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Z doplňkových materiálů vybíráme novinky pro učitele
českého jazyka – Cvičebnici výslovnosti češtiny
nejen pro školní výuku s audionahrávkami i tradiční
časopis Český jazyk a literatura, který od tohoto
školního roku vydává naše nakladatelství. Učitele matematiky určitě potěší publikace plná zajímavých úloh
a cvičení Každý den s matematikou.

2009

A
BOOK WARD
OL

011
S2

Přemýšlíte, jak zintenzivnit a prohloubit přípravu k maturitě
z matematiky? Uvítali byste, aby vaši studenti měli kompletní středoškolské učivo v digitální interaktivní
formě k dispozici kdykoliv a kdekoliv? Interaktivní
učebnice jsou již více než 10 let naší standardní nabídkou,
zásadní novinkou je však možnost zakoupit školní multilicence Flexibooks, které zpřístupňují i učebnice žákům
doma v jejich osobních počítačích. Nyní tedy můžete vy
i všichni vaši žáci využívat interaktivní učebnice kdekoliv
a kdykoliv bez dalších poplatků. Vyzkoušejte si vybranou
kapitolu z učebnice Matematika pro střední školy
zdarma! Objevte i další výhody školních multilicencí
Flexibooks na www.flexibooks.cz.

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

VN

GOLD

U

Publikace navazuje na naši úspěšnou řadu K přijímačkám s nadhledem – navíc s testy a online porov
náním výsledků. Cvičebnice seznamují žáky s podobou
jednotných přijímacích zkoušek. Obsahují typové úlohy,
vzorové testy a umožňují žákům vyhodnotit své výsledky.
Chcete si na svoji střední školu vybírat z dobře připravených žáků? Využijte tyto publikace při přípravných
kurzech anebo je doporučte rodičům pro pomoc s přípravou na přijímací řízení.

A
BOOK WARD
OL

OK

Další jazykovou novinkou je Maturita s nadhledem –
angličtina. V 15 maturitních tématech na úrovni B1
se studenti podrobně seznámí s jednotlivými částmi
maturitní zkoušky – didaktickým testem, písemnou
prací a ústní částí. Úlohy jsou ve formátu reálné maturitní zkoušky a nabízí praktické a srozumitelné rady,
tipy a strategie pro přípravu ke zkoušce. Součástí jsou
audionahrávky, aplikace WordTrainer na procvičování,
ukázkové testy i interaktivní podoba.

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, a to i pro střední školy. Pro nový školní
rok 2018/2019 zde postupně najdete rovněž testové
úlohy a testy pro SŠ pro předměty Český jazyka
a Matematika. Věříme, že vám pomohou s přípravou
studentů k maturitě. Vyzkoušejte si je online v počítačové učebně s automatickým vyhodnocením nebo si je
jednoduše vytiskněte a nakopírujte.

BRONZE
AWARD

K

Letošní rok přináší úrodu novinek zejména pro učitele
cizích jazyků. Především se jedná o zcela novou učebnici ruštiny pro střední a jazykové školy Tvoj
Šans. Z třídílné řady vychází na jaře první díl učebnice
s integrovaným pracovním sešitem pro jazykovou úroveň
A1. Koncepce je postavena na propojení komunikativně
funkčního a systémového hlediska jazyka s důrazem na
příbuznost ruského a českého jazyka. Učitelé při pilotáži
si také velmi chválili aktuální reálie, rozsáhlou zásobu
originálních audionahrávek rodilých mluvčích i integrovanou přípravu na mezinárodní zkoušky z ruského jazyka.
V létě učebnici ruštiny doplníme cvičebnicí spojenou
s přehledem gramatiky.

Už třetí narozeniny letos také oslaví 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 materiálů a další neustále přibývají. Učitelé
využívají nejen kopírovatelné pracovní listy a interaktivní cvičení, ale stále více i výukové materiály týkající
se aktuálních témat či výročí. Vyzkoušejte i vy zdarma
a nezávazně na www.fred.fraus.cz.

011
S2

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 digitálních
vzdělávacích materiálů a testů od vašeho online kolegy Freda a nového portálu pro žáky a studenty Škola
s nadhledem.

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

BEST

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

2008

MERIT
AWARD

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ
UČEBNICE

2005

2005

Ocenění v soutěži o nejlepší
evropské učebnice (BELMA Awards)
2015 Hudební výchova
pro 6. a 7. ročník
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ

Potřebujete se studenty ještě více procvičovat? Zkuste
náš nový portál Škola s nadhledem, který v pilotní
verzi nabízí kromě jiného i online procvičování středoškolského učiva matematiky, a to ve dvou úrovních.
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.

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

Dále rozvíjíme spolupráci se společností Kalibro
Projekt, s. r. o., jež se evaluaci na základních a středních
školách věnuje systematicky od roku 1994. Potřebujete si
ověřit vstupní úroveň znalostí nových žáků? Nebo
využít srovnávací testy a dotazníková šetření? Podívejte
se na www.kalibro.cz.

2010 Život v našem regionu
Zvláštní cena poroty

Naše komplexní podpora vzdělávání zahrnuje také
profesionální systém vzdělávání učitelů – odborné
semináře (na přání i ve školách), vzdělávací programy
DVPP s akreditací MŠMT, konference, letní školy, ale
i návštěvy našich odborných konzultantů 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

2011 Prvouka 2
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 1. stupeň ZŠ
2011 i-učebnice Zeměpis 9
Zvláštní cena poroty

2009 Matematika 6
Stříbrná medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ
2009 Dějepis 6
Bronzová medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ
2008 Chemie 8
Zlatá medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ
2005 Fyzika 6
Bronzová medaile v kategorii učebnic pro 2. stupeň ZŠ
2005 FRAUS Ilustrovaný studijní slovník
a-č / č-a, zvláštní cena poroty

Významná domácí ocenění
Slovník roku 2009
FRAUS Velký ekonomický slovník n-č / č-n
Hlavní cena
Slovník roku 2008
FRAUS Velký ekonomický slovník a-č / č-a
Hlavní cena v kategorii Odborný překladový slovník,
2. místo v kategorii Elektronické slovníky
Medaile MŠMT 2007
řada Čítanek pro 6.–  9. ročník
Medaile MŠMT 1. stupně
Křišťálový disk Invex-Digitex 2007
i-učebnice Angličtina 6 Way to Win

PŘÍKLAD POUŽITÍ VYBRANÝCH TITULŮ
střední škola,
gymnázium

odborné učiliště,
průmyslová škola

Český jazyk

Český jazyk

pro střední odborné školy
a střední odborná učiliště

pro střední odborné školy
a střední odborná učiliště

odborné

ruština

němčina

angličtina

čeština

matematika

víceleté gymnázium
(vyšší stupeň)

Pro výuku španělštiny
dále nabízíme učebnice
z nakladatelství Edelsa.
Pro výuku francouzštiny
dále nabízíme učebnice
z nakladatelství Didier.
Pro výuku němčiny
dále nabízíme učebnice
z nakladatelství Cornelsen.
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vzdělávání
dospělých

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

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

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

včetně názorných obrázků, definic a důležitých
pouček, obsahuje i slovníček základních pojmů
v angličtině
nnřešené úlohy zpracované do logických kroků
s vysvětlujícími komentáři, lze zobrazit jak celé
řešení úlohy, tak postupně odkrývat jednotlivé
kroky; v geometrii jsou součástí řešení i krokované
konstrukce

nnřada dalších cvičení různých stupňů obtížnosti

včetně výsledků, ve vybraných případech
i s kompletním řešením a postupem
nnpřipravené modely v matematických
programech GeoGebra a WxMaxima, které jsou
zdarma ke stažení a se kterými lze ihned jednoduše
pracovat
nnelektronické testy dvou úrovní obtížnosti
s vyhodnocením a správným řešením
nnpříručka učitele je součástí každého tématu,
obsahuje didaktické poznámky, souvislosti,
překlady anglických úloh nebo alternativní řešení
a návody k příkladům

teorie

řešené úlohy

cvičení

test

Obsahuje
Obsahuje témata:
témata:
Matematická
Matematická logika
logika aa teorie
teorie množin
množin
Číselné
Číselné obory
obory
Algebraické
Algebraické výrazy
výrazy
Rovnice
Rovnice aa nerovnice
nerovnice II
Rovnice
Rovnice aa nerovnice
nerovnice IIII
Funkce
Funkce II
Funkce
Funkce IIII
Planimetrie
Planimetrie II
Planimetrie
Planimetrie IIII
Planimetrie
Planimetrie III
III
Goniometrie
Goniometrie aa trigonometrie
trigonometrie
Stereometrie
Stereometrie II
Stereometrie
Stereometrie IIII

nápověda

Otočení

teorie
teorie

řešené
řešenéúlohy
úlohy

cvičení
cvičení

test
test

nápověda
nápověda

Otočení
Otočení

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

zapamatujeme si

Příklad 9
Do daného čtverce KLMN vepište rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby jeho vrchol A ležel na straně KL,KA
KA==44LA
LA ,
LM neboBB∈∈MN
MN ,CC∈∈MN
MN neboCC∈∈KN
KN ).
a vrcholy B, C ležely na dalších stranách čtverce (BB∈∈LM

English Terms

Orientovaný úhel je uspořádaná dvojice polopřímek se společným počátkem. První polopřímku nazýváme počáteční rameno orientovaného
úhlu, druhou polopřímku nazýváme koncové rameno orientovaného
úhlu, společný počátek obou polopřímek nazýváme vrchol orientovaného úhlu.

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

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

Orientovaný úhel s počátečním ramenem VA a koncovým ramenem VB značíme 
AVB a v obrázku vyznačíme
obloučkem s šipkou (obr. 1). Jsou-li polopřímky VA, VB totožné, je úhel 
AVB nulový orientovaný úhel.
Počáteční rameno můžeme otočit kolem vrcholu do koncového ramene buď proti směru pohybu hodinových ručiček
– otočení v kladném smyslu, nebo po směru pohybu hodinových ručiček – otočení v záporném smyslu. Při otáčení
může počáteční rameno vykonat libovolný počet celých otoček (obr. 2). Na základě takové představy definujeme
velikost orientovaného úhlu.

60°
60°

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

BB MM

CC

KK

AA

LL

Velikost orientovaného úhlu 
AVB je každé reálné číslo α + k · 2π , resp. α + k · 360°, kde k ∈ .
1. krok
LM , je bod C průsečíkem obrazu L′M′ úsečky LM a úsečky MN, resp. KN.
Je-liBB∈∈LM
KN
B

B

B

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

V

6

A

obr. 2

V

A

Konstrukce
BB MM

NN

2.AA
; ;AA∈∈KL
KL
, ,KA
KA==44LA
LA

obr. 3

→L′L′
3.L′L′ ; R(A; 60°):LL→
M′; R(A; 60°):MM→
→M′
M′
4.M′

Matematika pro SŠ
Interaktivní učebnice Flexibooks
jedno téma – žákovská licence
jedno téma – učitelská licence
kompletní i-učebnice (23 témat)
žákovská licence
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence na 1 školní rok
balíček 5 témat dle vlastního výběru AKCE
žákovská licence
učitelská licence

V

A

obr. 1

3. krok
Zápis konstrukce
1. čtverec KLMN

X′

zapamatujeme si

99 Kč
199 Kč
979 Kč
1 999 Kč
19 990 Kč
3 990 Kč
396 Kč
799 Kč

• bodu S bod S′= S.

5.NN′ ′; R(A; 60°):NN→
→NN′ ′

M′
M′

; C∈∈KN
KN∩∩MM′N′N′ ′
6.CC; C

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

CC

→BB
7. B; R(A; –60°):CC→
ABC
8.ABC

ω
S′ = S

X

obr. 4

LL
′′

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

KK

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

AA

NN
′′

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

teorie | 1
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Analytická geometrie v rovině
Analytická geometrie – kuželosečky
Analytická geometrie v prostoru
Komplexní čísla
Kombinatorika
Pravděpodobnost
Statistika
Posloupnosti a řady
Základy diferenciálního počtu
Základy integrálního počtu

Potřebují vaši studenti pomoc s matematikou?
Portál Škola s nadhledem nabízí:
nnkompletní obsah středoškolské
matematiky ve dvou úrovních
obtížnosti
nnstovky interaktivních online
cvičení s okamžitou zpětnou
vazbou
nnpřístup ZDARMA
www.skolasnadhledem.cz.
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Matematika pro SŠ, interaktivní učebnice (software)

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

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. 30.

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Didaktika matematiky

Každý
Každý den
den ss matematikou
matematikou

jak učit matematiku zajímavě
a užitečně

Pavel
Pavel Tlustý
Tlustý

Josef Polák

NOVINKA
Cílem publikace je pomoci výuce didaktiky a historie
matematiky a být zdrojem inspirace pro středoškolské
učitele, kteří mají zájem o kvalitní výuku. Učebnice je
vhodná pro učitele matematiky, studenty pedagogiky
a další zájemce o studium matematiky a její historie.
Publikace sestává ze tří částí:
I. ČÁST
Konkrétní didaktika matematiky
Zabývá se didaktickým zpracováním těchto partií:
Množiny a logika, Reálná čísla, Funkce, Goniometrie,
Rovnice a nerovnice v R, Komplexní čísla,
Kombinatorika, Počet pravděpodobnosti a statistika,
Posloupnosti a nekonečné řady, Geometrie, Vektory,
Analytická geometrie, Matematická analýza.

III. ČÁST
Historie matematiky, významní matematici
Tato část publikace může být poutavá a podnětná
nejen pro učitele matematiky, ale také pro širší okruh
čtenářů se zájmem o historii oboru a životní osudy
matematiků.

Co
Co najdete
najdete uvnitř
uvnitř publikace?
publikace?
řešené
řešené příklady
příklady kk tematickým
tematickým skupinám
skupinám úloh
úloh
n
nn
n
každý
každý den
den jednu
jednu úlohu,
úlohu, tedy
tedy 365
365 úloh,
úloh, včetně
včetně
n
nn
n

Obsahuje:
nnstručný přehled historie matematiky
nnpřehledy shrnující život a dílo významných
světových matematiků
nnzpracované medailonky vybraných osobností

výsledků
výsledků
prostor
prostor pro
pro řešení
řešení úloh
úloh nebo
nebo pro
pro další
další záznamy
záznamy
n
nn
n
Připravené
Připravené úlohy
úlohy jsou
jsou vhodné
vhodné nejen
nejen pro
pro žáky
žáky aa studenty
studenty
matematiky
matematiky čiči jako
jako inspirace
inspirace pro
pro jejich
jejich učitele,
učitele, ale
ale také
také
pro
pro širší
širší veřejnost
veřejnost se
se zájmem
zájmem oo matematiku.
matematiku.
Červenec
Červenec

Zpracování každé z oblastí má jednotnou strukturu:
nnhistorie vzniku a vývoje pojmů i metod
nnpřehled metodického zpracování látky v našich
učebnicích v historickém vývoji
nndidaktická analýza a metodika výkladu
nnmotivační a aplikační úlohy (netradiční úlohy)
nnkonkrétní zpracování scénáře výukových hodin
II. ČÁST
Obecná didaktika matematiky
Zabývá se následujícími okruhy:
nnobecné problémy vyučování matematiky na ZŠ a SŠ
nnpoznávací procesy ve výuce
nnmetody tradičního a konstruktivistického pojetí
nnhodnocení žáků a problematika komunikace,
psychologický přístup k učivu
nnmetody řešení matematických problémů,
aplikace matematiky
nnspeciální aktivizující formy výuky, využití
informačních a komunikačních technologií
v matematice
nnaktuální problematika kurikulární reformy

Zajímáte
Zajímáte se
se oo matematiku?
matematiku? Řešíte
Řešíte rádi
rádi logické
logické úlohy,
úlohy,
zajímavé
zajímavé hříčky
hříčky nebo
nebo grafické
grafické hádanky?
hádanky?
SS publikací
publikací Každý
Každý den
den ss matematikou
matematikou se
se můžete
můžete bavit
bavit
nevšedními
nevšedními matematickými
matematickými úlohami
úlohami každý
každý den
den vv roce.
roce.

18.
18.7.
7.

Digitální
Digitálníhodiny
hodinyukazují
ukazujíhodiny
hodiny(0–11)
(0–11)aaminuty
minuty(0–59).
(0–59).Jaký
Jakýjejenejvětší
největšímožný
možný
součet
součetčíslic,
číslic,které
kterétyto
tytohodiny
hodinyukazují?
ukazují?

19.
19.7.
7.

Jak
Jakvelká
velkáčást
částplochy
plochyrovnostranného
rovnostrannéhotrojúhelníku
trojúhelníkujejevybarvena
vybarvenašedou
šedoubarvou?
barvou?

66
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33

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

20.
20.7.
7.
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Věk
VěkAleše
AlešeaaBorise
Borisejejevvpoměru
poměru22: :3.3.Boris
Borisjejeoo44roky
rokystarší
staršínež
nežDan.
Dan.Součet
Součetvěků
věků
všech
všechchlapců
chlapcůdohromady
dohromadyjeje36.
36.Kolik
Koliklet
letjejeAlešovi?
Alešovi?

Didaktika matematiky I
publikace
e-kniha

978-80-7238-449-5

399 Kč
399 Kč

978-80-7489-326-1

269 Kč
269 Kč

978-80-7489-327-8

299 Kč
299 Kč

Didaktika matematiky II
publikace
e-kniha II. část

Každý
Každý den
den ss matematikou
matematikou

Didaktika matematiky III

–10 %
8

sleva pro školy
při nákupu online

publikace
e-kniha
Komplet všech 3 dílů

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

699 Kč

Každý
Každý den
den ss matematikou
matematikou
publikace
publikace

978-80-7489-404-6
978-80-7489-404-6

199
199Kč
Kč
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S = a · v a = b · vb

kosočtverec

o = 4a

S=a·v
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3π
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Goniometrické funkce
Sinus (sin), kosinus (cos), tangens (tg) a kotangens (cotg).
• sinus úhlu α je poměr délek odvěsny protilehlé k úhlu α a přepony,
• kosinus úhlu α je poměr délek odvěsny přilehlé k úhlu α a přepony,

9

1
1
a·ρ= o·ρ
2
2

• tangens úhlu α je poměr délek odvěsny protilehlé a odvěsny přilehlé k úhlu α,
• kotangens úhlu α je poměr délek odvěsny přilehlé a odvěsny protilehlé k úhlu α.

sin α =
C

v 2 = ca · cb

ca

cotg α =

b

β

b
c

α

a

C

0

3
3

není
definován

3

π
3

(= 60°)

π
2

(= 90°)

3
2

1

0

2
2

1
2

0

−1

0

1

3

není
definován

0

není
definován

1

3
3

0

není
definován

0

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

Hodnoty goniometrických funkcí v kvadrantech

ikosaedr

sin x
cos x
tg x
cotg x

⎛ 3π ⎞
x ∈ ⎜⎜π, ⎟⎟⎟
⎜⎝ 2 ⎠

⎛ 3π
⎞
x ∈ ⎜⎜ , 2π⎟⎟⎟
⎜⎝ 2
⎠

+
+
+
+

+
−
−
−

−
−
+
+

−
+
−
−

22

pravidelný
dvacetistěn

dodekaedr

22

pravidelný
dvanáctistěn

oktaedr

⎛π ⎞
x ∈ ⎜⎜ , π⎟⎟⎟
⎜⎝ 2 ⎠

21

21

pravidelný
osmistěn

hexaedr

⎛ π⎞
x ∈ ⎜⎜0, ⎟⎟⎟
⎜⎝ 2 ⎠

20

20

pravidelný
šestistěn

tetraedr

−1

19

cotg x

(= 270°)
15

Platónská tělesa

19

2
2

18

(= 45°)

1
2

3
2

17

(= 30°)

tg x

pravidelný
čtyřstěn

3π
2

π
(= 180°)

18

1

π
4

17

0

cos x

B

c
c2

A

b

16

sin x

16

a

b

c

a

b

14

0

15

14

b2

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

π
6

x

a2

C

A

a2 + b2 = c 2

a

Základní hodnoty goniometrických funkcí

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

Pythagorova věta

cos α =

c

13

B

a

13

P c

tg α =

12

cb

A

a2 = c · ca , resp. b 2 = c · cb

a

v

12

b

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

11

11

Eukleidovy věty

B

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

10

10

πd 2
4

9

S = πr 2 =

60

π
4

8

S=

S=n·

o = 2πr = πd

8

o=a+b+c+d
o=n·a

kružnice, kruh

45

π
6

V pravoúhlém trojúhelníku platí:

1
(a + c ) · v
2

lichoběžník
pravidelný n-úhelník

• 360° = 2π rad

30

0

7

o = 2a + 2b = 2(a + b)

360° 180°
=
=
 57, 296°
2π
π

0

radiány

6

kosodélník

• 1 rad =

stupně

5

S = a2

2π
π
rad =
rad
360
180

4

o = 4a

5

čtverec

• 1° =

4

1
1
1
a · v a = b · vb = c · v c
2
2
2

S=

S=a·b

3

obsah

o=a+b+c
o = 2a + 2b = 2(a + b)

mpas 4

Vyjadřujeme ve stupních a v radiánech:
3

obvod
trojúhelník
obdélník

k

Goniometrie a trigonometrie
Velikosti úhlů

2

2

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

1

mpas 2

1

Geometrie
Rovinné obrazce – obvody a obsahy

K přijímačkám s nadhledem

Matematika s přehledem

matematika

přehledy vybraných důležitých vzorců
a vět středoškolské matematiky

Hana Kuřítková

kolektiv autorů

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?
nnumožňují procvičení typových úloh, které jsou
obsaženy v jednotných přijímacích zkouškách
nnobsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu
dosažitelných bodů
nnprostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou
žákům lépe se připravit na přijímací řízení
nnsoučástí 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.

PŘEVODY JEDNOTEK

TEST 2

PŘEVODY JEDNOTEK

1

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

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.

Čtverec na obrázku je rozdělen na tmavou a světlou část. Obvod čtverce je 28 cm.

Vypočítejte a výsledek vyjádřete v uvedených jednotkách:
a) 16 dm2 − 8 cm2 =

cm2

b) 1 l + 13 cm3 =

cm3

c) 5 kg − 450 g =

kg

d) 16 km − 15 m =

m

2

2

Počítej vždy se
stejnými jednotkami –
výhodně si je převeď.

1 cm2

2

e) 5 m + 14 dm =

dm

f ) 45 hl − 56 l =

dm3

g) 7 m − 81 mm =

cm

h) 7 g + 89 mg =

g

10

O každém z následujících tvrzení (10.1–10.3) rozhodněte, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).
A

2

Určete:

10.1

Tmavá část má větší obvod než světlá část.

a) Kolikrát menší je 5 dl než 1 hl?
b) Kolikrát víc je 1 t než 200 g?

10.2

Tmavá část má menší obsah než světlá část.

10.3

Obsah celého čtverce je 490 cm2.

c) Jakou část ze 3 hodin tvoří 18 minut?

N

max. 3 body
3

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (3.1–3.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).
A
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

N

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

3
dne.
4

Součet dvou sčítanců vynásobený třemi je roven rozdílu čísel 492 a 357 v tomto pořadí. Druhý sčítanec
je o 7 větší než první sčítanec.
11

4

A

B) 24

N

4.1

Jedna třetina dne je 32 400 sekund.

C) 27

4.2

1 m3 je setina z 1 hl.

D) 45

4.3

50 mm je šedesátina z 3 m.

E) 26

32

Obsah jednotlivých přehledů:
1 Základní poznatky: číselné obory, dělitelnost
přirozených čísel, intervaly, množinové
operace, logika
2 Geometrie: vzorce pro obsahy, obvody, objemy,
povrchy, Eukleidovy věty, Pythagorova věta
3 Algebra: mnohočleny, vzorce pro úpravy
mnohočlenů, pravidla počítání s mocninami
a odmocninami, usměrňování zlomků
4 Goniometrie a trigonometrie: goniometrické funkce,
míra stupňová a oblouková, základní hodnoty
goniometrických funkcí, goniometrické vzorce,
věty sinová a kosinová
5 Posloupnosti a finanční matematika: vlastnosti
posloupností, aritmetická a geometrická
posloupnost, úroky, inflace, spoření
6 Logaritmy: logaritmické funkce, pravidla pro
počítání s logaritmy
7 Kombinatorika: faktoriál, permutace, variace,
kombinace, binomická věta
8 Analytická geometrie, kuželosečky I: kružnice,
parabola, středové rovnice, vzájemná poloha
přímky a kuželosečky, analytické řešení
9 Analytická geometrie, kuželosečky II: elipsa,
hyperbola, středové rovnice, vzájemná poloha
přímky a kuželosečky, analytické řešení
10 Diferenciální a integrální počet: věty o limitách,
důležité limity, pravidla pro derivování, derivace
elementárních funkcí, základní vzorce pro
primitivní funkce

72

K přijímačkám s nadhledem – matematika, 9. ročník

K přijímačkám s nadhledem – matematika, 5. ročník

K přijímačkám s nadhledem –
matematika, 9. ročník

K přijímačkám s nadhledem –
matematika, 5. ročník

publikace

99

2 body

Určete jeden ze sčítanců.
A) 18

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (4.1–4.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

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

978-80-7489-351-3

249 Kč

publikace

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-80-7489-352-0

Matematika s přehledem
249 Kč

jeden přehled
komplet všech 10 přehledů

9 Kč
79 Kč
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nnjedna publikace k učebnicím Mluvnice
a Komunikace a sloh
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na otázky v učebnici
nnnáměty pro další práci, testy, diktáty, nová cvičení,
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Mluvnice
nninduktivní i deduktivní postup výkladu
nnprvky sémanticky orientované syntaxe dle RVP
nnnáměty pro práci s odbornou literaturou
a internetovými zdroji

SSLO
LOHH ( (SSTTYYLLI ISSTTI IKKAA) )

(7) Jednání vědecké rady je přítomen určený pracovník sekretariátu Centra jako zapisovatel, který zašle
zápis z jednání podle rozdělovníku, a to nejpozději do sedmi dnů od proběhlého jednání. Zápis podepisuje ředitel Centra nebo jeho zástupce. Zapisovatel též podle pokynů ředitele Centra písemně sděluje
rozhodnutí vědecké rady osobám, kterých se rozhodnutí týká.
(8) Ředitel Centra vyhlásí své rozhodnutí nebo usnesení vědecké rady, určí způsob jeho oznámení a vydá
příslušné pokyny zapisovateli.
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Posuďte, zda následující žádosti odpovídají požadavkům
na tento útvar administrativního stylu.

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

Dosažené vzdělání a praxe:

Cvičebnice
nnjedna publikace k učebnicím Mluvnice
a Komunikace a sloh
nndalší cvičení orientovaná na práci s textem
a porozumění textu
nnpodrobný přehled základních slohových útvarů
a jejich charakteristiky

Žádost o místo učitele

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

•

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

•

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

•

Certiﬁkát ICT projektu školení poučených uživatelů výpočetní techniky

•

Certiﬁkát projektu Počítačová graﬁka a digitální fotograﬁe

•

Certiﬁkát projektu Tabulkové kalkulátory

•

Certiﬁkát ICT o dosažení znalostí a dovedností deﬁnovaných pravidly Školení
poučených uživatelů

•

Certiﬁkát systému CAD (3 D modelování – AutoCAD) vydaný Computer Agency

•

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

•

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

•

Praxe 21 let na průmyslové škole

•

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

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

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

K dopisu přikládám svůj životopis.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji a zůstávám s pozdravem

Dne 15. 3. 2007
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Liberec 27. dubna 2007

Vážená paní ředitelko,

•

11
22
33
44
55

Administrativní
Administrativnífunkční
funkčnístyl
styl
Základní
Základnífunkce
funkceoperativní
operativníaařídicí
řídicí
Požadavek
Požadaveknanavěcnou
věcnousprávnost,
správnost,výstižnost,
výstižnost,přesnost
přesnostaamaximální
maximálníobjektivnost
objektivnost
Vyjádření
Vyjádřenícitově
citověneutrální,
neutrální,jednoznačná
jednoznačná
Stereotypnost,
Stereotypnost,modelovost
modelovostvyjadřování
vyjadřování

Publicistický
Publicistickýfunkční
funkčnístyl
styl

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

Žádost o přijetí do pracovního poměru

Komunikace a sloh
nnpopis a nácvik komunikačních strategií
nndůraz na rozvoj komunikačních kompetencí
nnpodněty k přemýšlení, diskusi, argumentaci

Jan Větrovec
Prešovská 45
460 00 Liberec

Co
Comám
mámumět
umět

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

Zaplatili jste si drahý pobyt u moře. Nabídka cestovní kanceláře byla v rozporu s realitou (nebyla slibovaná vyhlídka
na moře, několikrát došlo k poruše klimatizace). Napište stížnost CK.
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V novinách jste našli nabídku přípravného kurzu ke studiu. Reagujte dopisem – přihláškou.

9

Přihlásili jste se (za částku 6000 Kč) na přípravný kurz pro přijetí na výběrovou VŠ. S kvalitou kurzu jste ale nebyli spokojeni – přednášející byl nepřipravený, doba přednášek byla kratší než v nabídce. Napište stížnost organizátorovi kurzu.
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Pořádáte maturitní ples, zaplatili jste si pořadatelskou službu, ale ta nefungovala, vpouštěla do sálu i nevhodně oblečené
osoby. Napište stížnost a žádejte o vrácení části poplatku.

Základními
Základnímifunkcemi
funkcemitextů
textůtohoto
tohotofunkčního
funkčníhostylu
stylujsou
jsoufunkce
funkceinformační,
informační,získávací
získávacíaapřesvědčopřesvědčovací
vací(persvazivní).
(persvazivní).Autor
Autorpublicistického
publicistickéhotextu
textuusiluje
usilujeooto,
to,aby
abyčtenář
čtenářčičiposluchač
posluchačpřijal
přijaljeho
jehoargumenty
argumenty
aajeho
jehotvrzení
tvrzeníza
zavlastní,
vlastní,aby
abyseses snimi
nimibuď
buďzcela,
zcela,nebo
nebočástečně
částečněztotožnil.
ztotožnil.Srovnejte
Srovnejtenapř.,
např.,jak
jakjejestejná
stejná
událost
událostkomentována
komentovánarůznými
různýmiautory
autoryna
nazákladě
základějejich
jejichindividuálního
individuálního(skupinového)
(skupinového)smýšlení
smýšleníčičipolitické
politické
aanázorové
názorovépříslušnosti.
příslušnosti.
Oblast
Oblastprojevů,
projevů,které
kteréměly
mělytyto
tytočičipodobné
podobnéfunkce,
funkce,jejevelmi
velmistará.
stará.VVtomto
tomtosmyslu
smyslulze
lzepokládat
pokládatza
zapublipublicistické
cistickénapř.
např.antické
antickéřečnictví,
řečnictví,středověké
středověképostily,
postily,žurnalistické
žurnalistickétexty
textyK.K.H.
H.Borovského
Borovskéhočičifejetony
fejetonyJana
Jana
Nerudy.
Nerudy.Publicistický
Publicistickýfunkční
funkčnístyl
stylbyl
bylvšak
všakvvčeské
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20.
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Některáperiodika
periodikataké
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popularizační.Sdělovací
Sdělovací
prostředky
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mohoustrukturovat
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képrojevy
projevymohou
mohoumít
mítformu
formupsanou
psanoui mluvenou,
i mluvenou,jde
jdeootexty
texty
většinou
většinoupřipravené,
připravené,s spřímým
přímými inepřímým
nepřímýmkontaktem
kontaktem
s sadresátem,
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978-80-7238-779-3
978-80-7238-780-9
978-80-7238-781-6
978-80-7238-782-3
1084
1105

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence Mluvnice
žákovská licence Komunikace a sloh
učitelská licence Mluvnice + Komunikace a sloh
školní multilicence Mluvnice + Komunikace a sloh
školní multilicence – na školní rok
Mluvnice + Komunikace a sloh
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Moderní učebnice zpracované podle nejnovějších
trendů ve výuce češtiny.
nnkoncipované pro potřeby gymnázií a humanitně
orientovaných SŠ
nnvhodné pro přípravu k maturitě
nnzahrnují integrovaný přístup k výuce mluvnice,
komunikace a slohu
nnjejich obsah pokrývá jazykovou a komunikační
složku předmětu
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Více Více
čtětečtěte
na straně
na straně
IV IV

EXTRÉMNÍ
EXTRÉMNÍ
ROZMARY
ROZMARY
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DRUHÝ
DRUHÝ
DÍL VDÍL
V PRODEJI
PRODEJI

83
83

UŽ ZÍTRA
UŽ ZÍTRA

s Lidovými
s Lidovými
novinami
novinami
pouzepouze
za 49 za
Kč49 Kč

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

Komunikace a sloh, učebnice
299 Kč
199 Kč
139 Kč
399 Kč
349 Kč
349 Kč

SADY ZDARMA

299 Kč
199 Kč
1 199 Kč
15 990 Kč
3 190 Kč

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

Při objednání 20 a více setů učebnic Český
jazyk pro SŠ Mluvnice a Český jazyk pro SŠ
Komunikace a sloh obdržíte zdarma 1 sadu
pro učitele (učebnici Mluvnice, Komunikace
a sloh, příručku učitele k oběma učebnicím
a roční učitelskou licenci Freda) v celkové
hodnotě 1 887 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete na
zadní straně edičního plánu.

„Učebnice českého jazyka pro SŠ zachycují nové trendy
i nároky kladené na studenty i učitele z pohledu přípravy
na maturitu. Knížky jsou moderně zpracovány, oceňuji
zvláště přehledné tematické uspořádání, grafickou výraznost
a členitost textu. Vše vede k větší přehlednosti. Výborné
jsou také cvičení a testy, které následují za výkladovými
pasážemi. Oceňuji i stručnost, a tudíž přehlednost
výkladových částí.“
Mgr. Yveta Šecová
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Literatura v souvislostech

Teorie literatury

literatura pro střední školy

literatura pro střední školy

kolektiv autorů

Robert Kolár

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

Příručka učitele
Zahrnuje metodické texty k učebnici, formuluje
výchovně-vzdělávací cíle a časově-tematický plán.
Předkládá návrhy analýzy textů, možné způsoby
interpretace literárních ukázek a děl, další náměty pro
práci studentů a řešení složitějších otázek a úkolů.

„Literatura v souvislostech 1–4 je pro mne příjemnou
učebnicí dějin literatury. Učebnice obsahují informace
o autorech a jejich dílech, které jsou chronologicky seřazené
a snadno se v nich orientuje. Většinu textů v učebnici
doprovází barevné ilustrace, které, někdy až humorně,
obohacují texty a žáky baví. Výkladová část je vhodně
doplněná poznámkovým aparátem s otázkami a úkoly pro
žáky. Z pohledu učitele musím velmi ocenit dobře vymyšlené
doprovodné úkoly, které rozšiřují informace a vedou
k samostatné práci žáka v hodině i doma.“

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

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

Č E S K Á L I T E R AT U R A V 1. P O LO V I N Ě 19. S TO L E T Í

Druhá fáze národního obrození
V letech 1805–1830 dochází k dílčím změnám
ve společnosti, která si nyní již plně uvědomuje
národní sounáležitost a snaží se ji prohloubit. Je to
doba velkých koncepcí a jazykového vlastenectví.
Národní obrození vstupuje do fáze agitační.

V české literatuře
se období druhé
fáze národního
obrození kryje
s preromantismem.

V první polovině 19. století vznikla také dvě výrazná periodika: svého druhu první český vědecký časopis Krok (1821–1840) a Časopis Českého
muzea (1827 – pod názvem Časopis Národního
muzea dosud); k nim se později přidružil ještě
Světozor (1834).

V souvislosti s národním obrozením se mimo jiné hovoří
o přechodu z tzv. zemského vlastenectví na vlastenectví jazykové. Vysvětlete rozdílnost v pojetí
obou projevů vlastenectví.

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

Mgr. Radmila Grycová
Střední škola technická a ekonomická, Brno

Zjistěte bližší informace o časopisu Světozor. Uvádí se, že vznikl po vzoru tzv. penny papers.
Co to znamená?
Obálky různých ročníků
Časopisu Národního muzea
a časopisu Světozor

Jungmannovo náměstí v Praze
zdobí obrozencova socha od
Ludvíka Šimka.

–10 %

Literatura v souvislostech 1
Jiří Novotný a kolektiv
učebnice
příručka učitele

978-80-7489-007-9
978-80-7238-784-7

289 Kč
289 Kč

Literatura v souvislostech 2
Daniel Jakubíček a kolektiv
učebnice

978-80-7238-976-6

sleva pro školy
při nákupu online

Nejvýznamnější osobností druhé vlny národní ho obrození
byl Josef Jungmann
(1773–1847), básník, kritik, překla
adatel
a vědec, žák Josefa Dobrovského.
ho.

Jungmannův život představuje jaký
jakýsi
si prototyp života obrozeneckého vlastence. Pocházel z chudých poměrů,
měrů,
národně se uvědomil v průběhu
běhu
studií. K šíření národního ducha
cha vyuvyyužíval svého zaměstnání – Jungmann
gmann
n byl
gymnaziálním profesorem. Hmotně
motn
ně se
zajistil sňatkem a své postaveníí upe
upevnil
vnil
ktivitaami
odbornými a vlasteneckými aktivitami
a klidným osobním životem.

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 26.

60

289 Kč
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Literatura v souvislostech 2, učebnice

Literatura v souvislostech 3

Literatura v souvislostech

Daniel Jakubíček a kolektiv
učebnice

978-80-7238-991-9

289 Kč

Literatura v souvislostech 4
Jakub Chrobák a kolektiv
učebnice

11
11

978-80-7238-904-9

349 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence 1, 2, 3
žákovská licence 4
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
elektronická příručka učitele 1, 2, 3, 4

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

289 Kč
349 Kč
499 Kč
7 990 Kč
1 590 Kč
249 Kč

Teorie literatury
Robert Kolár
učebnice

978-80-7238-926-1

99 Kč

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Český jazyk
pro střední odborné školy
a střední odborná učiliště

Český jazyk pro
střední odborné školy
a střední odborná učiliště
Ivo Martinec a kolektiv

K přijímačkám s nadhledem
český jazyk a literatura

nejen pro školní výuku

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,
Petr Ryšlavý

Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová

NOVINKA

Doložka MŠMT
Moderní, komplexně zpracovaná učebnice
středoškolské češtiny. Zahrnuje všechny složky
předmětu mluvnice, komunikace a sloh a pokrývá
všechny ročníky středoškolského studia.
nnje vhodná pro výuku na všech typech středních
odborných škol i s nehumanitním zaměřením a na
odborných učilištích
nnmá jednotnou strukturu všech kapitol
(teorie, řešené úlohy, cvičení)
nnorientuje se na takové poznatky, které budou
studenti využívat i v osobním a pracovním životě
nnje vhodná pro přípravu ke státní maturitě
Interaktivní učebnice je členěna do 6 samostatně
využitelných témat. Lze ji využívat celou, nebo si ji
sestavit podle vlastních potřeb pouze z vybraných
témat. V i-učebnici najdete navíc další materiály.
Příručka učitele
Příručka učitele je k dispozici pouze v elektronické
podobě jako součást učitelské licence Flexibooks.
Je zařazena vždy v závěru jednotlivých učebnicových
témat. Obsahuje metodické poznámky a doplňky,
další náměty pro práci v hodinách českého jazyka
včetně dalších cvičení k danému tématu.

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?
nnumožňují procvičení typových úloh, které jsou
obsaženy v jednotných přijímacích zkouškách
nnobsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu
dosažitelných bodů
nnprostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou
žákům lépe se připravit na přijímací řízení
nnsoučástí 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.

publikace

SADY ZDARMA
Při objednání 20 a více učebnic Český jazyk
pro SOŠ a SOU obdržíte zdarma 1 sadu
pro učitele (učebnici a roční učitelskou
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 379 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete na
zadní straně edičního plánu.

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

12

978-80-7238-875-2

978-80-7489-353-7

249 Kč

publikace

978-80-7489-354-4

249 Kč

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

* Při koupi tištěné publikace získáte elektronickou verzi zdarma.

předplatné časopisu (5 čísel)
uživatelská licence Flexibooks**

0009-0786

295 Kč
295 Kč

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

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

NOVINKA

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

299 Kč
299 Kč

Český jazyk a literatura
389 Kč
799 Kč
19 990 Kč
3 990 Kč

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

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová, Petr Ryšlavý

uživatelská licence Flexibooks*
389 Kč

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.

kolektiv autorů

K přijímačkám s nadhledem –
český jazyk a literatura, 5. ročník

publikace

Český jazyk pro SOŠ a SOU

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.

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

učebnice

Cvičebnice výslovnosti
češtiny

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.

Český jazyk aa literatura
literatura
Český jazyk a literatura
Český
literatura je
je respektovaným
respektovanýmbohemisticky
bohemisticky
didakticky zaměřeným
aa didakticky
zaměřeným časopisem,
časopisem,jehož
jehožhistorie
historiesahá
sahá
až
aždo
doroku
roku1950.
1950.

295
295Kč
Kč//ročník
ročník(5(5čísel)
čísel)

ká á
c
i
n
o
tr
ick
+ eelelekktrdoanrma a
+ rze z darm
veerze z
v

CO NAJDETE UVNITŘ ČASOPISU?
CO NAJDETE UVNITŘ ČASOPISU?
•
••
••
••
••
••
••
••
•

odborné bohemistické články
odborné
příspěvkybohemistické
zaměřené na články
školní praxi
příspěvky
zaměřené
na školní
praxi
odpovědi na
otázky týkající
se vybraných
problémových jazykových jevů
odpovědi
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průvodce na
novinkami
ze současné
prózy, poezie
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průvodce
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textové
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informace
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textové
informace zo literárního
vydávané odborné
literatuře
oboruukázky
a jeho významných osobnostech
zajímavostioovydávané
dění v bohemistice
se zřetelem
k vyučování
informace
odborné literatuře
oboru
a jeho významných osobnostech
a další
zajímavosti
o dění v bohemistice se zřetelem k vyučování
a další

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

Maturita
Maturita ss nadhledem
nadhledem –– angličtina
angličtina
Dana
Dana Gajdová
Gajdová

NOVINKA
Proč zvolit publikaci Maturita s nadhledem –
angličtina?
nnpodrobně seznámí s jednotlivými částmi maturitní
zkoušky – didaktickým testem, písemnou prací
a ústní částí
nnpředkládá úlohy ve formátu reálné maturitní zkoušky
nnnabízí praktické a srozumitelné rady, tipy a strategie
pro přípravu ke zkoušce
Struktura publikace
nn15 maturitních témat na úrovni B1 SERR
nnúvodní stránka každého tématu s fotografiemi
a shrnutím slovní zásoby v podobě myšlenkové
mapy
nnúlohy didaktického testu
nnukázkové texty písemných prací a zadání pro
samostatnou práci, popis typů slohových prací,
užitečné fráze
nnnácvik ústní části (zadání, ukázky, otázky
k zamyšlení, užitečné výrazy)
nnintegrovaný klíč se správnými řešeními všech
úloh didaktického testu, podrobným vysvětlením
obtížnějších úloh a návodem na jejich řešení

Co získáte ZDARMA při koupi tištěné publikace
Maturita s nadhledem – angličtina?
nnaudionahrávky a transkripty poslechových úloh
ke stažení na ﬂexibooks.cz
nnaplikaci WordTrainer FRAUS (procvičování slovní
zásoby k jednotlivým tématům)
nndvě kompletní ukázková zadání maturitní zkoušky
s řešením online a upozorněním na nejčastější
chyby studentů

PRACTICE MAKES PERFECT

unIT 13

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME
Další vzdělávací materiály
k maturitě
nn
FRAUS Přehledná anglická gramatika
nn
FRAUS Cvičebnice anglické

gramatiky

nn
FRAUS Reálie Velké Británie

a Severního Irska

nn
FRAUS Reálie Spojených států

amerických
Více na www.fraus.cz/ELT.

1.1.část:
část:úlohy
úlohy1—4
1—4

Education
Education&&school
school

POSLECH
POSLECH

bodů
body
88bodů
22body

Co
Comám
mámočekávat?
očekávat?

Alice
Alicethe
theBluestocking
Bluestockingmi
miradí
radí…
…

Tato
Tatočást
částposlechu
poslechuobsahuje
obsahujetext
text
prostěsdělovacího,
prostěsdělovacího,uměleckého,
uměleckého,publicistického
publicistického
nebo
neboodborného
odbornéhostylu,
stylu,formou
formoumonologu
monologunebo
nebo
dialogu.
dialogu.Ověřuje
Ověřujesesev vnínídovednost
dovednostporozumět
porozumět
vyslechnutému
vyslechnutémusdělení.
sdělení.

nn
nn
Podle
Podleobrázků
obrázkůmůžeš
můžešusoudit,
usoudit,oočem
čemasi
asinahrávka
nahrávkabude.
bude.
nn
nn
Pozorně
Pozorněposlouchej
poslouchejnahrávku
nahrávkua asleduj
sledujpřitom
přitomobrázky.
obrázky.
nn
nn
Označ
Označsisiobrázek,
obrázek,který
kterýsisimyslíš,
myslíš,žežejejesprávnou
správnouodpovědí,
odpovědí,
a apři
přidruhém
druhémposlechu
poslechusisisvoji
svojivolbu
volbuověř.
ověř.

Uslyšíte
Uslyšítečtyři
čtyřikrátké
krátkénahrávky.
nahrávky.Nejprve
Nejprveuslyšíte
uslyšíteotázku
otázkuaapoté
poté
vyslechnete
vyslechnetenahrávku.
nahrávku.Na
Nazákladě
základěvyslechnutých
vyslechnutýchnahrávek
nahrávekvyberte
vyberte
kkúlohám
úlohám1–4
1–4vždy
vždyjeden
jedensprávný
správnýobrázek
obrázekA–D.
A–D.

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

–10 %

education – schooling
home schooling
tuition fee
mixed-sex education / mixedgender education / co-education
/ co-ed
single-sex/same-sex education
primary education (ages 5 to 11)
secondary education (ages 11
to 16)
tertiary education (ages 18+)
bachelor’s degree
master’s degree
doctoral level degree
Department for Education

sleva pro školy
při nákupu online

Education
School subjects
English
Languages
Mathematics/Maths
ICT / Information and
communication technology
Science: Biology, Chemistry, Physics
Geography
History
Music
Art
Citizenship
PE / Physical education
RE / Religious education

Maturita s nadhledem – angličtina
učebnice
Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
WordTrainer FRAUS

14

978-80-7489-416-9

299 Kč

1

3

2

4

public school
private school
religious school
special school
nursery school
kindergarten
primary/elementary school
junior school
secondary/high school
grammar school
comprehensive school
vocational school
apprenticeship
college
sixth form
university

Kinds of schools

objednávky
objednávky na
na www.fraus.cz/ELT
www.fraus.cz/ELT

Places and people
at school

EDUCATION & SCHOOL
Problems and
punishments at school
bad marks/grades
misbehaving
social exclusion
bullying
vandalism
drug addiction
cheat in an exam
play truant
get a warning
be given detention
drop out of school

Unit 13.

199 Kč
zdarma

classroom
staffroom
laboratory/lab
gymnasium/gym
canteen / cafeteria / dining hall
library
(form) teacher
principal/headteacher/head/
headmaster – headmistress
tutor
assistant
secretary
janitor

Maturita s nadhledem – angličtina

Exams
prepare/study for an exam
do/take/sit an exam
get the results
pass an exam
fail an exam
retake an exam
A level (Advanced Level): AS level
(Advanced Subsidiary Level), A2
GCE (General Certificate of
Education)
O level (Ordinary Level)
GCSE (General Certificate of
Secondary Education)
TOEFL (Test of English as
a Foreign Language)

11
XX

lesson/class – classes
break
timetable
grade/mark
(school) report
scholarship
attend school/classes
be present/absent
do an exercise / homework
make/take notes
hand in homework
wear a school uniform
pros and cons (of wearing a uniform)

22
XX

What
hisfirst
firstday
dayat
atschool?
school?
Whatwas
wasthe
theboy
boywearing
wearingon
onhis
AA

BB

CC

DD

Why
Whydid
didJohnny
Johnnyfail
failthe
thetest?
test?
AA

BB

CC

DD

Studying
Maturita exam /
School-leaving exam
Speaking / Oral exam
Writing / Written exam
Listening
Reading
Use of English
examiner
words limit
minimum/maximum (number) of
points
introduce oneself to the committee
draw a task sheet number
follow the instructions
score/get full marks in a test
Can you repeat the question please?
What have we agreed on?

123

124
124

Unit
Unit13.
13.

ANGLIČTINA

Angličtina v praxi
David Christie

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

Technical English for
Beginners

Write It Right!

nnpro studenty připravující se na kariéru

nnpro uživatele angličtiny se znalostí na úrovni B1
nnvyužitelná ve výuce angličtiny na obchodních

anglická obchodní korespondence

v technických oborech i pro profesionály z praxe
nntitul je využitelný ve výuce angličtiny na středních
odborných školách a učilištích a vyšších odborných
školách
nncílevědomé osvojování všech jazykových dovedností
nnFocus on Language se srozumitelným shrnutím
užitečných frází a gramatických jevů
nnCulture Pages

Job Matters
English for…

angličtina pro řemesla a služby

nnkaždý titul přináší výukový materiál

nnučebnice obecného základu anglického jazyka
nnvhodná k výuce angličtiny na SOU, a to nejen

pro 20–30 hodin práce
nntituly využitelné samostatně nebo v návaznosti na

Business English for
Beginners
nnpro studenty připravující se na kariéru v oblasti

obchodu a služeb i pro profesionály z praxe
nntitul je využitelný ve výuce angličtiny na obchodních

akademiích, na středních odborných školách
a učilištích a vyšších odborných školách
nncílené osvojování všech jazykových dovedností
nnGrammar Pages se srozumitelným shrnutím
nejdůležitějších gramatických jevů
nnCulture Pages k pochopení specifik anglicky
hovořícího světa v oblasti obchodu

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

základní tituly projektu Angličtina v praxi či jiný kurz
obecné, obchodní či technické angličtiny
nnupevňují specifickou slovní zásobu a rozvíjejí
komunikační dovednosti
English for the Automobile Industry
English for Telephoning
English for Emails
English for Accounting
English for Meetings
English for Marketing and Advertising
English for Customer Care
English for Human Resources
English for Socializing and Small Talk
English for Sales and Purchasing
English for Presentations

v technicky zaměřených oborech
nndůraz je kladen na upevňování gramatiky, budování

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

DOPORUČUJEME
Let´s Talk Anew
nnmoderní konverzační témata

v angličtině

nnvhodné pro přípravu k maturitě
nnmoderní slovní zásoba vybraná

rodilými mluvčími

nnúroveň A2–B2 podle SERR pro

jazyky

Více na www.fraus.cz/ELT.

–10 %
15
15

sleva pro školy
při nákupu online

objednávky na www.fraus.cz/ELT

Business English for Beginners
učebnice + CD
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7238-600-0
978-80-7238-601-7
978-80-7238-602-4

359 Kč
159 Kč
269 Kč

Write It Right!

Technical English for Beginners
učebnice + CD
pracovní sešit
příručka učitele

978-80-7238-614-7
978-80-7238-615-4
978-80-7238-616-1

359 Kč
159 Kč
259 Kč

od 249 Kč

978-80-7238-603-1

349 Kč

Job Matters
učebnice + mp3* / CD

English for…
učebnice

učebnice + CD

od 199 Kč

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

studio [21]

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

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

]

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

Co nabízí učebnice studio [21]:

$$

$$

$$

$$

$$

$$
$$
$$

[ ]

$$
$$
$$

$$

i-učebnice
Flexibooks zdarma

Funk | Kuhn

učebnice

[

B1

i-učebnice Flexibooks zdarma
aplikace WordTrainer FRAUS zdarma

Funk | Kuhn

s pracovním sešitem a mp 3 nahrávkami

A1

[ ]

i-učebnice Flexibooks zdarma
aplikace WordTrainer FRAUS zdarma

Funk | Kuhn

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

A2

studio [21]

studio [21]

A2

NĚMČINA

Nakladatelství Fraus, s. r. o.

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

B1

studio [21]
učebnice

učebnice

Součásti souboru:

s pracovním sešitem a mp nahrávkami

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

němčina pro jazykové a střední školy

němčina pro jazykové a střední školy

učebnice s integrovaným pracovním sešitem a mp3 nahrávkami ke cvičením
3
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami
cvičebnice + vložené CD s audionahrávkami + DVD s dalšími interaktivními cvičeními
2 CD s vybranými audionahrávkami (bez nahrávek ke cvičením)
4 CD s kompletními audionahrávkami + DVD s videem (balíček)
zpracovaná
podle Společného evropského referenčního
příručka
učitele tištěná
příručka učitele elektronická rámce pro jazyky
i-učebnice® Flexibooks

zpracovaná podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky

On-line podpora na www.fraus.cz:

[ ]

mp3 nahrávky ke cvičením
klíč ke cvičením
transkripce poslechových textů
abecední německo-český slovník

A1

studio [21]

studio
studio 21
21

učebnice

němčina
němčina pro
pro jazykové
jazykové aa střední
střední školy
školy

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

Hermann
Hermann Funk
Funk aa kolektiv
kolektiv

němčina pro jazykové a střední školy
zpracovaná podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky

Doložka MŠMT
Aktualizované vydání oblíbené učebnice studio d,
v celém rozsahu upraveno pro české prostředí. Ve třech
dílech postupně dovede až k úrovni B1.

nnna konci učebnice je zařazen chronologický

7

slovníček lekcí s českým překladem
nnaplikace WordTrainer FRAUS k procvičování slovíček

zdarma ke stažení
Proč zvolit právě tuto řadu?
nnke každé tištěné učebnici obdržíte interaktivní

učebnici zdarma
nnsoučástí učebnice je integrovaný pracovní sešit

a mp3 nahrávky k části lekcí „Übungen“
nnsystematické osvojování gramatiky v kontextu

reálných situací
nnlekce jsou obohaceny o nové typy cvičení

a motivující texty na pozadí německy mluvícího
prostředí
nnvelký důraz je kladen na výslovnost a bohatou
nabídku poslechových cvičení

Berufe
Berufe
VVtéto
tétolekci
lekcisesenaučíte
naučíte
▶▶ hovořit
hovořitoopovoláních
povoláních
▶▶ popsat
popsatdenní
denníčinnosti
činnosti
▶▶ někoho
někohopředstavit
představit
▶▶ vyhodnotit
vyhodnotitstatistiku
statistiku

Gramatika
Gramatika
▶▶ tvoření
tvořeníslov:
slov:názvy
názvyženských
ženskýchpovolání
povolání
▶▶ způsob.
způsob.slovesa
slovesakönnen,
können,müssen
müssenv vpřít.
přít.čase
čase
▶▶ větný
větnýrámec
rámec
▶▶ členy
členya apřivlastňovací
přivlastňovacízájmena
zájmenaveve4.4.pádě
pádě

11 Was
Wasmachen
machenSie
Sieberuflich?
beruflich?

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nnmetodické poznámky pro práci s celým učebním
souborem
nnřešení pro hodnocení cvičení v učebnici
nnpřepis nahrávek cvičení k poslechu s porozuměním
nntesty k jednotlivým okruhům a jejich řešení
nnkopírovatelné předlohy
nnpřiložený CD-ROM umožňuje pomocí uživatelsky
příjemných nástrojů přípravu vlastních pracovních
listů pro studenty

dd

cc

bb

aa

11 Berufe.
Berufe.| |Povolání.
Povolání.Ordnen
OrdnenSie
Siedie
dieFotos
Fotoszu.
zu.| |Přiřaďte
Přiřaďtefotografie.
fotografie.
Ü1Ü1

SADY ZDARMA

1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

der
derIngenieur
Ingenieur
der
derProgrammierer
Programmierer
die
dieSekretärin
Sekretärin
der
derTaxifahrer
Taxifahrer

5.5.
6.6.
7.7.
8.8.

die
dieKrankenschwester
Krankenschwester
der
derKoch
Koch
die
dieFriseurin
Friseurin
die
dieFloristin
Floristin

einhundertdreißig
einhundertdreißig

studio 21 A1
učebnice*
příručka učitele + CD-ROM
cvičebnice + CD
testy + CD
2 CD pro učitele*
1 DVD video
4 CD + DVD video*

978-80-7489-000-0
978-3-06-520528-3
978-3-06-520570-2
978-3-06-520468-2
978-3-06-520524-5
978-3-06-520866-6
978-3-06-520525-2

379 Kč
419 Kč
229 Kč
339 Kč
529 Kč
369 Kč
769 Kč

studio 21 A2
učebnice*
příručka učitele + CD-ROM
cvičebnice + CD
testy + CD
2 CD pro učitele*
1 DVD video
4 CD + DVD video*

978-80-7489-255-4
978-3-06-520579-5
978-3-06-520575-7
978-3-06-520104-9
978-3-06-520576-4
978-3-06-520867-3
978-3-06-520577-1

379 Kč
419 Kč
229 Kč
339 Kč
529 Kč
369 Kč
769 Kč

978-80-7489-294-3
978-3-06-520603-7
978-3-06-520602-0
978-3-06-520106-3
978-3-06-520600-6

439 Kč
419 Kč
229 Kč
339 Kč
529 Kč

Při objednání 10 a více učebnic studio 21 A1
nebo A2 obdržíte zdarma 1 sadu pro
učitele (učebnici a roční učitelskou licenci
Freda) v celkové hodnotě 1 369 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete na
zadní straně edičního plánu.

–10 %

130
130

Werkstatt
diedieWerkstatt

der
derFriseursalo
Friseursalo
nn

nhaus
nhaus
Kranke
das
dasKranke

Studio21_s130-145_CZ.indd
Studio21_s130-145_CZ.indd130
130

Restaurant
das
dasRestaurant

19.08.13
19.08.1313:26
13:26

studio
studio 21
21 A1,
A1, učebnice
učebnice

sleva pro školy
při nákupu online
WORDTRAINER
WORDTRAINER FRAUS
FRAUS

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 26.

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

studio 21 B1
učebnice*
příručka učitele + CD-ROM
cvičebnice + CD
testy + CD
2 CD pro učitele

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

16

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence**
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
WordTrainer FRAUS

zdarma
799 Kč
7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma

** Při koupí tištěné učebnice získáte i-učebnici zdarma. Jinak platí cena
379 Kč (439 Kč u úrovně B1).

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

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME
Stáhněte
Stáhnětesisizdarma
zdarmamp3
mp3 nahrávky
nahrávky aa další
další materiály
materiály
na
nawww.ucebnice.fraus.cz.
www.ucebnice.fraus.cz.Další
Dalšípodporu
podporupro
proučitele
učitelenajdete
najdete
také
takéna
nawww.cornelsen.de/studio21.
www.cornelsen.de/studio21.

NĚMČINA

Prima
němčina jako další cizí jazyk
Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Michalak

Doložka MŠMT
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.

21

Mauer – Grenze –
Grünes Band
▼ Im Zweiten Weltkrieg starben
über 50 Millionen Menschen.

2

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

1
3
▲ 1933 kommen die
di Nazis an die Macht.

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

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

4

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

5

Finnland

Norwegen

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

6

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

7
Sowjetunion

Ost–
deutschland
West–
deutschland

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 26.

Polen

Tschechos
low
ak
e

i

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnnabízí návaznost ve výuce němčiny od 7. ročníku
až po maturitní zkoušku
nnmírná progrese se zaměřením na komunikativní
dovednosti
nnsystematický fonetický koncept
nnv učebnici jsou integrovány reálie německy mluvících
zemí s ohledem na věkovou skupinu studentů
nnučebnice obsahuje krátké přehledné lekce
s prakticky zaměřenými úkoly
nngramatika vyplývá z kontextu a žáci si sami doplňují
jednoduše formulovaná pravidla
nnkompletní přehled gramatiky s českým komentářem
najdete v pracovním sešitě jako vyjímatelnou přílohu

Österreich
Ungarn
Rumänien
Jugoslawien
Bulgarien

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

Albanien

Griechenland

110
PRIMA-CZ_B1(5)_UC_s001-144.indd 110
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Prima B1, díl 5, učebnice

DOPORUČUJEME
Prima A1, díl 1
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD

978-80-7238-642-0
978-80-7238-643-7
978-80-7238-644-4
1073

199 Kč
149 Kč
299 Kč
429 Kč

Prima A1, díl 2
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD

978-80-7238-752-6
978-80-7238-753-3
978-80-7238-754-0
1082

199 Kč
149 Kč
299 Kč
429 Kč

978-3-06-020200-3

699 Kč

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD
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učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD

978-80-7238-758-8
978-80-7238-759-5
978-80-7238-760-1
1087

199 Kč
149 Kč
299 Kč
429 Kč

1 DVD

978-3-06-020224-9

699 Kč

199 Kč
149 Kč
299 Kč
429 Kč

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele (dovoz)
3 CD
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978-80-7238-762-5
978-3-06-020179-2
1093

299 Kč
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429 Kč
499 Kč
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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

Prima B1, díl 5
978-80-7238-755-7
978-80-7238-756-4
978-80-7238-757-1
1085

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

Jarmila Antošová

Prima A2 – DVD

Prima A2, díl 3

199 Kč
299 Kč
799 Kč
7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma

Prima – Testy A1 s vloženým CD
Prima A2, díl 4

Prima A1 – DVD
1 DVD

Doporučujeme materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
Najdete zde kopírovatelné předlohy a pracovní listy.

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence díl 1–4
žákovská licence díl 5
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
WordTrainer FRAUS

testy + CD

978-3-06-020719-0

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

409 Kč

UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ
MATERIÁLY PRO VÝUKU
NĚMČINY
z nakladatelství
Cornelsen

Další dovozové materiály pro němčinu najdete v edičním
plánu nakladatelství Cornelsen nebo na webu
Nakladatelství Fraus www.ucebnice.fraus.cz.

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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Tvoj
Tvoj šans
šans
učebnice
učebnice vhodná
vhodná pro
pro výuku
výuku na
na SŠ,
SŠ, JŠ
JŠ aa VŠ
VŠ
Varvara
Varvara Golovatina,
Golovatina, Liudmila
Liudmila Valova,
Valova, Milena
Milena Rykovská
Rykovská

Doložka MŠMT

NOVINKA

Moderní učebnice současné ruštiny, která bude vaším
partnerem a pomocníkem. Vhodná pro výuku na SŠ,
JŠ a VŠ i pro jednotlivce, kteří si chtějí ruštinu oživit.
Česko-ruský tým s bohatou zkušeností ve výuce ruštiny
vás jejím prostřednictvím dovede ve třech dílech
postupně až do úrovně B1.

Rozsah učebnicové řady a komponenty:
nntři díly na úrovních A1, A2 a B1
nnučebnice s integrovaným pracovním sešitem
nni-učebnice Flexibooks
nnpříručka učitele v el. podobě
nnnahrávky ve formátu mp3 ke stažení

Proč zvolit právě tuto řadu?
nnnabízí propojení komunikačně-funkčního
a systémového hlediska jazyka
nnklade důraz na příbuznost ruského a českého jazyka
nnpostupně si osvojíte zvukové a pravopisné stránky
jazyka spolu s lexikem a gramatikou
nnv každé lekci najdete oddíl zaměřený na reálie
a kulturu
nnobsahuje bohatý a pestrý výběr cvičení (reakce na
stimuly, situačně ukotvená cvičení apod.)
nnv knize je zahrnuta příprava na mezinárodní
zkoušky z ruského jazyka

Jakou podporu najdete v příručce učitele?
nnmetodická doporučení pro práci s celým učebním
souborem
nnklíče ke cvičením v učebnici i v integrovaném
pracovním sešitě
nnrozšiřující informace o jazyce a reáliích
nnpřepis poslechových cvičení
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55
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Při tvorbě učebnice autorky využily výsledky
rozsáhlého testování několika set studentů SŠ.
Obsah učebnice reflektuje jejich časté chyby a akcentuje
problematické jazykové jevy.

99
11
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díl 1,1, učebnice
učebnice

Простите, где улица Пушкина?
1

Jak oslovujete česky kamarády, spolužáky, kolegy? Učitele nebo vedoucího?
Neznámého člověka?

2

Přečtěte slova a překlady. Dají se tyto výrazy použít jako oslovení?
ма льчик – kluk
молодой человек – mladý pán
мужчина [muš'š'ínә] – muž

девочка – holka
девушка – slečna
женщина [žen'š'š'inә] – žena

Přečtěte oslovení. Které z nich byste použili pro kamarády a kolegy, pro učitele
nebo vedoucího, pro neznámého pána, paní nebo slečnu?
Эй, мальчик!

Саша!

Александр,
здравствуйте!

Девушка!

Добрый день,
Александр Сергеевич!

Настенька!

Přečtěte si e-mail. Pro porozumění použĳte slovníček.

Oт:

anastasia@vk.com

Kому: sarka2000@seznam.cz
Шарка
18:33
Приве т, дорогая Шарка!
Ты написа ла, что не знаешь, как
правильно обратиться к человеку
по-русски. Если вы друг с другом
на «Вы», …

24

Téa: Простите ...

„Nová učebnice Tvoj šans mě příjemně překvapila
přehledností a aktuálností textů. Studentům se velmi líbila
úvodní motivační dvoustránka, barevné zpracování. Těší
se i na možnost využití aplikace WordTrainer FRAUS pro
procvičování slovní zásoby. Oceňujeme zařazení nových
a současných reálií.“

slovníček
ты написа ла, что не знаешь
napsala jsi, že nevíš
правильно správně
обратиться oslovit
вы друг с другом на «Вы» vykáte
незнакомым людям neznámým lidem
на улице venku
в магазине v obchodě
2. октября 18:33
простите omlouvám se, s dovolením

Привет, дорогая Шарка!
Ты написала, что не знаешь, как правильно обратиться
к человеку по-русски. Если вы друг с другом на «Вы»,
то правильно говорить: «Александр Сергеевич! Анастасия
Сергеевна!» (имя + отчество). Так говорят учителю или
директору. К коллеге можно обратиться: «Александр!
Анастасия!» (полное имя).
Другу или подруге говоришь: «Саша! Сашенька! Настя!
Настенька!» или «Дорогой! Золотко! Рыбка!».
«Мужчина! Женщина!», «Молодой человек! Девушка!»,
«Мальчик! Девочка!» говорят незнакомым людям на
улице, в трамвае, в магазине. Но часто можно услышать
слово «Простите!». Например: «Простите, гдe улица
Пушкина?».
Вот так.
Всего доброго
Пока!
Всего доброго.
[vs'ivó dóbrәvә]
Твоя Настя.

Renata Špatenková
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Лекция 1. Привет!
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Женщина!

Молодой человек!

Tvoj šans, díl 1 (A1)
29.11.17 12:57

učebnice + integrovaný PS
978-80-7489-423-7
příručka učitele v el. podobě, audio CD

2. díl učebnice Tvoj šans připravujeme na jaro 2019.

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

399 Kč
připravujeme

VÍTE, ŽE INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT I DOMA?
VÍCE INFORMACÍ NA S. 26.

Interaktivní
Interaktivníučebnice
učebniceFlexibooks
Flexibooks
žákovská
žákovskálicence
licence
učitelská
učitelskálicence
licence
školní
školnímultilicence
multilicence
školní
školnímultilicence
multilicence––na
naškolní
školnírok
rok
WordTrainer
WordTrainerFRAUS
FRAUS

429
429Kč
Kč
999
999Kč
Kč
99990
990Kč
Kč
11890
890Kč
Kč
zdarma
zdarma

RUŠTINA
ГРАМ М АТИ К А

ДИ А ЛО ГИ

Podstatná jména životná a neživotná

У меня есть брат. Mám bratra.

Přečtěte si podstatná jména a rozdělte je na dvě skupiny: podstatná jména životná a neživotná.

Porovnejte s češtinou. Přiřaďte ruské věty k překladům.
У меня есть компьютер.
У тебя есть брат.
У неё есть сестра.
У него есть телефон.
У нас есть кот.
У вас есть брат.
У них есть собака.

что = [što]

балерина, брат, город, картина, компьютер, Кремль,
космона вт, кот, ма ма, Москва, окно, па па, писатель, Пра га,
профессор, Росси я, сестра, Сиби рь, слово, студент, театр,
телевизор, телефон, университет, хоккеист, чай, Чехия

Ve slově что se
souhlásková skupina ЧТ
vyslovuje jakо [št].

podstatná jména životná

podstatná jména neživotná

Кто это?

Что это?

A

Это мама.

—
(дядя).

Это папа.

— Нет,

Это друг.

— Нет,

(брат).

Это сестра.

— Нет,

(подру га).

Это бабушка.

— Нет,

(тётя).

Všimněte si a zapamatujte
si, jak se vyjadřuje české
„mít“. Naučte se skloňovat
osobní zájmena ve 2. pádě.

otázky

mužský rod

střední rod

ženský rod

množné číslo

1. pád

кто?
что?

můj, tvůj
мой, твой
город

moje, tvoje
моё, твоё
окно

moje, tvoje
моя, твоя
мама

moji, tvoji
мои, твои
родители

náš, váš
наш, ваш
город

naše, vaše
наше, ваше
окно

naše, vaše
наша, ваша
мама

naši, vaši
наши, ваши
родители

Zájmena přivlastňovací его (jeho),
её (její), их (jejích) se neskloňují:
ve všech pádech mají stejný tvar.

его
её
их

его = [jivо]
V zájmenech
его, него se
písmeno  čte
jako hláska [v].

Я:
Н:

Všimněte si
S předložkou se používá tvar
zájmen он, она, оно, они
s н na začátku.

Я:
Н:
Я:
Н:

я

ты

он

она

oно

мы

вы

они

Я:

2. pád
s předložkou

кого?
чего?

меня
у меня

тебя
у тебя

его
у него

её
у неё

его
у него

нас
у нас

вас
у вас

их
у них

Н:

4. pád

кого?
что?

меня

тебя

eго

её

его

нас

вас

их

есть телефон. У (она)

1

У (она)

есть бабушка? У (мы)
есть двоюродный брат?

есть кот.

Как (ты)

зову т? (Я)

Povězte, jaké příbuzné má Jan?
Jak se jmenují? Kde bydlí?

Что это?

Моя мама

окно (наш, их)

Я

папа (мой, наш), сестра (его, её),
профессор (наш, ваш), подру га (его, мой),
учительница (мой, твой)

картина (мой, её), телефон (его, мой),
школа (твой, мой), место (твой, его)
город (его, её)

Я:
О:
Я:
О:
Я:
Я:
Н:

жить bydlet

в Праге.
в городе Пльзень.
в Москве.

Мы с сестрой

Н:

Naučte se časovat sloveso жить, tvary si zapamatujte.

Doplňte sloveso жить ve správném tvaru.

брат (мой, его)

я живу

мы живём

ты живёшь

вы живёте

он, она живёт

они живу т

Я:
О:
5

?

Где вы сейчас
в Брно?

Ты

BYDLET

вместе (spolu).

Элишка и Ян

Лекция 2. Что это? Кто это?

=
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32

6

33

7

34
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ЖИТЬ

Лекция 2. Что это? Кто это?
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Ты уже сде лал презента цию о своей семье?
Да. За втра я хочу показать фото своих родных.
А могу я посмотреть на фото сегодня?
Конечно. Вот, пожа луйста. Это моя больша я семья!
Это твои родители?
Да, это моя мама, а это мой папа.
А это кто?
Это мои дедушка и бабушка.
Это твоя сестра?
Да, это моя сестра Ленка.
А это её дети?
Да, это мои племянники.
Настя, я ду маю, Ян уже сде лал своё дома шнее зада ние.

О:

зову т?

зову т Зденек.

Где ты живёшь?

Кто это?

Презентация о семье
Я:

зову т Ян. Как (они)

РА БÓЧ А Я ТЕТРА ДЬ

Utvořte věty podle vzoru a napište je.

Přeložte věty.

Poslouchejte nahrávku a opakujte každou frázi. Nedívejte se do textu.
V nahrávce chybí fráze Jana. Reagujte na otázky Nasti a Olgy.

38

Лекция 2. Что это? Кто это?
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С ЛОВА РЬ
Napište krátce o sobě a své rodině (8–10 vět).

Máme synovce.
Máte sestřenici.

красивый hezký
крупный velký
лу чший nejlepší
музей под открытым
небом skanzen
самый длинный
nejdelší
столица hlavní město
шумный hlučný

Ona má kocoura.
Mají babičku

Zájmena v závorce použĳte ve správném tvaru (4. pád). Do vět doplňte jméno podle
vlastního výběru: Ян, Вера, Зденек, Лев, Иван, Владимир, Анна, Мария, Валентина.
(Я)

зову т

. (Ты)

зову т

(Мы)

зову т

и

.

(Вы)

зову т

и

?

(Он)

зову т

. (Она)

зову т

(Они)

и

.

зову т

40
Poslouchejte píseň a dopište slova, která chybí.
Přečtěte si text nahlas, pak píseň zazpívejte.

.

.

— Ми ленький ты
Возьми меня с собой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе женой.

Místo slov v závorce dopište správné tvary slovesa жить.
Ян (bydlí)

в Пра ге. Мы (bydlíme)

в Сàнкт-Петербу рге.

в Остра ве. Ты (bydlíš)

Та ня и Костя (bydlí)

в Москве?

— Ми лая

вы?

А где (bydlíte)

Москва

Третьяковская галерея

,

,

,
Взял бы я
Но там, в краю далёком,

Seznámení. Přeložte a napište ve formě rozhovoru.
Новосибирск

.

Есть у меня

Ahoj! Jak se jmenuješ? Ahoj! Bydlím v Praze, a kde bydlíš ty? Ano, mám bratra.
Já bydlím v Moskvě. Jano, máš bratra nebo sestru? Jmenuje se Valentina. Jmenuje se Jan.
Já mám sestru. Já jsem Táňa (Та ня). Na shledanou, Jano. Na shledanou, Táňo. Já jsem Jana.

— Ми ленький ты
Возьми меня с собой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе сестрой.
— Ми лая

,

,

Взял бы я
.
Но там в краю далёком
Волга

МГУ

Кижи

Сàнкт-Петербург

Обь

Владивосток
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Как тебя зову т?

.

Где ты живёшь?

.
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— Ми ленький ты
Возьми меня с собой!
Там в краю далёком,
Буду тебе чужой.

,

Сколько тебе лет?

.

Где ты у чишься?

.

— Ми лая

Как долго ты у чишь русский язык?

.

.
Взял бы я
Но там в краю далёком
Чужа я мне не ну жна.

Как зову т твою ма му?

.

Как зову т твоего па пу?

.

46

Лекция 2. Что это? Кто это?
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.

Есть у меня

Přečtěte si otázky. Napište odpovědi.

42

уже už
у же užší

Povězte, co jste se dozvěděli o rodině Jana.
Použĳte materiál rozhovorů A a B .

Máš kamaráda.

slovníček

Э то твои роди тели?
Э то твои племянники?
Э то твоя сестра?

Poslouchejte nahrávku a sledujte text.

Mám sestru.
столица Росси йской Федера ции
город, где я живу
город-порт на Да льнем Востоке
северная столица Росси и
мой родной город
са мая длинная река в Европе
кру пная река в Сиби ри
большой и шу мный город
Московский государственный университет
архитекту рный музей под откры тым небом
известный художественный музей в Москве
кру пный российский город в Сиби ри

Э то моя семья.
Э то моя мама.
Э то мой папа.
Э то мои де душка и бабушка.
Э то мои племянники.

Tvoj šans, díl 1, učebnice

РЕ А Л И И

Москва
Санкт-Петербу рг
Пльзень
Пра га
Во лга
Новосиби рск
МГУ
Ки жи
Обь
Владивосток
Третьяковская галерея

Расскажите, сде лайте – tvary
rozkazovacího způsobu sloves
рассказать, сде лать

31

Н:

зову т?

Как (вы)

город, мама,
окно, родители

Tvoj sans_s001-x.indd 36

V nahrávce chybí fráze studentů a Jana.
Reagujte na fráze Nasti.

4

B

Хорошо. Очень хорошо.
Правильно. Очень интересно.
У вас есть брат и ли сестра?
… бабушка и де душка?
… тётя и дя дя?
У меня есть старшая сестра.
… бабушка и де душка.
У сестры есть своя семья.
Они живу т в Брно.
Я живу в Чехии.
Он живёт в России.
двое детей
трое детей
один ребёнок

Poslouchejte nahrávku a sledujte text.

30
Poslouchejte nahrávku
a opakujte každou frázi. Nedívejte se do textu.

3

есть дом.

зову т Элишка. (Он)

29

2

есть собака. У (ты)

есть телевизор. У (мы)

У (ты)

(Она)

Пра вильно. Ян, расскажите немного о своей семье.
У меня есть мама и папа.
У Вас есть брат и ли сестра?
У меня есть старшая сестра. Её зову т Ленка.
Ва ша сестра живёт с ва ми?
Нет. У неё есть своя семья.
Она и её муж живу т в Брно.
У Ва шей сестры есть дети?
Да. У неё двое детей.
Ребята, я вам даю дома шнее зада ние.
Сде лайте презента цию о своей семье.

Н:

Doplňte osobní zájmeno ve správném tvaru (4. pád). Věty přeložte.

Tvořte věty, používejte přivlastňovací zájmena.

36

С 2: Родители, дети, брат, сестра.

кто? что?

У (я)

Хорошо. А ещё?

Н:

1. pád

есть дя дя? У (они)

pád

С 1: Ма ма, папа, бабушка, дедушка, сын, дочка.

Doplňte osobní zájmeno ve správném tvaru (2. pád).

Zájmena přivlastňovací

fráze

Здра вствуйте! Сегодня мы поговорим о семье.
Каку ю лексику на тему «Семья» вы уже знаете?

Н:

Máte bratra.
Má (on) telefon.
Máme kocoura.
Má (ona) sestru.
Mají psa.
Mám počítač.
Máš bratra.

Skloňování osobních zájmen
Přečtěte si věty. Zapamatujte si konstrukci Это не …, а … (To není …, ale …).
Doplňte chybějící části vět dle vzoru.

На занятии по русскому языку

бабушка, ž. r. babička
балерина, ž. r. baletka
брат, m. r. bratr
воскресенье, s. r. neděle
вторник, m. r. úterý
двоюродная сестра, ž. r.
sestřenice
двоюродный брат, m. r.
bratranec
девочка, ž. r. holčička
дедушка, m. r., ale ženské
skloňování dědeček
дети, mn. č. děti
друг, m. r. kamarád
дочка, ž. r. dcera
дядя m. r., ale ženské
skloňování strýc
женщина, ž r. žena (pohlaví)
жить žít
композитор, m. r. skladatel
космонавт, m. r. kosmonaut
ма льчик, m. r. chlapec
мама, ž. r. maminka
мужчина m. r., ale ženské
skloňování muž (pohlaví)
папа, m. r., ale ženské
skloňování otec
певица, ž. r. zpěvačka
пианист, m. r. klavírista
писатель,m. r. spisovatel
племянник, m. r. synovec
племянница, ž. r. neteř
подруга, ž. r. kamarádka
понеде льник, m. r. pondělí
поэт, m. r. básník
пятница, ž. r. pátek
родители, mn. č. rodiče
семья, ž. r. rodina
сестра, ž. r. sestra
среда, ž .r. středa
суббота, ž. r. sobota
сын, m.r. syn
тётя, ž. r. teta
учёный, m. r. vědec
футболист, m. r. futbalista
ст, m. r. hokeista
хоккеист
жник, m. r. malíř
художни
четверг, m. r. čtvrtek
есть брат или сестра?
У тебя ес
sourozence? (Máš bratra
Máš so
nebo ssestru?)
Он женатт. Je ženatý.
мужем. Je vdaná.
Она заму
моя мама, а тётя.
Э то не м
není moje maminka, ale teta.
To nen

,

Лекция 2. Что это? Кто это?

Лекция 2. Что это? Кто это?
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„Děkuji vám za novou atraktivní učebnici a těším se, až
s ní začnu pracovat ve výuce. Nejvíce se našim studentům
líbila úvodní motivační dvoustrana, velké množství reálných
dialogů a zajímavé reálie.“

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

21
21

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

Světlana Varfolomieiva
JŠ Skřivánek

SADY ZDARMA

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Při objednání 15 učebnic Tvoj šans 1
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele
(učebnici, příručku učitele, nahrávky ve
formátu mp3 a roční učitelskou licenci
Freda) v celkové hodnotě 1 419 Kč.
Návod, jak sadu získat, najdete na
zadní straně edičního plánu.
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VZDĚLÁVACÍ PORTÁL FRED
Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz
a „nechte se inspirovat“.

RUŠTINA

Raduga
Raduga po-novomu
po-novomu
ruština
ruština pro
pro střední
střední aa jazykové
jazykové školy
školy
Stanislav
Stanislav Jelínek,
Jelínek, Ljubov
Ljubov Fjodorovna
Fjodorovna Alexejeva,
Alexejeva, Radka
Radka Hříbková,
Hříbková, Hana
Hana Žofková
Žofková

Doložka MŠMT
Původní vydání úspěšné učebnice. Pětidílný soubor
učebnic ruštiny pro začátečníky od 13 let. Jednotlivé díly
odpovídají úrovním A1–B1 podle SERR pro jazyky.

¬˚ „Ó‚ÓiÚÂ ÔÓ-uÒÒÍË?

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

nnslovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních

souvislostech
nnnabízí velké množství mezipředmětových vztahů
nncelá řada je založena na lingvodidaktické koncepci
nnrozvíjí komunikativní kompetence žáků
nnzvláštní pozornost je věnována motivaci a aktivizaci

WORDTRAINER FRAUS
FRAUS
WORDTRAINER

–yÊËÈ yÊËÍ ˚Ê Ìe Áˇ.
–yÊËÍ ñ ‚eÒÚÌËÍ ÒeÌÚˇ·z.
÷ˆ
ÏeÒˇˆ, ÏeÒˇˆ˚, ‡ÏeËÍaÌˆ˚, ÌeÏˆ˚,
·ÎËÁÌÂˆy, ÷ÓÈ, ÷i‰ÎËÌ‡

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

Po ˆ se v ruských slovech nepíše
ˇ, ˛, ∏. V koncovkách se
v ruských slovech po ˆ píše ˚.

‘Ù
‘ËÎiÔÔ, Ù‡ÌˆuÁ, ‘aÌˆËˇ
Po ˘ se píše vždy Ë. V ruských
slovech se po ˘ nepíše ˇ, ˛.

Ÿ˘
˘Ë, ·Ó˘, ŸÂ‰iÌ

žáků, estetickým a etickým aspektům

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?
ƒ‚‡ ˘eÌÍa, ˘eÍoÈ Í ˘eÍe,
˘iÔÎ˛Ú ˘∏ÚÍÛ ‚ Û„ÓÎÍe.
ŸË ‰‡ Ía¯‡ ñ Ôi˘‡ Ìa¯‡.
b) Písmeno tvarově shodné s češtinou,
ale významově odlišné.
’ı
ıÓÓ¯o, ÔÎoıÓ, ◊eıËˇ, ˜Âı, ˜eıË, ’e·

Raduga po-novomu 1
učebnice
učebnice (SK)
pracovní sešit
pracovní sešit (SK)
příručka učitele
1 CD

978-80-7238-659-8
978-80-7238-988-9
978-80-7238-660-4
978-80-7238-989-6
978-80-7238-661-1
1074

249 Kč
269 Kč
149 Kč
149 Kč
319 Kč
299 Kč

c) Písmena ®, ﬁ
®∏
¿Î∏¯‡, Ú˚ ÊË‚∏¯¸,
—Â∏Ê‡, ˜∏Ì˚È, e˘∏,
ÏÓ∏, Ú‚Ó∏

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].

ﬁ˛
J‡, ˇ ÁÌa˛, ˇ ÔË„Î‡¯a˛, ‡Új¯‡
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Raduga po-novomu 2
učebnice
učebnice (SK)
pracovní sešit
pracovní sešit (SK)
příručka učitele
1 CD
1 CD (SK)

978-80-7238-700-7
978-80-7238-373-3
978-80-7238-701-4
978-80-7238-385-6
978-80-7238-702-1
1077
1107

249 Kč
269 Kč
149 Kč
149 Kč
319 Kč
299 Kč
299 Kč

Raduga po-novomu 3
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD

978-80-7238-772-4
978-80-7238-773-1
978-80-7238-774-8
1081

249 Kč
149 Kč
319 Kč
299 Kč

Raduga po-novomu 1, učebnice

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

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. 26.

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME
Raduga plus

Raduga po-novomu 4
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD

978-80-7238-947-6
978-80-7238-948-3
978-80-7238-949-0
1094

249 Kč
149 Kč
319 Kč
299 Kč

Raduga po-novomu 5
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD

22

VZDĚLÁVACÍ
VZDĚLÁVACÍ PORTÁL
PORTÁL FRED
FRED

978-80-7238-953-7
978-80-7238-954-4
978-80-7238-955-1
1099

299 Kč
189 Kč
319 Kč
299 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence díl 1–4
žákovská licence díl 5
učitelská licence
školní multilicence
školní multilicence – na školní rok
WordTrainer FRAUS

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

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

249 Kč
299 Kč
799 Kč
7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma

Nové přepracované vydání oblíbené
učebnice ruského jazyka Raduga
po-novomu. Nová řada je vizuálně
a obsahově přizpůsobena potřebám
žáků 7.–9. ročníku ZŠ. Jednotlivé
díly odpovídají úrovním A1.1, A1.2
a A2 podle SERR pro jazyky. První díl
vychází již na jaře 2018, druhý a třetí
díl v roce 2019.
Více informací o nové řadě najdete v Edičním plánu pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia nebo na www.fraus.cz/raduga.

RUŠTINA

Beseda i ekzamen

Mapa

Azbuka Fraus

25 témat pro procvičování
a přípravu k maturitě

Ruská federace

písanka a procvičování
Milena Rykovská

Varvara Golovatina, Eva Menclová,
Milena Rykovská, Olga Sedláčková

nntištěná a interaktivní kniha
nndoporučujeme k přípravě na maturitní zkoušku
nnvhodná jako rozšiřující materiál ke kterékoli učebnici

ruštiny na středních a jazykových školách
nndůraz je kladen na procvičování a rekapitulaci všech
řečových dovedností a sociokulturní kompetence
v ruském jazyce na úrovni A2–B1/B2 podle SERR
pro jazyky
nnve 25 tematických celcích najdete široké spektrum
informací z ruské kultury a ruských reálií
nnkapitoly mají jednotnou strukturu: fotografie
pro úvodní opakování, texty a úkoly ke čtení
s porozuměním, úkoly k procvičování slovní zásoby
a mluvnice a poslechy s úkoly
nnposlechy jsou výrazně zaměřeny na živý ruský jazyk
nnsoučástí učebnice je i klíč ke cvičením

nnnástěnná mapa Ruské federace účelně vyzdobí

nnje vhodným doplňkem ke všem učebnicím ruštiny
nnpomůže při nácviku psaní a čtení pro mnohé žáky

učebnu
nnpomůže studentům získat přehled o geografii
a zajímavých místech Ruské federace
nnlegenda k jednotlivým místům na
www.ucebnice.fraus.cz

neznámého písma
nnobsahuje také úkoly pro porozumění psanému textu
nnslovní zásoba používaná při nácviku psaní a čtení

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

konverzaci
nnv závěru písanky jsou k dispozici dvě kopírovatelné

stránky využitelné pro dodatečný nácvik psaní
jednotlivých písmen a napojení
nnpro studenty začátečníky je na
www.ucebnice.fraus.cz zdarma ke stažení
překladový abecední slovníček

PŘIPRAVUJEME
Na podzim 2018 připravujeme novou Cvičebnici ruského
jazyka
nnúroveň A1 dle SERR pro jazyky
nnvhodný doplněk ke všem učebnicím ruštiny
nndvoustrana obsahuje vždy výklad gramatiky a cvičení
k ověření znalostí
nnilustrace pro zpestření a vizualizaci učiva

DOPORUČUJEME
Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.
Najdete zde mp3 nahrávky, přepis nahrávek, gramatický
slovníček, přehled nejpoužívanější frazeologie.

ю Ю [ju Ju]

юг – на ю́ге, Ю́ра, ю́мор – о ю́море, юмори́ ст – о юмори́ сте,
юри́ ст – о юри́ сте – к юри́ сту, сюда́ ; Ле́ том Ю́ра на мо́ ре.
У́ тром юри́ ст на рабо́ те. На столе́ кни́ га о ю́море.

Odpovězte na otázky:

Polepky na klávesnici – Azbuka
Průhledná samolepka s modrými znaky pro nalepení Azbuky
na klávesnici.

Ю́ра на мо́ ре ле́ том и́ ли весно́ й? Что лежи́ т на столе́ ?
Па́ вел юри́ ст и́ ли юмори́ ст?

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.

Beseda i ekzamen
kniha + i-učebnice

978-80-7489-256-1

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence
školní multilicence

299 Kč

199 Kč
2 490 Kč

Юри́ ст и́ ли юмори́ ст?

Mapa Ruské federace
mapa

K 124

59 Kč

Polepky na klávesnici – Azbuka
polepky

K 152

49 Kč
30

Azbuka Fraus
Beseda i ekzamen, interaktivní publikace

23
23

písanka a procvičování

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

K 127

79 Kč

й Й [j J]

йод, твой, мой, свой, райо́ н, бассе́ йн, яйцо́ , музе́ й, споко́ йно,
си́ ний, голубо́ й, како́ й, тако́ й, друго́ й, дорого́ й, молодо́ й,

Azbuka Fraus, písanka a procvičování

UČEBNICE
A
DOPLŇKOVÉ
UČEBNICE A DOPLŇKOVÉ
MATERIÁLY
PRO VÝUKU
VÝUKU
MATERIÁLY PRO
ŠPANĚLŠTINY
ŠPANĚLŠTINY

zznakladatelství
nakladatelství
Edelsa
Edelsa

Kompletní nabídku španělštiny najdete v edičním plánu
Kompletní
nabídku
španělštiny
najdete
v edičním plánu
nakladatelství
Edelsa
nebo na webu
Nakladatelství
Fraus
nakladatelství
Edelsa
nebo
na
webu
Nakladatelství
Fraus
www.ucebnice.fraus.cz.
www.ucebnice.fraus.cz.
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PEDAGOGICKÁ A OSTATNÍ LITERATURA

Učíme děti učit se

Výběr z jazykových koutků

základní poznatky ze školní
komunikace, učení a prezentování

Lumír Klimeš

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.

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

Násilí není řešení

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.

jako cesta k pochopení literárního díla

prevence násilí a management
konfliktu ve školách

Eva Beránková

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.

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.

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.

Jak se učí učitelé
tipy a triky pro každodenní
život učitelů
Walter Vogel
Publikace obsahuje vybrané poznatky z výzkumu
mozku a psychologie učení, které pomohou učitelům
zefektivnit jejich práci. Veškeré techniky jsou nejenom
teoreticky odůvodněny, ale také srozumitelně vysvětleny
na příkladu fiktivní školní třídy.

Učíme děti učit se
kniha
e-kniha

978-80-7238-854-7

229 Kč
229 Kč

978-80-7238-850-9

229 Kč
229 Kč

Násilí není řešení
kniha
e-kniha

Jak se učí učitelé
kniha
e-kniha
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978-80-7238-851-6

229 Kč
229 Kč
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Didaktika profesního vzdělávání dospělých

Výběr z jazykových koutků
kniha
e-kniha

978-80-7238-535-5

199 Kč
199 Kč

Řízení školy při zavádění školního
vzdělávacího programu

Tvořivá hra
kniha

259 Kč

e-kniha

80-7238-182-2

199 Kč

e-kniha

80-7238-319-1

259 Kč

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

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

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

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

Vlastní interaktivita*
Vkládejte vlastní materiály

Videonahrávky

Audionahrávky

Odkazy na webové
stránky

Interaktivní
Interaktivnícvičení
cvičení

Odkazy do dalších
učebnic

Pracovní aktivity

*funkce pouze pro učitele

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

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

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

Výhody pro učitele

... i pro žáky

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

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

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

Mgr. Markéta Škachová
Fakultní ZŠ, Ústí nad Labem

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

raus.c

z

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

40 100
100
40

Testy
Testy
testové
aatestové
úlohy
úlohy

44 500
500
44

30 100
100
30
3.stupeň
stupeň
3.

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

2.stupeň
stupeň
2.

16 700
700
16

1.stupeň
stupeň
1.

2200115
5

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

Objem výukových
materiálů, které
vám Fred nabízí.

2200116
6
2200117
7
2200118
8

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

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

Které materiály jste si doposud oblíbili nejvíce?
Pracovní listy pro rozvoj
matematické gramotnosti

Ilustrované
pracovní listy

Cizojazyčné články
s navazujícími pracovními listy

Karel Čapek a R. U. R.

Interaktivní animace
s nastavitelnými parametry

Závislosti znázorněné graﬁcky

Galileův princip relativity

Bernina Express

Těšit se však můžete na mnoho dalších:

3D modely

interaktivní
cvičení

videa

animace

tisknutelné
materiály

audia

pracovní
listy

fotograﬁe
a ilustrace

mapy

Chcete si potvrdit, že žáci probíranou
látku ovládají?
Jednoduše je otestujte, i to Fred umí…
(více na s. 30–31)

Vyzkoušejte Freda
Freda ještě
ještě dnes!
dnes!
Vyzkoušejte

Zdarma na www.fred.fraus.cz

Proč testovat
s Fredem?
• Zaměřuje se na sledování všech znalostí a dovedností studentů.
• Zlepšuje motivaci a tím i výsledky dětí.
• Díky okamžité zpětné vazbě vidíte, které učivo dělá
studentům problém.
• Je vhodný pro všechny používané vzdělávací
metody nebo učebnice.

Novin
od šk ka
.r
2017 oku
/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:
•
•

Matematika (více na s. 6)
Český jazyk (více na s. 10)

„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)

Vyzkoušejte si Testování na Fredovi ZDARMA! www.fred.fraus.cz

STATISTIKY
Jak si v tomto pololetí vede student Jan Sedlák?
Které učivo mu dělá problém?
A jak je na tom celkově 2. B?

„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)

Sledujte jednoduše, přehledně a objektivně individuální pokrok každého studenta i každé třídy
ve vybraném časovém období či předmětu a porovnávejte výsledky jednotlivých tříd mezi sebou.

Statistický modul nabízí přehled dlouhodobých
výsledků tříd i jednotlivých studentů, ale i podrobný
rozbor každého testu až na úroveň jednotlivých
testových úloh.

Co přináší testování s Fredem?
• okamžitou zpětnou vazbu
• průběžné sledování výsledků jednotlivých
studentů a tříd (včetně jejich porovnání)
• konkrétní data, která mohou pomoci
studentům s dalším rozvojem
• možnost přizpůsobit si podobu testů
dle vlastních požadavků

Co navíc přináší testování s Kalibrem?
• výroční hodnocení studentů (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

odborní konzultanti, informační centra FRAUS



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

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

jak je používat a didakticky vhodně zapojit do výuky

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

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

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

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

Brno, Zemědělská 173/29
České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Jihlava, Seifertova 1426/5
Liberec, Broumovská 847/7
Ostrava, Porubská 832/12
Ostrava, Novinářská 7 (jazykový showroom)
Plzeň, Západní 1597/18
Praha, Jungmannova 749/32
Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114
Uvedená infocentra se kromě pražského nacházejí
na základních školách. Jazykový showroom se nachází
v prostorách Jazykové školy Hello.

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

vzdělávání učitelů, PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS



Proškolili jsme více než 30 000 pedagogů

Semináře

Konference a letní školy

Partnerská škola FRAUS

nnseznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými

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

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

didaktickými postupy
nnv yzkoušíte si práci s moderními technologiemi
a elektronickými vzdělávacími materiály
nnodnesete si praktické tipy do výuky, protože
semináře probíhají formou workshopu
s aktivním zapojením všech účastníků
nnbudete odcházet s nadšením a inspirováni
pozitivními příklady z praxe
Semináře zaměřené na didaktické využití našich
nejnovějších vzdělávacích materiálů jsou zdarma.
Semináře akreditované MŠMT v rámci DVPP
jsou zpoplatněny.
Nabízíme i vzdělávací programy DVPP akreditované
MŠMT. Účast na nich lze financovat z prostředků
výzvy OP VVV – Podpora škol formou
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

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

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

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

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí
najdete na www.seminare.fraus.cz.
Nenechte si ujít v roce 2018
Konference pro učitele českého jazyka
   (Praha, 3. března 2018)
Konference pro učitele fyziky
   (Plzeň, 12. dubna 2018)

Letní škola češtiny v roce 2017
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Informace k objednávkám, kontakty

Informace k objednávkám

Kontakt

Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete na našich internetových stránkách
www.fraus.cz/cs/obchodni‑podminky.
Zboží dodáváme na základě doručené objednávky, řádně a úplně vyplněné a odeslané z internetového
obchodu na adrese www.ucebnice.fraus.cz. Nabídku interaktivních učebnic a elektronických knih
najdete na www.flexibooks.cz. Licence ke vzdělávacímu portálu Fred jsou dostupné na
www.fred.fraus.cz.

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

V edičním plánu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH platné od 1. 3. 2018.
Ceny se v průběhu roku mohou změnit, aktuální ceny naleznete v našem internetovém obchodě.
Ceny nezahrnují dopravu a u ostatních prodejců se mohou lišit. Sleva 10 % uvedená v našich edičních
plánech platí pro registrované zákazníky při nákupu v našem internetovém obchodě. Na zboží
poskytujeme akční a sezonní slevy, které podléhají samostatně vyhlášeným podmínkám, slevy se nesčítají.
Způsob dopravy zboží, platby za zboží, reklamace a další podmínky jsou uvedeny v úplném znění
Všeobecných obchodních podmínek.

Objednávky

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

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

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

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

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

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

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

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

Potřebujete poradit?
 377 226 102
 info@fraus.cz

Publikace určené k přípravě
na jednotné přijímací zkoušky
• na osmiletá gymnázia

• na čtyřleté obory středních škol

Proč doporučit K přijímačkám s nadhledem?
• Umožňují procvičení typových úloh, které jsou obsaženy
v jednotných přijímacích zkouškách.

• Obsahují pět vzorových testů včetně klíče a počtu
dosažitelných bodů.

• Prostřednictvím rad, tipů a strategií pomohou žákům lépe
se připravit na přijímací řízení.

• Jsou doplněny o řešení všech úloh.

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

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

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.

Blanka Š., Pardubice

Více informací na www.fraus.cz/prijimacky.

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

sleva 10 %
při nákupu v e-shopu

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

bezplatné zápůjčky
učebnic

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

sady pro učitele
ZDARMA

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

pracovní sešity
s doložkou MŠMT

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

rozšiřující materiály
k učebnicím ZDARMA

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

interaktivní učebnice
Flexibooks ve škole i doma

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

multimediální
knihovna Fred

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

průběžná
evaluace žáků

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

online procvičování
ZDARMA

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

vzdělávání pedagogů

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