáhá při formulaci výchovně- 
-vzdělávacích cílů, tj. vědomostí, dovedností a postojů, 
a obsahuje náměty, jak těchto cílů dosáhnout. Součástí 
příručky jsou také kopírovatelné pracovní listy, které 
doplňují práci s učebnicí, lze je použít i samostatně.

Pracovní učebnice zahrnuje 13 tematických okruhů, 
přičemž každý vychází z modelové situace blízké 
každodennímu životu žáků. Zapojuje žáky do 
problematiky, dává jim možnost rekapitulovat 
dosavadní poznatky a zkušenosti, poskytuje jim nové 
informace, podporuje je v přemýšlení a nabízí prostor 
k formování vlastních názorů.

Příručka učitele napomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.
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50 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Výchova ke zdravému 
životnímu stylu
nová generace

Milada Krejčí, Lenka Šulová, František Rozum, 
Dagmar Havlíková

Ekologická 
a environmentální výchova
Petra Šimonová, Jan Činčera, Kateřina 
Jančaříková, Alena Volfová

Dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova 
 Interaktivní učebnice Flexibooks

žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  199 Kč
e-příručka učitele  99 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Výchova ke zdravému životnímu stylu
učebnice – nová generace 978-80-7489-358-2   209 Kč
příručka učitele – nová generace 978-80-7489-359-9    399 Kč 

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  209 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

35

JSEM V KOUPELNĚ 

pro jistotu zeptal své kamarádky. Ta mi poradila, abych koupil nějaký deo-
dorant nebo antiperspirant, ani nevím, jaký je mezi tím rozdíl… 

 Najdi na internetu informace o deodorantech, antiperspirantech 
a kamenci a zapiš do tabulky klady a zápory těchto přípravků.

Deodoranty Antiperspiranty Kamenec
+ – + – + –
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Vymyslete se spolužáky krátkou scénku, v níž využijete 
vlastní zkušenosti s přípravky, které se proti pocení 

užívají. (Situace doma, v kině, autobuse, prodejně, kanceláři, 
apod.) Využijte údaje zapsané v tabulce a přípravky, které jste 
si přinesli z domova.

Konečně jsem v prodejně kosmetiky a kupuji dárek pro mamin-
ku. Na tátu jsem ale úplně zapomněl. Co mu tady také něco vybrat, 
a zabít tak dvě mouchy jednou ranou? Je tady regál plný šamponů. 
O kosmetice už dnes vím ledacos, a tak mám s sebou seznam toxických 
látek, které se mohou v kosmetických přípravcích vyskytnout.

 Jaké přírodní látky dříve lidé používali k ošetření a mytí vlasů? 
Obrázky ti napoví.

 Součástí mnoha šamponů jsou bylinné výtažky. Najdi názvy rostlin na 
etiketách přinesených výrobků.
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Ekologická a environmentální výchova, pracovní učebnice

Ekologická a environmentální výchova
pracovní učebnice  978-80-7238-452-5   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-795-3   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Doložka MŠMTDoložka MŠMTDoložka MŠMT
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Výchova k finanční gramotnosti umožňuje žákům 
získat dovednosti potřebné k zodpovědnému 
finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému 
a efektivnímu užívání peněz. Napomáhá žákům 
orientovat se v základní finanční terminologii 
i v nabízených finančních produktech a službách, 
uvědomit si důsledky svého rozhodnutí a nenechat se 
zmanipulovat reklamou nebo lákavými obchodními 
nabídkami.

Příručka učitele obsahuje přehled a vysvětlení 
použitých výukových metod a nabízí odborné informace 
a vhodná metodická doporučení pro práci s jednotlivými 
lekcemi.

Pracovní učebnice obsahuje 10 témat, v nichž se 
žáci seznámí se základními etickými hodnotami 
a morálními normami. Základním cílem etické výchovy 
je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, které 
mohou nacvičovat v praktických situacích z osobního 
i společenského života. Etická výchova je efektivním 
nástrojem prevence proti šikaně a dalším formám 
rizikového chování dětí. Publikaci lze využít i v hodinách 
literatury a občanské výchovy. Opírá se o kritické 
myšlení a podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti.

Příručka učitele pomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a  hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Mediální výchova napomáhá žákům orientovat se ve 
světě současných médií a posilovat jejich mediální 
gramotnost. Cílem je vybavit žáky základními poznatky 
a dovednostmi a podpořit jejich poučené, aktivní 
a nezávislé zapojení do mediální komunikace. 

Příručka učitele obsahuje formulace cílů pro 
jednotlivé tematické celky, nabízí odborné informace, 
komentáře a vhodná metodická doporučení pro práci 
s učebnicí. 

Výchova k finanční 
gramotnosti
Jitka Kašová, Lukáš Istenčin

Etická výchova
Dagmar Havlíková, Blanka Drábková, Jiří Vymětal

Mediální výchova
Eva Bělohlavá a kolektiv pracovníků Centra 
dětské komunikace ve Vratimově

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.
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Dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova 
 Interaktivní učebnice Flexibooks

žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  199 Kč
e-příručka učitele  99 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

MEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE

39

Vznik a vývoj médií
Množství informací, které dnes můžeme získat z nejrůznějších zdrojů, 
je obrovské. Aby byly dostupné pro co možná nejvíce lidí, bylo zapotřebí 
spousty vynálezů. Knihtisk, fotografi e, telegraf, telefon, fi lm, …

Porovnej následující údaje a pokus se z nich vyvodit stručný závěr.

1605 × dnes
první tištěné noviny  tisíce magazínů, novin

1996 × 2006
55 milionů uživatelů internetu  více než 2 miliardy uživatelů

1936
první televizní 

vysílání

1876
telefon

1844
první telegrafi cká 

zpráva1526/1527 
první pošta 

v Českém království

1969
první

experimenty 
s internetem

1922
první

rozhlasové
vysílání

1895
počátek 

kinematografi e

1826
první 

fotografi e

1445
knihtisk (tisk Zlomku

knih Sybiliných)

1970
mobilní
telefon

1972
první 

e-mailový 
program

1987
vzniká pojem 

internet

1991
nasazení www

19700119 19

Porovnej následující údaje vodit stručný závěr.
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Mediální výchova, učebnice

Výchova k finanční gramotnosti
učebnice  978-80-7238-107-4    119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-176-0    249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Etická výchova
pracovní učebnice 978-80-7238-993-3   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-994-0   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Mediální výchova
učebnice  978-80-7238-162-3   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-457-0   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč
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HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

Hospodaření domác-
nosti vyžaduje dodržo-
vání určitých pravidel. 
Jde hlavně o zachování 
rovnováhy příjmů a vý-
dajů a vytváření potřeb-
né fi nanční rezervy.

Živelné hospodaření 
vede k neuváženým ná-
kupům a zadlužování.

Rozpočet domácnosti
Domácnost je samostatně hospodařící člověk 
nebo společně hospodařící skupina lidí.

Členové domácnosti pracují, aby získali pro-
středky na uspokojení svých potřeb. Těm, kteří 
pracovat nemohou (děti, důchodci, nemocní, 
nezaměstnaní, ženy na rodičovské dovolené) 
přispívá stát formou sociálních dávek, důcho-
dů, přídavků na děti, nemocenských dávek, 
podporou v nezaměstnanosti atd.

Základem hospodaření domácnosti je její roz-
počet. Je to přehled o příjmech (peníze, které 
domácnost získává) a výdajích (peníze, které 
domácnost vydává za různé platby).
Příjmy i výdaje jsou v rozpočtu speci� kované do jednotlivých položek. 

Co patří mezi výdaje domácnosti?
stravování
bydlení 
oblečení 
doprava 
pravidelné služby 
kultura 
vzdělávání 
osobní zájmy 
oprava a údržba 
auto 
rekreace

Co to je rozpočet?
Rozpočet domácnosti je � nanční plán předpokládaných příjmů a výdajů 
domácnosti na určité období. 

Hospodaření s rozpočtem může být vyrovnané, přebytkové nebo schod-
kové (de� citní).

Rozpočet domácnosti
Příjmy Výdaje

Vyrovnaný
rozpočet

Příjmy a vydání 
se rovnají 

Přebytkový
rozpočet

Příjmy převyšují
výdaje

Defi citní
rozpočet

Výdaje převyšují
nad příjmy 

Př
íjm

y

Vý
da

je

Př
íjm

y

Vý
da

je

Př
íjm

y Vý
da

je
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Aktualizace oblíbené učebnice je obsahově v souladu 
se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví. Reflektuje změny 
v RVP ZV a nově zařazuje kapitolu Ochrana člověka za 
mimořádných událostí.

nn motivuje ke zdravému životnímu stylu jako 
předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život
nn klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

žáků (pomocí her, cvičení, praktických 
úkolů, návodů na relaxační cvičení a námětů 
volnočasových aktivit)
nn podporuje rozvíjení dobrých vztahů mezi spolužáky 

a navození důvěry mezi učitelem a žákem
nn využívá aktivizující metody a moderní formy výuky
nn nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti 

žáků a zvláštností třídy

Příručka učitele pomáhá při formulaci výchovně- 
-vzdělávacích cílů, tj. vědomostí, dovedností a postojů, 
a obsahuje náměty, jak těchto cílů dosáhnout. Součástí 
příručky jsou také kopírovatelné pracovní listy, které 
doplňují práci s učebnicí, lze je použít i samostatně.

Pracovní učebnice zahrnuje 13 tematických okruhů, 
přičemž každý vychází z modelové situace blízké 
každodennímu životu žáků. Zapojuje žáky do 
problematiky, dává jim možnost rekapitulovat 
dosavadní poznatky a zkušenosti, poskytuje jim nové 
informace, podporuje je v přemýšlení a nabízí prostor 
k formování vlastních názorů.

Příručka učitele napomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.
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50 více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Výchova ke zdravému 
životnímu stylu
nová generace

Milada Krejčí, Lenka Šulová, František Rozum, 
Dagmar Havlíková

Ekologická 
a environmentální výchova
Petra Šimonová, Jan Činčera, Kateřina 
Jančaříková, Alena Volfová

Dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova 
 Interaktivní učebnice Flexibooks

žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  199 Kč
e-příručka učitele  99 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Výchova ke zdravému životnímu stylu
učebnice – nová generace 978-80-7489-358-2   209 Kč
příručka učitele – nová generace 978-80-7489-359-9    399 Kč 

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  209 Kč
učitelská licence  799 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok  1 590 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

35

JSEM V KOUPELNĚ 

pro jistotu zeptal své kamarádky. Ta mi poradila, abych koupil nějaký deo-
dorant nebo antiperspirant, ani nevím, jaký je mezi tím rozdíl… 

 Najdi na internetu informace o deodorantech, antiperspirantech 
a kamenci a zapiš do tabulky klady a zápory těchto přípravků.

Deodoranty Antiperspiranty Kamenec
+ – + – + –
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Vymyslete se spolužáky krátkou scénku, v níž využijete 
vlastní zkušenosti s přípravky, které se proti pocení 

užívají. (Situace doma, v kině, autobuse, prodejně, kanceláři, 
apod.) Využijte údaje zapsané v tabulce a přípravky, které jste 
si přinesli z domova.

Konečně jsem v prodejně kosmetiky a kupuji dárek pro mamin-
ku. Na tátu jsem ale úplně zapomněl. Co mu tady také něco vybrat, 
a zabít tak dvě mouchy jednou ranou? Je tady regál plný šamponů. 
O kosmetice už dnes vím ledacos, a tak mám s sebou seznam toxických 
látek, které se mohou v kosmetických přípravcích vyskytnout.

 Jaké přírodní látky dříve lidé používali k ošetření a mytí vlasů? 
Obrázky ti napoví.

 Součástí mnoha šamponů jsou bylinné výtažky. Najdi názvy rostlin na 
etiketách přinesených výrobků.

Ekologicka vychova_PUC_blok_96stran.indd   35 7.11.2013   9:59:01

Ekologická a environmentální výchova, pracovní učebnice

Ekologická a environmentální výchova
pracovní učebnice  978-80-7238-452-5   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-795-3   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Doložka MŠMTDoložka MŠMTDoložka MŠMT

EP2_2018_blok_CC.indd   50 8.2.2018   10:34:17
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Výchova k finanční gramotnosti umožňuje žákům 
získat dovednosti potřebné k zodpovědnému 
finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému 
a efektivnímu užívání peněz. Napomáhá žákům 
orientovat se v základní finanční terminologii 
i v nabízených finančních produktech a službách, 
uvědomit si důsledky svého rozhodnutí a nenechat se 
zmanipulovat reklamou nebo lákavými obchodními 
nabídkami.

Příručka učitele obsahuje přehled a vysvětlení 
použitých výukových metod a nabízí odborné informace 
a vhodná metodická doporučení pro práci s jednotlivými 
lekcemi.

Pracovní učebnice obsahuje 10 témat, v nichž se 
žáci seznámí se základními etickými hodnotami 
a morálními normami. Základním cílem etické výchovy 
je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, které 
mohou nacvičovat v praktických situacích z osobního 
i společenského života. Etická výchova je efektivním 
nástrojem prevence proti šikaně a dalším formám 
rizikového chování dětí. Publikaci lze využít i v hodinách 
literatury a občanské výchovy. Opírá se o kritické 
myšlení a podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti.

Příručka učitele pomáhá konkretizovat vědomosti 
a dovednosti, postoje a  hodnoty, jež si mají žáci 
prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Mediální výchova napomáhá žákům orientovat se ve 
světě současných médií a posilovat jejich mediální 
gramotnost. Cílem je vybavit žáky základními poznatky 
a dovednostmi a podpořit jejich poučené, aktivní 
a nezávislé zapojení do mediální komunikace. 

Příručka učitele obsahuje formulace cílů pro 
jednotlivé tematické celky, nabízí odborné informace, 
komentáře a vhodná metodická doporučení pro práci 
s učebnicí. 

Výchova k finanční 
gramotnosti
Jitka Kašová, Lukáš Istenčin

Etická výchova
Dagmar Havlíková, Blanka Drábková, Jiří Vymětal

Mediální výchova
Eva Bělohlavá a kolektiv pracovníků Centra 
dětské komunikace ve Vratimově

Učebnice dopravní výchovy pro 2. stupeň byla 
vytvořena ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva 
dopravy a je součástí ucelené koncepce dopravní 
výchovy (od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ).
Učebnice je dostupná pouze v interaktivní podobě. 

Interaktivní učebnice učí žáky řešit běžné i složité 
situace v roli chodce, cyklisty a řidiče malého 
motocyklu. Je v souladu s RVP ZV, má doložku MŠMT 
a umožňuje integraci napříč vzdělávacími obory.

 	 VÝCHOVY	A	PRŮŘEZOVÁ	TÉMATA	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Dopravní výchova
Lenka Pastorová

Dopravní výchova 
 Interaktivní učebnice Flexibooks

žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  199 Kč
e-příručka učitele  99 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Dopravní výchova, interaktivní učebnice

MEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE

39

Vznik a vývoj médií
Množství informací, které dnes můžeme získat z nejrůznějších zdrojů, 
je obrovské. Aby byly dostupné pro co možná nejvíce lidí, bylo zapotřebí 
spousty vynálezů. Knihtisk, fotografi e, telegraf, telefon, fi lm, …

Porovnej následující údaje a pokus se z nich vyvodit stručný závěr.

1605 × dnes
první tištěné noviny  tisíce magazínů, novin

1996 × 2006
55 milionů uživatelů internetu  více než 2 miliardy uživatelů

1936
první televizní 

vysílání

1876
telefon

1844
první telegrafi cká 

zpráva1526/1527 
první pošta 

v Českém království

1969
první

experimenty 
s internetem

1922
první

rozhlasové
vysílání

1895
počátek 

kinematografi e

1826
první 

fotografi e

1445
knihtisk (tisk Zlomku

knih Sybiliných)

1970
mobilní
telefon

1972
první 

e-mailový 
program

1987
vzniká pojem 

internet

1991
nasazení www

19700119 19

Porovnej následující údaje vodit stručný závěr.
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Mediální výchova, učebnice

Výchova k finanční gramotnosti
učebnice  978-80-7238-107-4    119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-176-0    249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Etická výchova
pracovní učebnice 978-80-7238-993-3   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-994-0   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč

Mediální výchova
učebnice  978-80-7238-162-3   119 Kč
příručka učitele 978-80-7238-457-0   249 Kč

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  119 Kč
učitelská licence  349 Kč
školní multilicence   2 490 Kč
školní multilicence – na školní rok  490 Kč
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HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

Hospodaření domác-
nosti vyžaduje dodržo-
vání určitých pravidel. 
Jde hlavně o zachování 
rovnováhy příjmů a vý-
dajů a vytváření potřeb-
né fi nanční rezervy.

Živelné hospodaření 
vede k neuváženým ná-
kupům a zadlužování.

Rozpočet domácnosti
Domácnost je samostatně hospodařící člověk 
nebo společně hospodařící skupina lidí.

Členové domácnosti pracují, aby získali pro-
středky na uspokojení svých potřeb. Těm, kteří 
pracovat nemohou (děti, důchodci, nemocní, 
nezaměstnaní, ženy na rodičovské dovolené) 
přispívá stát formou sociálních dávek, důcho-
dů, přídavků na děti, nemocenských dávek, 
podporou v nezaměstnanosti atd.

Základem hospodaření domácnosti je její roz-
počet. Je to přehled o příjmech (peníze, které 
domácnost získává) a výdajích (peníze, které 
domácnost vydává za různé platby).
Příjmy i výdaje jsou v rozpočtu speci� kované do jednotlivých položek. 

Co patří mezi výdaje domácnosti?
stravování
bydlení 
oblečení 
doprava 
pravidelné služby 
kultura 
vzdělávání 
osobní zájmy 
oprava a údržba 
auto 
rekreace

Co to je rozpočet?
Rozpočet domácnosti je � nanční plán předpokládaných příjmů a výdajů 
domácnosti na určité období. 

Hospodaření s rozpočtem může být vyrovnané, přebytkové nebo schod-
kové (de� citní).

Rozpočet domácnosti
Příjmy Výdaje

Vyrovnaný
rozpočet

Příjmy a vydání 
se rovnají 

Přebytkový
rozpočet

Příjmy převyšují
výdaje

Defi citní
rozpočet

Výdaje převyšují
nad příjmy 
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Hudební výchova 
Jakub Šedivý, Lucie Rohlíková, Tomáš Kuhn, Štěpánka Lišková

Učebnice hudební výchovy jsou zpracovány tak, 
aby motivovaly žáky k poznávání a poslechu 
hudby, ke zpěvu a hře na hudební nástroje 
i k hudebně-pohybovým aktivitám.

Proč zvolit tyto učebnice hudební výchovy?
nn vedou žáky k aktivnímu poslechu různých typů 

hudebních děl a orientaci napříč hudebními 
dějinami a žánry
nn nahlíží na učivo v širším kontextu s využitím 

mezioborových aktivit

Specifi ka učebnice pro 6. a 7. ročník
nn oslovuje žáky příběhem začínající kapely, jejíž 

členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na 
hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou 
i současnou hudbou různých žánrů
nn upozorňuje na hudební události, výročí, festivaly 

a slavnosti
nn jedinečný komplet byl oceněn zlatou medailí jako 

nejlepší učební materiál pro základní školy v Evropě

Specifi ka učebnice pro 8. a 9. ročník
nn zaměřuje se na oblast vývoje dějin hudby 

a představuje jednotlivé epochy v kontextu 
se současností
nn vede žáky ke hře s hudebními principy 

uplatňovanými od pravěku do dnešních dnů
nn zařazuje alternativní způsoby práce s hudebním 

materiálem, zpracovává některá témata z oblasti 
etnické hudby a muzikoterapie

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj 
pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn pracovní aktivity s náměty vokálních, 

instrumentálních a pohybových činností
nn interaktivní cvičení – kvízy, klaviatury, pexesa
nn videoukázky a instruktážní videa
nn další poslechové skladby, fotografi e či zajímavé 

odkazy

	 UMĚNÍ	A	KULTURA	  

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

 Interaktivní učebnice Flexibooks 
žákovská licence  169 Kč
učitelská licence  949 Kč
školní multilicence   7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok   1 590 Kč

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

VLASTNOSTI TÓNU

21

Zapamatuj si, že 
praporek osminových 
a šestnáctinových not 
vlaje vždy doprava.

U čtyřčtvrťového taktu 
se často místo zlomku 
4/4 používá tento 
symbol: 

Notovou osnovu rozdělují příčné taktové čáry, 
které označují konec jednot livých taktů. Dvě tak-
tové čáry znamenají konec skladby nebo její části.

Číselný zlomek umístěný za klíčem označuje, kolik je v jednom taktu dob 
(číslo nahoře) a jakou má jedna doba hodnotu (číslo dole). Např. do taktu 
2/4 se vejdou dvě čtvrťové doby, do taktu 6/8 šest dob osminových apod.

Spoj názvy taktů se správným označením taktu 
a s náležitým rytmickým zápisem:

takt dvoučtvrťový

takt tříčtvrťový

takt šestiosminový

Střídání těžkých dob (těch, na které dáváme důraz – přízvuk) 
a nepřízvučných neboli lehkých dob označujeme pojmem metrum. 
Vyzkoušej si jeho základní druhy:
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Hudební výchova 
Jakub Šedivý, Lucie Rohlíková, Tomáš Kuhn, Štěpánka Lišková

Učebnice hudební výchovy jsou zpracovány tak, 
aby motivovaly žáky k poznávání a poslechu 
hudby, ke zpěvu a hře na hudební nástroje 
i k hudebně-pohybovým aktivitám.

Proč zvolit tyto učebnice hudební výchovy?
nn vedou žáky k aktivnímu poslechu různých typů 

hudebních děl a orientaci napříč hudebními 
dějinami a žánry
nn nahlíží na učivo v širším kontextu s využitím 

mezioborových aktivit

Specifi ka učebnice pro 6. a 7. ročník
nn oslovuje žáky příběhem začínající kapely, jejíž 

členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na 
hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou 
i současnou hudbou různých žánrů
nn upozorňuje na hudební události, výročí, festivaly 

a slavnosti
nn jedinečný komplet byl oceněn zlatou medailí jako 

nejlepší učební materiál pro základní školy v Evropě

Specifi ka učebnice pro 8. a 9. ročník
nn zaměřuje se na oblast vývoje dějin hudby 

a představuje jednotlivé epochy v kontextu 
se současností
nn vede žáky ke hře s hudebními principy 

uplatňovanými od pravěku do dnešních dnů
nn zařazuje alternativní způsoby práce s hudebním 

materiálem, zpracovává některá témata z oblasti 
etnické hudby a muzikoterapie

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj 
pro učitele?
nn poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci 

s učebnicí 
nn předkládá návrh časově-tematického plánu 

a přehled klíčových kompetencí a očekávaných 
výstupů dle RVP ZV
nn obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

Co najdete v interaktivní učebnici navíc?
nn pracovní aktivity s náměty vokálních, 

instrumentálních a pohybových činností
nn interaktivní cvičení – kvízy, klaviatury, pexesa
nn videoukázky a instruktážní videa
nn další poslechové skladby, fotografi e či zajímavé 
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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:

*funkce pouze pro učitele

Videonahrávky

Odkazy na webové 
stránky

Pracovní aktivity

Audionahrávky

Interaktivní cvičení

Odkazy do dalších 
učebnic

Funkční pozadí*
Linky, notové osy, osy a mřížky

Vlastní interaktivita*
Vkládejte vlastní materiály

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

• 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

... i pro žáky

• 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

Interaktivní cvičení
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Videonahrávky

Odkazy na webové 
stránky

Pracovní aktivity

Audionahrávky

Interaktivní cvičení

Odkazy do dalších 
učebnic

Funkční pozadí*
Linky, notové osy, osy a mřížky

Vlastní interaktivita*
Vkládejte vlastní materiály

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

 Školní multilicence Flexibooks
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• elektronický pracovní sešit,
• elektronická příručka učitele,
• případně další e-produkty

... i pro žáky

• 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

Interaktivní cvičení



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.

„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)

„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)

„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)
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VyzkoušejteFreda na 30 dní ZDARMA!www.fred.fraus.cz

Vyzkoušejte Freda ještě dnes!

Zdarma na www.fred.fraus.cz

Objem výukových 
materiálů, které 
vám Fred nabízí.
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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?

Chcete si potvrdit, že žáci probíranou
látku ovládají?
Jednoduše je otestujte, i to Fred umí…
(více na s. 58–59) Vyzkoušejte Freda ještě dnes!

Zdarma na www.fred.fraus.cz

Těšit se však můžete na mnoho dalších:

3D modely interaktivní
 cvičení

videa animace tisknutelné
 materiály

audia pracovní 
listy

fotografi e 
a ilustrace

mapy

Národní parky ČR

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Velikonoce u nás a v Americe

Ilustrované
pracovní listy

Pracovní listy
s aktuální tematikou Videa s rodilým mluvčím

LebkaKarel Hynek Mácha

3D modely
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Proč testovat
s Fredem?
• Zaměřuje se na sledování všech znalostí a dovedností žáka.
• Zlepšuje motivaci a tím i výsledky dětí.
• Díky okamžité zpětné vazbě vidíte, které učivo dělá

žákům problém.
• Je vhodný pro všechny používané vzdělávací

metody nebo učebnice.

„Sestavování testu a příprava 
mě mile překvapila. Dovedu
si představit využití testování
při výuce. Jsem rád, že jsem 
se s testováním hlouběji 
seznámil, a předpokládám,
že jej využiji v dalších letech
ve školní práci.“
Mgr. Vladislav Kouřil
(ZŠ Dobřany)

Novinkaod šk. roku 2017/2018

TESTOVÁNÍ
Krátké opakování na konci hodiny?
Rekapitulace probraných témat?
Ověření vstupních nebo výstupních znalostí?

Vytvořte si vlastní úlohy a sestavte z nich testy,
nebo vybírejte z řady již připravených úloh, které můžete
s vlastními libovolně kombinovat – Fred vám nabízí
všechny možnosti!

Na Fredovi naleznete hotové sady
testů k těmto učebnicím:
• Český jazyk (více na s. 7)
• Deutsch mit Max neu + interaktiv (více na s. 17)
• Matematika (více na s. 28)
• Přírodopis (více na s. 41)
• Zeměpis (více na s. 45) 

Vyzkoušejte si Testování na Fredovi ZDARMA! www.fred.fraus.cz
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Novinkaod šk. roku 2017/2018

STATISTIKY
Jak si v tomto pololetí vede žák Jan Sedlák?
Které učivo mu dělá problém?
A jak je na tom celkově 7. B?

Sledujte jednoduše, přehledně a objektivně individuální pokrok každého žáka i každé třídy
ve vybraném časovém období či předmětu a porovnávejte výsledky jednotlivých tříd mezi sebou.

„Těším se, že se Fred uchytne 
v praxi a budeme ho využívat 
k testování a porovnávání žáků 
nejen v jednom ročníku ,
ale i během mnoha let 
pro srovnání výsledků žáků 
na stejných úkolech  s odstupem 
času.“
Mgr. Pavel Říha (11. ZŠ Plzeň)

Statistický modul nabízí přehled dlouhodobých 
výsledků tříd i jednotlivých žáků, ale i podrobný 
rozbor každého testu až na úroveň jednotlivých 
testových úloh.

Co přináší testování s Fredem?
• okamžitou zpětnou vazbu
• průběžné sledování výsledků jednotlivých

žáků a tříd (včetně jejich porovnání)
• konkrétní data, která mohou pomoci žákům

s dalším rozvojem
• možnost přizpůsobit si podobu testů

dle vlastních požadavků

Co navíc přináší testování s Kalibrem?
• výroční hodnocení žáků (testy 1x ročně)
• možnost porovnat výsledky s dalšími

školami v ČR
• objektivní pohled na vývoj znalostí třídy

v průběhu celé školní docházky
• odborníky zpracované testy k okamžitému

použití

Kalibro poskytuje školám pomoc s dlouhodobým sledováním výsledků žáků 
a umožňuje jim porovnání s dalšími školami v ČR. Klade důraz na objektivitu 
a čerpá zkušenosti z více než 20leté historie společnosti. Pomáhá objasňovat 
význam a podstatu hodnocení školy pro její současné fungování a další rozvoj.

www.kalibro.cz
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Učíme děti učit se
základní poznatky ze školní 
komunikace, učení a prezentování

Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs

Publikace obsahuje praktické postupy a techniky, jak 
organizovat aktivní komunikaci žáků, jak rozvíjet jejich 
tvořivý potenciál, jak je naučit pracovat s informacemi 
a využívat různá média.

Násilí není řešení
prevence násilí a management 
konfliktu ve školách

Rupert Herzog

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

Jak se učí učitelé
tipy a triky pro každodenní 
život učitelů

Walter Vogel

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

Výběr z jazykových koutků
Lumír Klimeš

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

Tvořivá hra
jako cesta k pochopení literárního díla

Eva Beránková

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

Didaktika profesního 
vzdělávání dospělých
Jaroslav Mužík

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

Řízení školy při zavádění 
školního vzdělávacího 
programu
Ludvík Eger

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

Didaktika profesního vzdělávání dospělých
e-kniha   259 Kč

Řízení školy při zavádění školního 
vzdělávacího programu
e-kniha 80-7238-319-1   259 Kč

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

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

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

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

Jak se učí učitelé
kniha  978-80-7238-851-6   229 Kč
e-kniha   229 Kč
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 	 odborní	konzultanti,	informační	centra	frauS	  

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:
nn sortiment učebnic a výukových materiálů k nahlédnutí
nn odborné prezentace učebnic a vzdělávacích publikací
nn praktické ukázky využití elektronických produktů (např. interaktivních učebnic,  

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

V infocentrech pořádáme:
nn  semináře zaměřené na moderní výukové metody 
nn dlouhodobé vzdělávací programy financovatelné z tzv. šablon
nn tematické konzultace a debaty s odborníky

Dveře v našich 
infocentrech  
jsou vám otevřené!

Odborní konzultanti
nn  jsou vám k dispozici ve všech regionech republiky
nn  v rámci bezplatných konzultací vám doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty či vzdělávací metody
nn domluví s vámi bezplatné zapůjčení učebnic
nn  přímo na vaší škole nebo v Informačním centru FRAUS pro vás připraví prezentaci produktů  

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

jak je používat a didakticky vhodně zapojit do výuky

Informační centrum Fraus v Brně Showroom pražského infocentra

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.
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a podmínky, za kterých se mu „daří“. Zkoumá jeho 
formy a průběh. Srozumitelnou formou nabízí učitelům 
možnosti, jak předcházet šikanování a jak mu čelit. 

Jak se učí učitelé
tipy a triky pro každodenní 
život učitelů

Walter Vogel

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

Výběr z jazykových koutků
Lumír Klimeš

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

Tvořivá hra
jako cesta k pochopení literárního díla

Eva Beránková

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

Didaktika profesního 
vzdělávání dospělých
Jaroslav Mužík

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

Řízení školy při zavádění 
školního vzdělávacího 
programu
Ludvík Eger

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

Didaktika profesního vzdělávání dospělých
e-kniha   259 Kč

Řízení školy při zavádění školního 
vzdělávacího programu
e-kniha 80-7238-319-1   259 Kč

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

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

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

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

Jak se učí učitelé
kniha  978-80-7238-851-6   229 Kč
e-kniha   229 Kč
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Kompletní nabídku vzdělávacích akcí  
najdete na www.seminare.fraus.cz.

Semináře
nn  seznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými 

didaktickými postupy
nn  vyzkoušíte si práci s moderními technologiemi 

a elektronickými vzdělávacími materiály
nn  odnesete si praktické tipy do výuky, protože 

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

pozitivními příklady z praxe

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

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.

Proškolili jsme více než 30 000 pedagogů

Letní škola češtiny v roce 2017

„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

Konference a letní školy
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. 

Nenechte si ujít v roce 2018
Konference pro učitele českého jazyka 
  (Praha, 3. března 2018)
Konference pro učitele fyziky 
  (Plzeň, 12. dubna 2018)

Partnerská škola FRaUS
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.

chcete se stát  
Partnerskou školou FRaUS?
Kontaktujte našeho odborného 
konzultanta ve svém regionu.
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Kontakt
Nakladatelství Fraus, s. r. o. 
Ed. Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
tel.: 377 226 102
IČ 64831027  DIČ CZ64831027
www.fraus.cz

objednávky
www.ucebnice.fraus.cz
www.flexibooks.cz
www.fred.fraus.cz

Informace k objednávkám
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.

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.

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

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

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

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

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

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



Nezapomeňte, že…
sleva 10 %  
při nákupu v e-shopu

bezplatné zápůjčky 
učebnic

sady pro učitele  
ZDARMA

pracovní sešity  
s doložkou MŠMT

rozšiřující materiály 
k učebnicím ZDARMA

interaktivní učebnice 
Flexibooks ve škole i doma

multimediální  
knihovna Fred

průběžná  
evaluace žáků

online procvičování 
ZDARMA

vzdělávání pedagogů

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

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

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

© Nakladatelství Fraus, s. r. o., 2018 
Informace uvedené v této publikaci jsou platné od 1. 3. 2018 
a Nakladatelství Fraus, s. r. o., a Fraus Media, s. r. o., si 
vyhrazují právo je změnit. Zveřejnění informací v této 
publikaci nemá povahu žádného právního úkonu, není -li 
v ní v jednotlivých případech společnostmi Nakladatelství 
Fraus, s. r. o., a Fraus Media, s. r. o., výslovně uvedeno jinak. 
Nakladatelství Fraus, s. r. o., neručí za tiskové chyby.

K195 — 8594022789132

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.




