KATALOG
střední
a jazykové školy
český jazyk
a cizí jazyky

KATALOG — český jazyk a cizí jazyky
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ



3. stupeň SŠ

KATALOG

KATALOG

KATALOG

KATALOG

1. stupeň

2. stupeň

střední školy

základní školy

základní školy
a víceletá gymnázia

střední
a jazykové školy

jazyk a jazyková
komunikace

jazyk a jazyková
komunikace

matematika
a její aplikace

matematika
a její aplikace

člověk a jeho svět

člověk a příroda

český jazyk
a cizí jazyky

matematika

jazyk a jazyková
komunikace
matematika
a její aplikace

člověk a společnost
další vzdělávací
materiály

další vzdělávací
materiály

Vysvětlivky:

další vzdělávací
materiály

Pro výuku cizích jazyků dále
nabízíme učebnice a doplňkové
materiály těchto nakladatelů:

dosažená úroveň podle SERR

NOVINKA

další vzdělávací
materiály

novinka

 hybridní produkt (kombinovaný
tištěný a online produkt)
učebnicová řada má
v době svého vydání
platnou schvalovací
doložku MŠMT ČR
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„Na rok 2019 jsme připravili upravené
třetí vydání Přehledné německé
gramatiky, což mi dělá opravdu
upřímnou radost. Tato kniha je vděčným
pomocníkem pro všechny, kteří se
německý jazyk učí, opakují si ho nebo
se připravují na zkoušky a potřebují
mít při ruce systematický a jednoduše
vysvětlený přehled gramatiky. Dobrou oporou je ale samozřejmě
i učitelům. Kniha je zcela přirozeně propojena s Cvičebnicí německé
gramatiky, pomocí níž lze gramatickou látku efektivně procvičovat
i bez pomoci vyučujícího, neboť obsahuje klíč ke všem cvičením.
Velmi mne těší, že se tento komplet stal v podstatě „klasickým“
výukovým materiálem nejen na základních a středních školách, ale
i při výuce neoborového německého jazyka na vysokých školách.“
Dr. phil. Michaela Voltrová
autorka Přehledné německé gramatiky a Cvičebnice německé
gramatiky, vedoucí katedry německého jazyka Fakulty
pedagogické ZČU v Plzni

„Jsem ráda, že mám možnost pracovat
v týmu připravujícím novou učebnici ruštiny
Tvoj šans. Do knihy jsem mohla vložit
své zkušenosti ve výuce jazyků, moderní
tendence v jazykové přípravě a také svou
lásku k ruštině a ruské kultuře. Doufám,
že učebnice bude dobrou podporou a pomocnicí žákům, studentům a vyučujícím na
jejich cestě ve zkoumání dalšího světa pomocí jazyků.“
Mgr. Varvara Golovatina, CSc.
spoluautorka učebnic ruštiny Tvoj šans, Beseda i ekzamen,
lektorka ruštiny na ZČU v Plzni a metodička Ruského centra

český jazyk a literatura



s nadhledem

český jazyk
český jazyk

+ online cvičení

maturita s nadhledem

Maturita s nadhledem – český jazyk
Vladimíra Bezpalcová, Hedvika Landová,
Michaela Králová, Lucie Štrajtová

Připravujeme
Proč zvolit publikaci
Maturita s nadhledem – český jazyk?
Získáte přehledně uspořádanou publikaci pro
soubornou přípravu k maturitní zkoušce.
Struktura příručky je komplexní, zahrnuje přípravné
a cvičné úlohy k jednotlivým jazykovým, slohovým
a literárním tématům, které jsou vybrané s ohledem
na frekvenci jejich typů v předchozích ročnících státní
maturitní zkoušky. Samozřejmostí je klíč k jednotlivým
úlohám.
Dále Vás příručka podrobně provede jednotlivými
částmi maturitní zkoušky, zahrnuje přípravné úkoly
a testy ke všem třem jejím částem: 1. ukázkové
didaktické testy včetně klíče; 2. náměty na slohové
práce, analýzu vzorových slohových prací s ukázkou
chybových řešení; 3. ukázky ústní zkoušky včetně
chybových řešení. Příručka je připravena zkušeným
autorským kolektivem.

Obsah:
Tematicky uspořádané sady cvičných úloh
k jednotlivým jazykovým oborům
nnřešení
nnrady a tipy k maturitní přípravě
Cvičné didaktické testy s řešením (5 ks, jeden
se záznamovým archem)
nnřešení
nnstrategie, rady a tipy směřující k úspěchu v testu
Ukázky slohových prací
nnukázky chybného přístupu či nesprávného
zpracování slohových prací
nnrady a tipy k úspěšnému zvládnutí slohové části
maturity
Ukázky vzorových pracovních listů k ústní zkoušce
nnukázky nejčastějších problémů
nnstrategie k jejímu zvládnutí

Výhody pro učitele 

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Navštivte stránky www.skolasnadhledem.cz
a procvičujte se studenty učivo k maturitě
z češtiny, a to zcela zdarma.

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY
Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky a získejte
pracovní listy zaměřené na rozvoj čtenářské
gramotnosti, připravené testy a testové úlohy
do hodin českého jazyka. Vzdělávací portál Fred
vám tyto materiály přináší v online i tisknutelné
podobě na www.fred.fraus.cz.

doporučujeme
PRAVOPIS

ÚLOHA 1–4

CVIČNÉ ÚLOHY

Navíc ZDARMA:
unikátní propojení s online procvičováním a okamžitou
zpětnou vazbou na www.skolasnadhledem.cz

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Tak na to, že máme úrodu pod střechou! A aby se nám příští rok povedl a byla hojnost a byly síly i technika
na sklizeň. Však my to tu doženeme! A na zdraví nás, i těch nových, kteří pracovali, a na zdraví brigádníků...
a taky trochu, i když se to nemá, na zdraví mích ženských, které denodenně dřely a i jejich zásluhou je úroda
složená.
A než obrátil sklenici plnou temně rudého vína k nastaveným sklenkám ostatních sedláků, pokynul jí na
všechny strany, k brněnským brigádníkům, kteří začali pískat, dupat nohama a tleskat, k obyvatelům Perné,
kteří mu vstříc vzdvihali vlastní sklenice, a dokonce k rohu, kde seděli jeho a další Němky.
K. Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch, upraveno

1

Příprava k maturitě

TEORIE LITERATURY
Základní teoretická poučení
k významům literárních děl. Vhodné
k přípravě na maturitní zkoušku.
Více informací na s. 5.

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou
a napište je pravopisně správně.
Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoliv slova,
které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

2

Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

3

Jeden měsíc se tam beze mě docela dobře obejdou.
Chovej se rozumně a přijď zítra ke mně na návštěvu.
Měsíc se skryl za mraky a cesta přede mnou náhle potemněla.
Poslouchej mě dobře, chci to říct soukromně, jen mezi čtyřma očima.

Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno pravopisně správně (A),
či nikoli (N):
A

N

A) Nebála se putovat temnými lesy se dvěmi cizími hochy.

„S češtinou žijeme všichni, pro
mne však představuje i objekt mého
profesního zájmu a také velkého
koníčka. Podle mého názoru je jedna
z nejtěžších věcí v jakémkoli oboru
nejen vyučovat, ale také napsat
dobrou učebnici. Jsem moc ráda,
že se díky nakladatelství mohu na
tvorbě učebních textů podílet.“

B) Papíroví draci s pestrobarevnými ocasy se třepotaly na podzimním nebi.
C) Výstava Paměť národa zachycuje také události Pražského jara
a následné normalizace.
D) Důsledky pádu na lyžích byly zlomenina stehenní kosti, vymknuté rameno
a natržení kolenních vazů.
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4–5
Ten dům zanechával v lidech korzujících nábřežím dojem jakési nepatřičnosti. Na první pohled na něm
nebylo něco v pořádku, něco na něm bylo křivě, někde něco chybělo nebo naopak přebývalo, čert ví co.
Čišela z něj disharmonie, přecházel z něj zrak, jako by se člověk díval do jednoho z křivých zrcadel v sálech
nedalekého petřínského labyrintu. Chodci k němu z nábřežní promenády obvykle zkoumavě vzhlédli podruhé
nebo i potřetí, ale pak to vzdali – ostatně na protějším břehu Vltavy se před nimi rozkládalo panorama
Pražského hradu, a to poutalo zrak s takovou samozřejmostí, že se jí nešlo vzepřít.
K. Tučková, Život a dílo baronky Mautnicové

4

Ve kterém z následujících spojení z výchozího textu se neobjevuje zájmeno osobní?
A)
B)
C)
D)

že se jí nešlo vzepřít
něco na něm bylo křivě
se před nimi rozkládalo panorama
někde něco chybělo nebo naopak přebývalo

2

www.skolasnadhledem.cz

Maturita s nadhledem – český jazyk
učebnice

Maturita s nadhledem – český jazyk, učebnice

3

Připravujeme na podzim 2019.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-80-7238-526-5 

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
spoluautorka a redaktorka učebnic češtiny pro ZŠ,
redaktorka čítanek pro ZŠ a učebnic češtiny pro SŠ,
redaktorka časopisu Český jazyk a literatura

český jazyk a literatura



Mluvnice, Komunikace a sloh
český jazyk pro střední školy
Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová, Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková,
Vladimíra Bezpalcová, Jitka Málková, Martina Pašková

Doložka MŠMT
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

Příručka učitele
nnjedna publikace k učebnicím Mluvnice
a Komunikace a sloh
nnřešení vybraných cvičení a testů, odpovědi
na otázky v učebnici
nnnáměty pro další práci, testy, diktáty, nová cvičení,
kopírovatelné přílohy, všestranné jazykové rozbory,
návrhy časově-tematického plánu
Audionahrávky k Mluvnici
nnukázky jednotlivých popisovaných jevů, správného
čtení textů, uměleckých děl a textů ze cvičení

Mluvnice
nninduktivní i deduktivní postup výkladu
nnprvky sémanticky orientované syntaxe dle RVP
nnnáměty pro práci s odbornou literaturou
a internetovými zdroji

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

Výhody pro učitele 

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

SADY ZDARMA
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 1 987 Kč.
Více informací a podmínky pro získání
sady najdete na zadní straně katalogu.

akční balíček – komplet 3v1

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

Využijte akční nabídky a objednejte učebnici Český jazyk pro SŠ
Mluvnici, Český jazyk Komunikaci a sloh a Cvičebnici k těmto
dvěma učebnicím za cenu 497 Kč a ušetřete 200 Kč.
Více informací na www.ucebnice.fraus.cz.

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY

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

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

Co mám umět
1
2
3
4
5

Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky a získejte
pracovní listy zaměřené na rozvoj čtenářské
gramotnosti, připravené testy a testové úlohy
do hodin českého jazyka. Vzdělávací portál Fred
vám tyto materiály přináší v online i tisknutelné
podobě na www.fred.fraus.cz.

Administrativní funkční styl
Základní funkce operativní a řídicí
Požadavek na věcnou správnost, výstižnost, přesnost a maximální objektivnost
Vyjádření citově neutrální, jednoznačná
Stereotypnost, modelovost vyjadřování

Publicistický funkční styl
Základními funkcemi textů tohoto funkčního stylu jsou funkce informační, získávací a přesvědčovací (persvazivní). Autor publicistického textu usiluje o to, aby čtenář či posluchač přijal jeho argumenty
a jeho tvrzení za vlastní, aby se s nimi buď zcela, nebo částečně ztotožnil. Srovnejte např., jak je stejná
událost komentována různými autory na základě jejich individuálního (skupinového) smýšlení či politické
a názorové příslušnosti.
Oblast projevů, které měly tyto či podobné funkce, je velmi stará. V tomto smyslu lze pokládat za publicistické např. antické řečnictví, středověké postily, žurnalistické texty K. H. Borovského či fejetony Jana
Nerudy. Publicistický funkční styl byl však v české jazykovědě popsán a definitivně vymezen asi v polovině
20. století. Vedle uvedených funkcí se v současnosti v některých titulech novin a časopisů stále progresivněji
prosazuje funkce zábavná. Některá periodika také plní funkci odborně sdělnou a popularizační. Sdělovací
prostředky tak mohou strukturovat a plnit volný čas lidí. V textech novin a časopisů se stále zřetelněji
prosazují prvky komercializace. Stránky tisku plní stále více reklamy a inzerce.
Hlavním posláním publicistického stylu je co nejrychleji, nejvýstižněji a nejúčinněji informovat o událostech politického, společenského a kulturního života. Sdělovaná informace by měla být srozumitelná
všem, bez ohledu na věk či vzdělání adresáta. Způsob, kterým
je událost médii prezentována, výrazně ovlivňuje pohled
široké veřejnosti na věc.

Mluvnice, Komunikace a sloh
učebnice Mluvnice
učebnice Komunikace a sloh
cvičebnice (k oběma učebnicím)
příručka učitele (k oběma učebnicím)
CD Mluvnice
CD Komunikace a sloh

978-80-7238-779-3
978-80-7238-780-9 
978-80-7238-781-6 
978-80-7238-782-3 
1084

1105


329 Kč
219 Kč
149 Kč
449 Kč
399 Kč
399 Kč

Stylová vrstva užívaných jazykových prostředků je více
než u jiných funkčních stylů ovlivňována těsným spojením
celé oblasti s proměnlivým okolním světem. Úkolem publicistických textů je co nejrychleji reagovat na každodenní
více či méně důležité události v oblasti
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A možností je
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100 tipů, jak si
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W_XS]^ŴU\ċVŵOV`Ō^`O"ŵ5SMfMb[X`8QZUZQXb`Ŷ^_ZMW$ŵ+S]^ŴU\ċV"ŵūWŵSQKdSŵUYW!
ŵ
dŵSQKdSŵUYWW_XS]^ŴUŵ
už zase

XQSRĈNNQ^ŎZeQ MWäXĊZĊ__ŎSYQSWM\čMP[YŶZeMb[X`$9Q^`TMM
Bertramka

ušetřit.

CENA 14 Kč (Předplatné

12 Kč*)

Klimatická
superdružice
se zřítila

W[YYaZU_`MSM`eŶNM^ŶffMMbUXŶS[`"MfUSMfUW[
fM$Ņ_ZQYO_MWQ^^ĈXbMZ_fč$4[SeYUWäXĊZNĊf`Q
patří Mozartovi
YYaZU_`MM_fM^`U_SM`eŶNM^Ŷf#
WŎ`_ŎSQ_YQS[XPŶ_$?fQZ`U_NŶ^WUXQTQ`Q``b[XZMM `UYQSQ^QPQZPĈQZMW[YYaZU_`ŶWM`MfUSMfUW[Y
Liberecký kraj
Slavná pražská
YaZU_`ŶW`čX"Mf`WQXXQZQQXY[ZPMZUbŎS^Q"O_MWTŶ
vila Bertramka,
přidá chybějících
`QY\X[Y[WŎ_MWQ^Q_f`QWPUW`M`ç^ŶVŶNMZ"QXbUXQS"
Ŏ_MWQ^Q_f`QWPUW`M`ç^ŶVŶNMZ"QXbUXQS"YŎS_QYXQ`
`MNQ_fŎP
kde Mozart
dopsal Dona
YŎS_QYXQ``YUZPQZWUMffŶ$7[YYaZU_`MU_NŶ^W
15 milionů na
`YUZPQZWUMffŶ$7[YYaZU_`MU_NŶ^WU
`YUZPQZWUMf
VORO^O^^ ŵWœQŵSQKdSŵUYWW_XS]^KŵM]KUŵKŵU
Giovanniho, se
MichalaUDavida,
vrací původním

S`ŴVK]d^Y^^"ŵ5âVĈXĈ]ŵOWLO\\Ōŵ`Ŵ
majitelům. S`ŴVK]d^Y^^"ŵ5âVĈXĈ]ŵOWL
VXSŵ\ŌWO]OXŵLYXcYV_V^ŵNY! skupinu Elán či ohňostroj
VYQŵ`YV^"ŵ,œdRK^_XU!OŵZŌVNŴ_VŵKŵ]dK`KSXULKX
strana 4
TÉMA
ŵ/Qcŵ_U\ŴXŵUS]VŴXcŵOWVœ^O^^OŵWŌ
Jakou budoucnost
RK\WSXMK]ŵŌ`OSXOUŵ`ŌQŌX ŵRYQcŵXOWŵŌ\NOWO]ŵLO]dŌVXSŵ^Ĉ
QŵKŵR_]dKNSUŵ]dŴdKNŵ
aleje? Věděli jste, mají české
že ovocné
LLŌ"ŵ-]KURYQcŵOdŵKŵUS]VŴXcŵXOW
stromy měly původně
^YUŴLKXŵKdŵåQcXO`OdO^^ŵYLTOU^œ`ŵ`KVċ]ŴQXKU"ŵ+dŵKŵUŌ\NŌ]
nasytit
ŵ`YV^ŵLS\!
hladové vojáky?
strana 3
ŵVORO^!OŵSQKdKŵKXXKU ŵKUSXOUŵKŵM]KVŴNTK
SVĚT

)

ŵ
ŌROXŵRKV"ŵ6ORO^!OŵSQKdKŵKXXKU ŵKUSXOUŵKŵM]KVŴNTŴ^ŵ
]dŴWàdSU ŵ
Jaké jsou americké

kořeny

nového izraelského
NOZY\^ŴVTŴUŵ`KQcŵŌ\`ŌXcO]ŵTYQ]dKLŴVcYUŵK
Benjamina „Bibiho“ premiéra
VKZTŴXŵVSU`SNŴVTŴU)ŵŃ]ŵ`SMKŵ`O\]K"ŵ6ORO^!OŵSQ
)ŵŃ]ŵ`SMKŵ`O\]K"ŵ6ORO^!OŵSQKdKŵKXXKU
`KQcŵ,KVK^YXKVSQŴ\KŵUâVNOXOU)ŵ8cSV`ŴXŵXO
Netanjahua?
KdKŵKXXKU ŵKUS^ŵUS^âX^O^XOU ŵ=dYM]SLK
ŵ=dYM]SLK ŵKŵ5\OWVLOŵ
strana 8
WŵVORO^ŵSQKdKŵ]OWŵKŵXcYWY\å]ŴQŵŌ]ŵKŵ]dO
QY^ŵRKLd]YVċŵOWLO\OUXOU ŵKWOXXcSLOXŵOVPYQ_V^]ŴQŵ`OdO^SŵĆUO^"ŵ+ŵ`SV
BYZNYS REKLAMA
X`ONŌ]ŵ`SdŌLOXŵOVWO\âVĆ ŵ]OWŵZONSQŵKŵLYVNYQ]Ŵ!
ŵKWOXXcSLOXŵOVPYQ_V^]ŴQŵ`OdO^SŵĆUO^"ŵ+ŵ`S

`SVŴQWŌ\O^àŵ^\KQŌNSK ŵMYUMTa_fMPUW_fŶfMP[`Ŏ^`Q"XM__MZ"ŶYMZZŶXNUf`[_M
tzv. sociálních
VŴQŵ]OŵXOWŵTċ
ŴQŵ]OŵXOWŵTċ ŵ]OŵXOWŵ\Y]]d"ŵ@S]dYX^ŵċ\SŴ]SŵLKTLKXŵ`KX"ŵ+
MYUMTa_fMPUW_fŶfMP[`Ŏ^`Q"XM__MZ"ŶYMZZŶXNUf`[_M
sítí na
internetu Facebook NNMZŎ^Q``NQ"ŵ=KTXY]ŵWŌQŵKdŵSQKdSŵUYWW_XS]^ŴUŵ]OWŵ^
RYQcŵWŌQŵWY]^ŵS] ŵWSXNOXŵLKTŵŌ]ŵ]dĈ\Xcà]ŌQ
dŵKŵŵ
dŵKŵ
svoji sílu. Sociální ukazuje
ŵLY^\ŴXcŵŌ]ŵS]dYXcK^ŵOVVOXŌ\OŵLSdKVYWWKVŵœ\ŵKdŵOWLO\"ŵ+
_N^ŴUŵWOQKUKNŴVcYdXSŵKŵ`Ō]d^"ŵ+\\ċVŵ`KXŵ]dċ
NKVVKW"ŵ+ŵ]dċŵOVVOXŴVV ŵZO\OVŵŌ]ŵVOVOZVOd
ŵ]dċ ŵKŵWYXNK^ŵWŴ\ŵWKQKŵKŵLSdKVYWŵTOVO
ŵ
objevily i u nás. reklamy už se
ŵKŵ]dċŵWOQQcċX ŵPOVYVNYd
ŵKŵ]dċŵOV`O]dŵŌ]ŵKN
ŵM]OXQTOXŵLŴ\WSVcOXŵUO]O\à]ŌQQOVŵKŵ
strana
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ŵKŵ]dċŵ^ORŴ^ŵLSdKUYNSU"ŵ<OWŌV"ŵ2S]d"
Šampion

/dŵWSXNŵXKQcYXŵ]dŌZ"
ÚHEL POHLEDU

„Dojná kráva“
Liberec? Prezidentka
sáhl do kapsy a
organizačního
doplatil miliony,
výboru mistrovství
které chybí na
světa v klasickém
tzv. doprovodný
lyžování
program

.OŵWŴ\ŵUO`Ō]"

Kateřina Neumannová
7O\^ŵRSŴLKŵLœdSUŵKŵ]dċ ŵRKŵKdŵOWLO\ŵLSdKVWK^VKX_VŵYV`HLUŠTÍK, MARTIN PRACHAŘ o
čili hudební vystoupení
znovu přesvědčila
či občerstvení
TIEN TRAN TAT
akci velmi nadregionálního
kraj, aby
pro V.I.P.
PRAHAK]"ŵ/dŵKd
Foto ČTK – Zbyněk
ŵKWSŵTċ`Ŵ^ORO^O^VOX"ŵŃ]ŵOdOXŵKŵL
význavietnamský
mu a o prezentaci
Pořadatelé lyžařského
XcYXŵKŵUâVĈXĈ]ŵ`Ċ^`ŎZQ`QW_QY
Stanislav
Libereckého kra- utrácí další peníze, Y^\Ŵ!
`Ċ^`ŎZQ`QW_QY_QSŕ`QZQW"
mistrovství světa
nebo že kraj
_QSŕ`QZQW" bloger
v Liberci dostanou je. Větší akce v rámci České
podporuje svou
propagaci,“ řekl v organizačním výboru,
republiky se v současné
15 milionů.
kde je jen
Dal přednost cti radalších
lyžařský svaz
době a v minulosti Soudný.
přislíbilo krajskéČástku jim vče- nekonala.
a
Bývalý hejtman
Je potřeba, aby
zastupitelstvo.
„Takto i případné magistrát města.
Peníze půjdou
akce do- kraje
padla úspěšně
zisky z pořádání
na doprovodný
Petr Skokan z Libereckého mistrovství nemůžou
po všech stránkách,“
před zneuctěním gram,
6Ŵ]dVċŵ.K\`K]S
pro- vysvětlil
ODS považuje
jehož náklady
z
další navýšení
LN schválení
rozpočtu přinejmen- do kraje plynout. Jestli toho titulu
dosáhnout 80 milionů mají celkově pro šampionát
15 milionů
ším za neúčelné.
přispět na
krajský radní pro
korun.
provoz, tak ať
„V minulosti
své rodiny
Doprovodným
vestice Zdeněk
kraji náleží nějaký
Bursa z ČSSD. in- mistrovství světa podporoval jsem profit,“ uvedl
zumí například programem se roSkokan.
DAVID

K

PRAHA Satelit
za
run, od kterého šest miliard kovědecká komunita
očekávala přesné
oxidu uhličitého údaje o výskytu
oběžnou dráhu v atmosféře, na
nedorazil. Zkázu
americké družice
OCO (Orbiting
Carbon Observatory)
zavinila závada mechanismu,
který měl zajistit oddělení ochranného
štítu. Raketa pak nebyla
schopna
kou soustavu dopravit příliš těžna plánovanou dráhu. Po
sedmnáctiminutovém letu se včera
lednem zřítila do krátce před pomoře.
OCO byl prvním
satelitem navrženým pro sledování
přírodních
i umělých zdrojů
oxidu uhličitého,
který měl odpovědět
i na otázku,
kde je tento plyn
sud vědci nemají pohlcován. Donapříklad to, kolik možnost zjistit
amazonský deštný CO2 „spolkne“
ní měřicí stanice prales. Pozemstačí. Během na tento úkol nekaždých šestnácti
dnů měl OCO
provést osm milionů měření. Tím
by se objem dostupných dat zmnohonásobil.
Více informací
lv
na
straně 17

SLOUPEK LN

Salámová královna

Podle mluvčího
a činím tak i nadále.
vyhlašování vítězů,
Rozhodnutí
hudební koncerty
dyž se vrátíme
Pokud ale kraj zastupitelstva rozčílilo i lídra
výboru mistrovství organizačního není pořadatelem,
do starých
hnutí
Starostové
Zdeňka Soudnéberci, pohoštění na náměstí v Li- ho bylo
římských dob, můžeme
luplnější přispět tak by bylo smys- na Půtu. za Liberecký kraj Martio dotaci
pro V.I.P. hosty
ZBYNĚK PETRÁČEK
ohňostroje.
nalézt mnoho náramků
na investiční akci,
„Nevím, proč
či už na podzim předem jednáno která
máme zase
je vyvolaná
a jiných artefaktů,
lít peníze
loňského roku.
„Z mého pohledu
„K projednání
Třeba na dostavbu mistrovstvím. lování do mistrovství. Při schvadošlo až
ci roztroušení po které nosili otrovynaloženy účelně. budou peníze budou
rozpočtu
skokanského
rálovna bílé stopy
vnímat lidé, o teď. Jak to můstku nebo
Pro mě se jedná
Přenesme se do celé římské říši.
nic na šampionátnám řekli, že už
se podokončení
tom rozhodnou média. Buď
naší
malu, ale jistě
nepůjde. Navíc
ní doby, plné ústav, dnešní moderstává
lze napsat, že kraj budov,“ řekl Skokan. zateplení ani pořádně nevíme,
Kraj podle
lovnou salámové krána co
něj navíc není
grafů, které dělají zákonů a parataktiky.
Znáte ji přece.
vůbec zastoupen budou použity,“ prohlásil vlastně
Nemůžete-li něco
Půta.
Pokračování na
takovou, jaká je. naši společnost
získat naráz, získáváte
straně 2
Civilizovanou
a respektující lidská
to po kouscích, jako když
odkrajujete kolečvšechno neznamená,práva. Ale to
ka salámu. A tak
že by staré
to běželo i s lizvyky zanikly,
bereckým šampionátem.
jen
temných zákoutí se přesunuly do
Před pěti lety, když
kde jsou hluboce naší společnosti,
Liberec
kandidaturu vyhrál,
ukryté a zažrané.
Mluvím o novodobých
ři dušovali, že žádnése organizátoMARTINA KLAPALOVÁ
kteří nejsou zneužíváni otrocích,
chtít nebudou. Jistě, státní dotace
MICHAELA POLÁKOVÁ
la společnost Ropid,
na očích
u toho Kateřiveřejnosti, ale stále
která v Praze
na Neumannová
organizuje hromadnou
VARŠAVA Nechvalně
Jsou to nejčastěji tady jsou.
PRAHA Šoféři
do už rozjetého nebyla. Pak ale
dopravu, tický
uprchlíci, azypražských příměst- při namátkových kontrolách.
salámového vlaku
koncentrační a známý nacis- v Evropské unii.
lanti nebo lidé,
ských autobusů
naskočila zdatně.
vyhlazovací
kteří
Muzeum zahrnuje
Skutečné číslo
okradli Prahu
v západních zemích. hledají spásu
tak může být bor v Osvětimi potřebuje peníze tá- 190 hektarů plochy.
a Středočeský
byla náhle miliardaZ prvotního nic
i vyšší. Přesnou
Slibují si od
V areálu je
záchranu. Stropy
kraj o miliony
na 155 staveb
a pak – kolečsvého pobytu vytoužený
sumu, o kterou
run.
ko- či autobusů
ko ke kolečku –
budov
a 300
útěk
miliardy dvě.
zkrátili tržby, řidi- jí, dřevěná podlaha se propada- hrozí padesátce ruin. „Zhroucení
z chudoby. Chtějí
Přišli
I teď, když už
pražští
hnije,
dopravci
totiž
objektů
využít
u
na
jsou podpěry.
stěn po plynových
svých
a zbytkům
nechtějí zveřejnit.
způsob, jak si
schopností naplno
svému platu
ho občana České víme, že každéke
komorách a krematoKdyby od každého
„přivydělat“
Muzeum v Osvětimi
rodinu. To mnoho a zajistit svou
riích,“ nastínil
člověka ale řiještě
něco bokem.
celý ten spektákl republiky vyjde
situaci ředitel
odhaduje
Nechávají cestující diči vybrali například
náklady na opravu
cestovat tisíce a z nich nutí odmupři vstupu do
patnáct kokrálovna vymohlana 200 korun, si
objektů na 60 zea Piotr Cywinski. Odborníci
run, což je v příměstských
tisíce kilometrů
milionů
od domova. Slyší
cenu jízdného, autobusu zaplatit sech běžná
ho kraje dalších od Libereckéautobu- Polský eur (1,7 miliardy korun). nyní konzervují okolo 39
na vydání papírové
15 milionů. Že
tisíc dočástka, vydělali
ministr zahraničí
nápis pověšený na každý sladký
kumentů takzvaného
jízdenky už ale
by na dovoz sněhu?
by si korski
tak 42 milionů
na ulici v centru
„zapomenou“.
Ale kdež,
až na dvojnásobek.Radek Si- Institutu“. Zároveň „SS-Hygiene
korun.
města, v němž
toho je až moc.
Podle zálohovaných
zahraniční firmy
pokračuje konTak na odvoz?
Protože památníku
slibují za přiměřené
zervace kufrů
dat to pak od Přistiženému řidiči hrozí nově
vypadá, jako by
Kdepak, na propagaci
a vězeňských
chybí
1.
úsilí
ledna
opravy
nikdo
na
na
jejich
letošního
nenastoupil,
poměry celkem
čen.
prypeníze, Varšava
regionu
roku pokuta
takže si řidič
v zahraničí. Jako
čtyři tisíce korun
slušné peníze.
navrhuje dobé„Už nyní potřebujeme dlouhopeníze nechá
Pokračování na
za každý zjištěný vytvoření mezinárodní nadace,
řešení, aby za 30
sebe.
pro případ úmyslného
propagovala dost by ho snad nestraně 10
let stále exiskte- tovaly
nevydání jízden- rá by prostředky zajistila.
musí ji zastínit Neumannová,
Za loňský rok
ky. Dříve
„Pokud ra, díkyoriginální pozůstatky tábonadace získá
mimo jiné Michal
LIDOVÉ NOVINY
živili na 2 800 se řidiči takto při- dva tisíce. to za stejný čin byly jen
120 milionů
nimž si další pokolení
David s Dádou
Německo, Rakousko ROČNÍK XXII - ČÍSLO 47
000 lidech. To
může šest nebo
eur, dou moci
Patrasovou.
1,70 €
buzjisti- Více čtěte
Slovensko 0,83
Jednoho mimoděk
€/25 SKK
ročně použít na sedm milionů eur Auschwitz uvědomit, co znamenal
na straně 6
když už je Kateřina napadne, že
PŘEDPLATNÉ
ce,“ řekl Sikorski konzervační prá- Cywinski. (Osvětim),“ zdůraznil
225 555 533
takovou fa* průměrná cena
nynkou Václava
svým protějškům
za jeden výtisk
při roční frekvenci
Nový seriál na
Klause, mohla
Pokračování na
platby
těmi penězi přispět
straně 9
DVD z originální
lidovky.cz
tamní nezaměstnanéna salám pro
produkce BBC
Navštivte náš zpravodajský
skláře.

Řidiči autobusů
kradli Osvětim
z jízdného. Nedávali
se
lístky vymýšlejí, rozpadá, Poláci
jak ji zachránit

www.lidovky.cz
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SOCIŴLNŪÅSLUēBYÅ
^K XSXM]OX YVcKX
Každou středu
v Lidových
XOŵRKVVY^^ŴUŵ
novinách příloha
NAÅPOKRAJIÅKOLAPSUÅ
LYVNYQŵ]ċRKT^Ŵ! VÍCE PENĚZ

OVN_QY^^ŵd_QŵKŵ`SVŴQYX ŵKRYVŵKŵ]dK`KS^ŵ
`YVXK"ŵ+P\SUKŵ]dO]dŌVcO]ŵ]dOVOSŵO
QcO^VOXŵ
]]ŴŵYV`KN^KUŵĈ]]dO ŵ5K\^RŴQċŵ\YWTKS^ċVŵ

0ĝŒ,/(!Å(5$"!ÅÅ
SeŎYŶZ`NŶZeŶWUS$-RĊXP^Ŏ_f_fŕbŎN
KŵTYRKXXO]L_\QSŵ
QZYŎX#
\ĊXeSĊ``M7[ZSč$?MR[XeMYZMWMf
`č_ŶS`QXVQ_QZ TĊY#
[ZMbŕfQ_Ŏ_QWWQXŎ_bŶ^M`XMZWMZeM
[ZMbŕfQ_Ŏ_QWWQXŎ_bŶ^M`XMZ
WMZeM^[WWMX_fMNPMX`_fMWM_fŶZ"M
^[WWMX_fMNPMX`_fMWM_fŶZ"MT[XMN
`Ċ^f_ZŶPWaZeTčUWŕ_Ŏ^`ŎWM\M^`[`"
T[XMNMXaNM
MXaNM
T[__fçTMVç"RQWQ`QNĈ^âXŶZeQYQXW
T[__fçTMVç"RQWQ`QNĈ^âXŶ
QcO\OUU\YUYNSV^ ŵŌ]ŵKŵRKLYUŵUĈdŌŵOXQON^O"ŵ7OQ\OWOQO^^"ŵ=dŌZ
ZeQYQXWQPQ``WUMbŕfNĈX$7QNXQUWĊf
QPQ``WUMbŕfNĈX$7QNXQUWĊfäXWUQYQ
ŵOXQON^O"ŵ7OQ\OWOQO^^"ŵ=dŌZ ŵPOUO^Oŵ^O]^OŵWOQPO]dâV^"ŵ+\MŴ^ŵ@VKQcSWS\ŵ3VTSM]ŵOV`^Ŵ\]ŵN
äXWUQYQX`QM
ŵPOUO^Oŵ^O]^OŵWOQPO]dâV^"ŵ+\MŴ^ŵ@VK
X`QM
XO`O^O^^ ŵXO`O^O^^"
QcSWS\ŵ3VTSM]ŵOV`^Ŵ\]ŵNŴM]ŴTKŵPOVŌŵPY\Nœ^Y^^K
ŴM]ŴTKŵPOVŌŵPY\Nœ^Y^^K

9 770862
592012

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence Mluvnice + Komunikace a sloh		  15 990 Kč
školní multilicence Mluvnice + Komunikace a sloh

3 190 Kč
– na školní rok		



=dO\OVWOW
._W_WLKŵOV`^Ŵ\]XĆ
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Ilustrace Dora Dutková
a Martin Kubát, 2009
ISSN 1803-6635

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

server

09047

Více čtěte
na straně IV

EXTRÉMNÍ
ROZMARY

83

DRUHÝ DÍL V

K

PRODEJI

UŽ ZÍTRA

s Lidovými novinami
pouze za 49 Kč

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

„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

Komunikace a sloh, učebnice

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

český jazyk a literatura



Literatura v souvislostech
literatura pro střední školy
Daniel Jakubíček, Jakub Chrobák, Jiří Novotný a kolektiv

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.

Výhody pro učitele 

Teorie literatury
literatura pro střední školy

–10 %

Robert Kolár
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.

sleva pro školy
při nákupu online

AKCE – TEORIE LITERATURY ZDARMA
Objednejte učebnice Literatura v souvislostech 1–4 a zdarma
k tomu obdržíte publikaci Teorie literatury pro přípravu
na maturitu. Akce platí pro školy a učitele, kteří uskuteční
objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz a zadají
kód: NF19.

BALÍČEK LITERATURA V SOUVISLOSTECH

Hlavní tematické celky:
nnstruktura literatury
nnstruktura literárního díla
nnstruktura verše

Nepřehlédněte možnost pořídit si akční balíček
interaktivních učebnic Flexibooks Literatura
v souvislostech 1–4, který vám nabízí sadu těchto
i-učebnic s více než 25% slevou. Více na s. 20.

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY
Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky a získejte
pracovní listy zaměřené na rozvoj čtenářské
gramotnosti, připravené testy a testové úlohy
do hodin českého jazyka. Vzdělávací portál Fred
vám tyto materiály přináší v online i tisknutelné
podobě na www.fred.fraus.cz.

Literatura v souvislostech 1
učebnice
příručka učitele

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

299 Kč
299 Kč

Literatura v souvislostech 2
učebnice

978-80-7238-976-6 

329 Kč

Literatura v souvislostech 3
učebnice

978-80-7238-991-9 

359 Kč

Literatura v souvislostech 4
učebnice

978-80-7238-904-9 

Příručky učitele k 2.–4. dílu jsou k dispozici v elektronické podobě
na www.flexibooks.cz.

5

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul (mimo akční balíčky).

„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.“

Teorie literatury

Mgr. Radmila Grycová
Střední škola technická a ekonomická, Brno

Literatura v souvislostech

439 Kč

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence		

7 990 Kč
školní multilicence – na školní rok 		

1 590 Kč
AKCE školní multilicence – balíček 1–4 		  23 490 Kč
AKCE školní multilicence – balíček 1–4 – na školní rok 		 
4 490 Kč
elektronická příručka učitele 1, 2, 3, 4		

289 Kč

učebnice

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-80-7238-926-1 

119 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

Cvičebnice výslovnosti
češtiny

Vladimíra Bezpalcová, Michaela Králová,
Petr Ryšlavý

nejen pro školní výuku

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.

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.

Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová

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 buď 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.

Výhody pro učitele 

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.

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

K přijímačkám s nadhledem –
český jazyk a literatura, 9. ročník
978-80-7489-353-7 

publikace

978-80-7489-354-4 

*

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

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
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399 Kč

15 990 Kč
3 190 Kč

299 Kč
299 Kč

Při koupi tištěné publikace získáte elektronickou verzi zdarma.

Český jazyk a literatura
předplatné časopisu (5 čísel)
0009-0786
uživatelská licence Flexibooks** 		




295 Kč
295 Kč

** Při koupi předplatného tištěných časopisů získáte elektronickou

verzi zdarma.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

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

249 Kč

Cvičebnice výslovnosti češtiny
nejen pro školní výuku
publikace
978-80-7489-389-6 
uživatelská licence Flexibooks* 		


učebnice

249 Kč

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

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 1 389 Kč.
Více informací a podmínky pro získání
sady najdete na zadní straně katalogu.

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

publikace

SADY ZDARMA

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.

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.

angličtina


DIDAKTICKÝ TEST

POSLECH

DIDAKTICKÝ TEST

POSLECH

1. ČÁST, ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

1. ČÁST, ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku.
Na základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–D.
1

2

What will Jane buy for her son’s third birthday?

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku.
Na základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–D.
1

What was Billy’s school day like?

A

B

A

B

C

D

C

D

What equipment does George not have in his room any more?

2

Who is Samantha?

A

B

A

B

C

D

C

D

cvičné zadání 1
příprava na maturitní zkoušku z angličtiny
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název učky

Maturita s nadhledem – angličtina

podtitul

Dana Gajdová

autoři

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

Výhody pro učitele 

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

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

učebnice ZDARMA
Při objednání 15 a více kusů Maturita
s nadhledem – angličtina obdržíte zdarma
1 učebnici pro učitele v hodnotě 299 Kč.
Více informací a podmínky pro získání
sady najdete na zadní straně katalogu.

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

doporučujeme

PRACTICE MAKES PERFECT

unIT 13

1. část: úlohy 1—4

Education & school

POSLECH

8 bodů

2 body

Co mám očekávat?

Alice the Bluestocking mi radí …

Tato část poslechu obsahuje text
prostěsdělovacího, uměleckého, publicistického
nebo odborného stylu, formou monologu nebo
dialogu. Ověřuje se v ní dovednost porozumět
vyslechnutému sdělení.

nnPodle obrázků můžeš usoudit, o čem asi nahrávka bude.
nnPozorně poslouchej nahrávku a sleduj přitom obrázky.
nnOznač si obrázek, který si myslíš, že je správnou odpovědí,
a při druhém poslechu si svoji volbu ověř.

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

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

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

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

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.

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)

1
X

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)

2
X

a Severního Irska
amerických

Více na www.ucebnice.fraus.cz

What was the boy wearing on his first day at school?
A

B

C

D

Why did Johnny fail the test?
A

B

C

D

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

Maturita s nadhledem – angličtina
učebnice
124

Maturita s nadhledem – angličtina

7

nn
FRAUS Přehledná anglická gramatika
nn
FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky
nn
FRAUS Reálie Velké Británie
nn
FRAUS Reálie Spojených států

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté
vyslechnete nahrávku. Na základě vyslechnutých nahrávek vyberte
k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–D.
1

Další vzdělávací materiály
k maturitě

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Unit 13.

978-80-7489-416-9 

Interaktivní učebnice Flexibooks
žákovská licence 		
WordTrainer FRAUS
	



299 Kč

299 Kč
zdarma

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

základní tituly projektu Angličtina v praxi či jiný kurz
obecné, obchodní či technické angličtiny
nnupevňují specifickou slovní zásobu a rozvíjejí
komunikační dovednosti

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

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

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

359 Kč
159 Kč
299 Kč

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
299 Kč

učebnice 		

8

učebnice + CD

978-80-7238-603-1 	

	 od 249 Kč

349 Kč

Job Matters
učebnice + mp3* / CD		

English for…

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

–10 %

Write It Right!

Technical English for Beginners

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

Výhody pro učitele 

Business English for Beginners
učebnice + CD
pracovní sešit
příručka učitele

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

*

	 od 219 Kč

 P3 nahrávky a příručky učitele v elektronické podobě
M
ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

sleva pro školy
při nákupu online

doporučujeme
Materiály ke stažení
na www.ucebnice.fraus.cz. K učebnicím Job Matters zde
najdete mp3 nahrávky a příručky učitele.

$$
$$

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

s pracovním sešitem a mp 3 nahrávkami

$$
$$
$$
$$
$$
$$

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

Nakladatelství Fraus, s. r. o.

učebnice

●
●
●
●

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

Co nabízí učebnice studio [21]:
●
●
●
●
●
●

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

A2

studio [21]

B1

B1

studio [21]

Nakladatelství Fraus, s. r. o.

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

studio [21]

Od svého úspěšného předchůdce se liší především:
●

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

učebnice

Součásti souboru:

Součásti souboru:

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

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

i-učebnice
Flexibooks zdarma

Funk | Kuhn

s pracovním sešitem a mp 3 nahrávkami

$$
$$

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.

učebnice

$$

Co nabízí učebnice studio [21]:

studio [21]

studio [21]

Od svého úspěšného předchůdce se liší především:

i-učebnice Flexibooks zdarma
aplikace WordTrainer FRAUS zdarma

Funk | Kuhn

učebnice

na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch.

studio [21]

A1

studio [21]

Nové přepracované vydání
oblíbené učebnice studiozdarma
d je určeno dospělým
i-učebnice
Flexibooks
a studentům od 15 let, kteří nemají žádné předchozí znalosti němčiny. Ve třech
svazcích vede k úrovni
B1 podle Společného evropského
referenčního rámce
pro
aplikace
WordTrainer
FRAUS
zdarma
jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z němčiny nebo

Funk | Kuhn

s pracovním sešitem a mp 3 nahrávkami

A2



němčina

učebnice

s pracovním sešitem a mp nahrávkami

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

němčina pro jazykové a střední školy

němčina pro jazykové a střední školy

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

On-line podpora na www.fraus.cz:

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

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

zpracovaná podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky

A1

studio [21]

studio 21

učebnice

němčina pro jazykové a střední školy

s pracovním sešitem a mp3 nahrávkami

Hermann Funk a 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

Výhody pro učitele 

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

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

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

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 

389 Kč
429 Kč
229 Kč
349 Kč
549 Kč
379 Kč
789 Kč

7

učebnice*
příručka učitele + CD-ROM
cvičebnice + CD
testy + CD
2 CD pro učitele*
1 DVD
4 CD + DVDs*

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

1 Was machen Sie beruflich?

studio 21 A2

sleva pro školy
při nákupu online

SADY ZDARMA
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 1 379 Kč.
Více informací a podmínky pro získání
sady najdete na zadní straně katalogu.

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY
Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky
a získejte zdarma pracovní listy k učebnicím
studio 21, mp3 nahrávky k části Übungen,
testy a interaktivní cvičení do hodin
němčiny. Vzdělávací portál Fred vám tyto
materiály přináší v online i tisknutelné podobě
na www.fred.fraus.cz.

doporučujeme

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

–10 %

d

Další podporu pro učitele najdete také na
www.cornelsen.de/studio21.

c

b

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









389 Kč
429 Kč
239 Kč
349 Kč
549 Kč
379 Kč
789 Kč

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

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 

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

a


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.

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence 	
školní multilicence – na školní rok		
WordTrainer FRAUS


9

449 Kč
269 Kč
249 Kč
349 Kč
549 Kč
1
Ü1

Berufe. | Povolání. Ordnen Sie die Fotos zu. | Přiřaďte fotografie.
1.
2.
3.
4.

der Ingenieur
der Programmierer
die Sekretärin
der Taxifahrer

5.
6.
7.
8.

die Krankenschwester
der Koch
die Friseurin
die Floristin

einhundertdreißig



7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma

130

die Werkstatt

Studio21_s130-145_CZ.indd 130

studio 21 A1, učebnice

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

der Friseursalon

das Krankenhaus

das Restaurant

19.08.13 13:26

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.

Mauer – Grenze –
Grünes Band

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

▼ Im Zweiten Weltkrieg starben
über 50 Millionen Menschen.

2

Výhody pro učitele 

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY

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

5

Finnland

Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky
a získejte zdarma pracovní listy k učebnicím
Prima, výuková videa a interaktivní
cvičení do hodin němčiny. Vzdělávací portál
Fred vám tyto materiály přináší v online
i tisknutelné podobě na www.fred.fraus.cz.

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

Polen

Tschechos
low
ak
e

WordTrainer FRAUS

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

21

Österreich
Ungarn
Rumänien
Jugoslawien
Bulgarien

Lernziele

Albanien

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

Griechenland

110

PRIMA-CZ_B1(5)_UC_s001-144.indd 110

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

30.6.2010 13:13:28

Prima B1, díl 5, učebnice

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


219 Kč
159 Kč
499 Kč
449 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






219 Kč
159 Kč
499 Kč
429 Kč

Prima A1 – DVD
1 DVD

978-3-06-020200-3 

629 Kč

Prima A2, díl 3
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD

10

978-80-7238-755-7
978-80-7238-756-4
978-80-7238-757-1
1085






229 Kč
169 Kč
499 Kč
449 Kč

Prima A2, díl 4
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
2 CD

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






229 Kč
169 Kč
499 Kč
429 Kč

1 DVD

978-3-06-020224-9 

629 Kč






299 Kč
199 Kč
499 Kč
599 Kč




7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma

Prima B1, díl 5
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele (dovoz)
3 CD

testy + CD

978-80-7238-764-9 

369 Kč

Prima – Testy A2 s vloženým CD
978-80-7238-761-8
978-80-7238-762-5
978-3-06-020179-2
1093

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence 		
školní multilicence – na školní rok		
WordTrainer FRAUS
	

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Prima – Testy A1 s vloženým CD
Jarmila Antošová

Prima A2 – DVD

Grammatiki Rizou
testy + CD

978-3-06-020204-1 

409 Kč

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

978-3-06-020719-0 

409 Kč

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

němčina



KOMUNIKUJEME
NĚMECKY
němčina pro obchod,
ekonomiku
a cestovní ruch

A2

3
MP ení

až
ke st

Komunikujeme německy

Deutsch für deinen Job

Německy s úsměvem nově

němčina pro obchod, ekonomiku
a cestovní ruch

němčina pro řemesla a služby

Dana Drmlová, Božena Homolková,
Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová

Gabriela Trojánková

Hana Kubálková

NOVINKA

nnpřehledná učebnice na úrovni A1–A2 určená pro

Příručka je určena pro obchodní akademie, střední školy
se zaměřením na ekonomiku, cestovní ruch a obchod
i pro komerčně zaměřené jazykové kurzy.
nnuživatel získá solidní znalosti v oblasti německé

odborné terminologie, běžně používané v písemném
a ústním styku s obchodním partnerem
nnpříručka předpokládá základní znalosti německé
mluvnice a slovní zásoby na úrovni A1–A2
nnurčitá pozornost je též věnována opakování
mluvnice, především ve formě cvičení na základě
nové slovní zásoby
nnnahrávky ve formátu mp3 zdarma ke stažení na
www.ucebnice.fraus.cz

Německá gramatika –
s nadhledem

střední odborné školy, učiliště i firemní výuku
nnnabízí osvojení základů jazyka studentům
v technicky a obchodně zaměřených oborech
nnzaměřuje se na praktické situace každodenního
soukromého i profesního života

Deutsch für deinen Job –
Gastronomie
Deane Neil, Jitka Staňková
nnučebnice byla speciálně vytvořena pro potřeby

studentů českých odborných škol, pro firemní
výuku i pro praktické profesní využití
nnpředpokladem k úspěšné práci s touto knihou je
znalost základů německého jazyka na úrovni A2
nnmp3 nahrávky zdarma ke stažení na
www.ucebnice.fraus.cz

Michaela Voltrová

NOVINKA
nntřetí vydání oblíbené přehledné gramatiky v novém
nnjasné a výstižné vysvětlení všech důležitých

gramatických oblastí

Cvičebnice německé
gramatiky
Michaela Voltrová

nndůraz na jevy obtížné pro české studenty
nnčetné příklady ve větách s českými překlady
nndesítky vtipných ilustrací usnadňující pochopení

nnaktualizované vydání oblíbené učebnice, která po

probrání všech 22 lekcí v jediném svazku dovede
studenty až na úroveň B2
nnnabízí přehledně a systematicky zpracovanou
gramatiku s českým komentářem
nnobsahuje velké množství cvičení v nejrůznějších
stupních obtížnosti
nndoplňkový sešit zahrnuje testy ke všem lekcím
včetně návrhu bodového hodnocení

Němčina pro jazykové školy
nově – der, die, das
Věra Höppnerová

nnoblíbená učebnice němčiny pro jazykové školy
nnpřehledná struktura, snadná orientace i pro samouky
nnvšechny vstupní texty lekcí byly vytvořeny nově a je

v nich používána aktuální slovní zásoba, která je
pečlivě dimenzována v množství cca 750 aktivních
slov v každém dílu učebnice
nnv každé lekci je zařazen také poslechový text s úkoly
nnmp3 nahrávky vstupních textů na
www.ucebnice.fraus.cz

nnvíce než 250 cvičení pokrývajících všechny důležité

oblasti německé gramatiky

studovaných jevů
Komunikujeme německy
učebnice

978-80-7489-512-8 

189 Kč

Německy s úsměvem nově

Připravujeme na květen 2019.

učebnice + mp3
doplňkový sešit
2 CD

Německá gramatika – s nadhledem
učebnice

Výhody pro učitele 

Cvičebnice německé gramatiky
978-80-7489-001-7 	

199 Kč

Deutsch für deinen Job – němčina pro řemesla
a služby
učebnice + CD

978-80-7238-889-9 

319 Kč

Deutsch für deinen Job – Gastronomie
učebnice

11

399 Kč
199 Kč
399 Kč

978-80-7489-525-8 

Připravujeme na jaro 2019.

cvičebnice

978-80-7238-990-2 
80-7238-230-6

1011


978-80-7489-342-1 

219 Kč

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

doporučujeme
Materiály ke stažení
na www.ucebnice.fraus.cz. Najdete zde mp3 nahrávky
k uvedeným učebnicím.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

Němčina pro jazykové školy nově 1
učebnice
1 CD

978-80-7238-912-4 
1095


299 Kč
209 Kč

Němčina pro jazykové školy nově 2
učebnice
1 CD

978-80-7238-958-2 
1100


299 Kč
209 Kč

Němčina pro jazykové školy nově 3
učebnice
1 CD

978-80-7238-959-9 
1104


319 Kč
209 Kč

němčina



Grammatik aktiv

Pluspunkte Beruf

üben – hören – sprechen

Deutsch am Arbeitsplatz

Friederike Jin, Ute Voß

Joachim Becker, Matthias Merkelbach

nnvychází z dlouholetých praktických zkušeností

nnněmčina zaměřená na využití v profesní oblasti
nnpředpokládaná výchozí jazyková úroveň A1
nnstruktura v podobě modulů, rozsah 120–150

obou autorek
nnjednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětluje

základní gramatické jevy
nnučení usnadňuje systém dvoustran, kdy se vždy
na levé straně nachází přehledné vysvětlení
gramatického jevu ve formě ilustrací, schémat
a tabulek a na pravé straně jeho procvičování
v podobě sady cvičení
nnv jedné knize uživatel nalezne 80 kapitol, které
mohou být probírány nezávisle na sobě
nnk automatizaci gramatických struktur je určen soubor
cvičení drilového charakteru, která jsou zároveň
nahrána na vloženém CD ve formátu mp3
nnknihy obsahují klíč a můžeme je vřele doporučit
i pro samostudium

Pluspunkte Beruf
Erfolgreich in der Pflege
Jun Li, Yan Lu, Julia Mazurek, Thuy Vi
Nguyen,Nicole Russ, Maria Ryabkova, Huy Hoang
Tran, Quynh Truc

vyučovacích hodin
nnkomunikativní zaměření s širokou škálou prakticky
zaměřených úkolů
nnslovní zásoba podporuje nácvik rutinní komunikace
na pracovišti
nnstudenti získají solidní gramatický základ na úrovni B1+

nnučebnice se zaměřuje na potřeby zaměstnanců

v pečovatelských profesích
nncílem je nácvik odborné slovní zásoby, zdokonalení

kompetence čtení a nácvik komunikace s pacienty

Prüfungstraining
Goethe-Zertifikat

Pluspunkte Beruf

Dieter Maenner (B1)
Gabi Baier, Roland Dittrich (B2, C1)
nnpublikace jsou určeny pro přípravu na mezinárodní

Erfolgreich in Gastronomie und
Hotellerie
Kathleen Born, Sophia Burghardt, Nora Kupfer,
Cornelia Lehmann, Andreas Müller, Nadja
Wilsdorf
nnučebnice se zaměřuje na potřeby zaměstnanců

v restauračních a hotelových provozech
nncílem je především zdokonalení ústní i písemné

komunikace a nácvik odborné slovní zásoby

zkoušky B1, B2 a C1 (Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1,
Goethe-Zertifikat B2, C1) v celém jejich rozsahu
nnobsahují podrobný popis jednotlivých částí zkoušky
a postupně vedou ke zvládnutí všech potřebných
dovedností
nnčtyři modelové testy v každé publikaci umožňují
v dostatečné míře prakticky si ověřit znalosti
a pracovat s reálným zadáním zkoušky
nnposlechové texty jsou ke stažení
na www.cornelsen.de
nnsoučástí každé učebnice je také klíč
nnknihy jsou vhodné pro výuku v kurzech i pro
samostatnou individuální práci

Výhody pro učitele 

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

doporučujeme
Další podporu pro učitele najdete na www.cornelsen.de.

Pluspunkte Beruf, Deutsch am Arbeitsplatz
učebnice + audio CD

Grammatik aktiv, učebnice

učebnice + audio CD

12



499 Kč

Pluspunkte Beruf, Erfolgreich in Gastronomie
und Hotellerie

Grammatik aktiv
učebnice + CD A2–B1
učebnice + CD B2–C1

978-3-06-020376-5

978-3-06-023972-6 
978-3-06-021482-2 

389 Kč
389 Kč

978-3-06-020378-9



359 Kč

Pluspunkte Beruf, Erfolgreich in der Pflege
učebnice + audio CD

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-3-06-020379-6



359 Kč

Prüfungstraining – Goethe-Zertifikat
učebnice B1 + CD + klíč
učebnice B2 + mp3 + klíč (2019)
učebnice C1 + CD + klíč

978-3-06-020310-9 
978-3-06-020530-1 
978-3-06-020531-8 

429 Kč
429 Kč
429 Kč

ruština



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

Výhody pro učitele 

¬˚ „Ó‚ÓiÚÂ ÔÓ-uÒÒÍË?

–10 %

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

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

Poslouchejte, opakujte. Chcete se naučit zpaměti?

slovní zásoby

ŸË ‰‡ Ía¯‡ ñ Ôi˘‡ Ìa¯‡.
b) Písmeno tvarově shodné s češtinou,
ale významově odlišné.
’ı
ıÓÓ¯o, ÔÎoıÓ, ◊eıËˇ, ˜Âı, ˜eıË, ’e·

www.skolasnadhledem.cz
Raduga po-novomu 1
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


259 Kč
279 Kč
159 Kč
169 Kč
499 Kč
299 Kč

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









259 Kč
279 Kč
159 Kč
169 Kč
499 Kč
299 Kč
399 Kč

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






269 Kč
169 Kč
499 Kč
299 Kč

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


269 Kč
169 Kč
499 Kč
299 Kč

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


299 Kč
189 Kč
499 Kč
299 Kč

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

doporučujeme

Po ı se vždy píše Ë. V ruských
slovech se po ı nepíše ˇ, ˛, ∏.

Cvičebnice ruské
gramatiky –
s nadhledem

Písmena ∏, ˛ se čtou na začátku slov a po
samohláskách [jo], [ju]. Po souhláskách označují
měkkost předcházející souhlásky a čteme ['o], ['u].

nn
nová cvičebnice ruské gramatiky
nn
vhodná k jakékoliv učebnici

ﬁ˛
J‡, ˇ ÁÌa˛, ˇ ÔË„Î‡¯a˛, ‡Új¯‡

Raduga po-novomu 3

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD

13

S NADHLEDEM

výklad gramatiky
více než 70 cvičení
klíč ke cvičením

A1

3/35

Interaktivní učebnice
Flexibooks můžete objednat
na www.flexibooks.cz.

WordTrainer FRAUS

Raduga po-novomu 5

ruské gramatiky

ruského jazyka

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

Cvičebnice

Více informací na str. 16.

Raduga po-novomu 1, učebnice

Raduga po-novomu 2

učebnice
pracovní sešit
příručka učitele
1 CD

Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky
o výuková videa, pracovní listy
a interaktivní cvičení do hodin ruštiny.
Vzdělávací portál Fred vám tyto materiály
přináší v online i tisknutelné podobě
na www.fred.fraus.cz.

Po ˘ se píše vždy Ë. V ruských
slovech se po ˘ nepíše ˇ, ˛.

Ÿ˘
˘Ë, ·Ó˘, ŸÂ‰iÌ

ƒ‚‡ ˘eÌÍa, ˘eÍoÈ Í ˘eÍe,
˘iÔÎ˛Ú ˘∏ÚÍÛ ‚ Û„ÓÎÍe.

nndalší online procvičování na

učebnice
učebnice (SK)
pracovní sešit
pracovní sešit (SK)
příručka učitele
1 CD
1 CD (SK)

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY

‘Ù
‘ËÎiÔÔ, Ù‡ÌˆuÁ, ‘aÌˆËˇ

žáků, estetickým a etickým aspektům
nnaplikace WordTrainer FRAUS na procvičování

učebnice
učebnice (SK)
pracovní sešit
pracovní sešit (SK)
příručka učitele
1 CD

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

sleva pro školy
při nákupu online

Procvičujte slovní zásobu
s aplikací WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na
www.fraus.cz/wordtrainer.
Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
WordTrainer FRAUS
	

Uvedené ceny licencí platí vždy pro jeden titul.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz




7 990 Kč
1 590 Kč
zdarma



ruština

Tvoj šans
učebnice vhodná pro výuku na SŠ, JŠ a VŠ
Varvara Golovatina, Liudmila Valova, Milena Rykovská
Maria Molchan, Veronika Mistrová

Doložka MŠMT
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.
Proč zvolit právě tuto řadu?

NOVINKA

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
nnonline procvičování na
www.skolasnadhledem.cz

2
екция

1

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

Что это? Кто это?

5

3

2

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

4

9

Při tvorbě učebnice autorky využily výsledky
rozsáhlého testování několika set studentů SŠ.
Obsah učebnice reflektuje jejich časté chyby a akcentuje
problematické jazykové jevy.

1

Přiřaďte čísla obrázků k ruským názvům nebo jménům.
Большой театр
Эрмита ж
Московский Кремль
Петергоф
петроглифы Онежского озера
долина гейзеров на Камчатке
гора Эльбрус

32

я думаю — myslím
я не знаю — nevím

Лекция 2. Что это? Кто это?

ЧТЕ НИЕ
Tvoj sans_s001-x.indd 32

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

29.11.17 12:57

Tvoj šans, díl 1, učebnice

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
Привет, дорогая Шарка!
Ты написа ла, что не знаешь, как
правильно обрати ться 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 líbí
úvodní motivační dvoustránky a barevné zpracování. Aktivně
pracují s aplikací WordTrainer FRAUS na 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.

Tvoj šans, díl 1 (A1)
učebnice + integrovaný PS
978-80-7489-423-7 
elektronická příručka učitele		


449 Kč
499 Kč

Tvoj šans, díl 2 (A2)
učebnice + integrovaný PS
978-80-7489-509-8 
elektronická příručka učitele		


449 Kč
499 Kč

3. díl učebnice Tvoj šans připravujeme na jaro 2020.
Лекция 1. Привет!

Tvoj sans_s001-x.indd 24

Tvoj šans, díl 1, interaktivní učebnice

14

Женщина!

Молодой человек!

29.11.17 12:57

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence 		
školní multilicence – na školní rok 		
WordTrainer FRAUS


více informací na www.ucebnice.fraus.cz




4 990 Kč
990 Kč
zdarma

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



ruština
ГРАММАТИК А

ДИА 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).

Zájmena přivlastňovací

Všimněte si a zapamatujte
si, jak se vyjadřuje české
„mít“. Naučte se skloňovat
osobní zájmena ve 2. pádě.
Všimněte si
S předložkou se používá tvar
zájmen он, она, оно, они
s н na začátku.

pád

otázky

1. pád

кто?
что?

1. pád

кто? что?

я

ты

он

она

oно

мы

вы

они

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

4. pád

кого?
что?

меня

тебя

eго

её

его

нас

вас

их

есть телефон. У (она)

есть дядя? У (они)

mužský rod

střední rod

ženský rod

množné číslo

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].

есть бабушка? У (мы)

У (ты)

есть двоюродный брат?

B

зову т? (Я)

Что это?

Моя мама

окно (наш, их)

Я

зову т Элишка. (Он)

зову т Зденек.

Я:

в Праге.

в Москве.

мы живём

ты живёшь

вы живёте

он, она живёт

BYDLET

вместе (spolu).

Элишка и Ян

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.
зову т

. (Ты)

зову т

зову т

и

.

и

?

. (Она)

зову т

и

.

зову т
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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.
в Пра ге. Мы (bydlíme)
в Остра ве. Ты (bydlíš)

в Сàнкт-Петербу рге.
в Москве?

— Ми лая

вы?

,

,

Взял бы я
,
Но там, в краю далёком,

Seznámení. Přeložte a napište ve formě rozhovoru.

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

,

,

Есть у меня

Přečtěte si otázky. Napište odpovědi.
Как тебя зову т?

.

Где ты живёшь?

.

.

— 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?

.

Лекция 2. Что это? Кто это?

29.11.17 12:58
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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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29.11.17 12:57

sleva pro školy
při nákupu online

Při objednání 15 učebnic Tvoj šans 1 nebo 2
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici,
elektronickou příručku učitele a roční učitelskou
licenci Freda) v celkové hodnotě 1 938 Kč.
Více informací a podmínky pro získání
sady najdete na zadní straně katalogu.

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ ZDARMA
Navštivte stránky www.skolasnadhledem.cz
a opakujte se studeny učivo z učebnice
Tvoj šans 1.
Na každé cvičení navazuje okamžité vyhodnocení.

MULTIMÉDIA A TIPY DO VÝUKY

Tvoj sans_s001-x.indd 47

Mgr. Marcela Macháčková
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

nn
nová cvičebnice ruské gramatiky
nn
vhodná k jakékoliv učebnici

Cvičebnice
ruské gramatiky
S NADHLEDEM

výklad gramatiky
více než 70 cvičení
klíč ke cvičením

ruského jazyka

Více informací na str. 16.
A1

15

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

уже už
у же užší

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

47

29.11.17 12:58

Rozšiřte své možnosti při přípravě výuky
a získejte zdarma mp3 nahrávky k učebnicím
Tvoj šans. Najdete zde také pracovní listy,
obrázky a videa do hodin ruštiny. Vzdělávací
portál Fred vám tyto materiály přináší v online
i tisknutelné podobě na www.fred.fraus.cz.

„Učebnice Tvoj šans 1 je pro mě i pro studenty příjemným
objevem. Její uspořádání je přehledné, jasně danou formou
umožňuje procvičit všechny jazykové kompetence. Pracovní
sešit navazuje přímo za lekcí, to je ideální řešení. Dialogy jsou
svižné, aktuální, namluvené příjemnými hlasy. Grafická stránka
je také poutavá. Těším se na další díl učebnice Tvoj šans.“

Cvičebnice ruské
gramatiky –
s nadhledem

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

SADY ZDARMA

Tvoj šans, díl 1, učebnice

doporučujeme

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

Poslouchejte nahrávku a sledujte text.

–10 %

,

Лекция 2. Что это? Кто это?
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7

Ты уже сде лал презентацию о своей семье?
Да. Завтра 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 домашнее задание.

Výhody pro učitele 

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

Взял бы я
.
Но там в краю далёком

46

37

32

6

8

ЖИТЬ

С ЛОВА РЬ

Ona má kocoura.

А где (bydlíte)

=

29.11.17 12:57

Máš kamaráda.

Та ня и Костя (bydlí)

они живу т

Tvoj sans_s001-x.indd 37

Máme synovce.

Ян (bydlí)

О:

Лекция 2. Что это? Кто это?

Máte sestřenici.

зову т

Я:

5

?
в Брно?

Mám sestru.

зову т

Н:

я живу

Napište krátce o sobě a své rodině (8–10 vět).

(Вы)

Я:

жить bydlet

РАБÓЧА Я ТЕТРА ДЬ

(Он)

Н:

Naučte se časovat sloveso жить, tvary si zapamatujte.

в городе Пльзень.

Ты

Přeložte věty.

(Они)

О:
О:

Где вы сейчас

29.11.17 12:57

Я:
Я:

Лекция 2. Что это? Кто это?

(Я)

зову т?

зову т?

Мы с сестрой

(Мы)

Я:

зову т Ян. Как (они)

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

Презентация о семье

Как (ты)

Doplňte sloveso жить ve správném tvaru.

Tvoj sans_s001-x.indd 36

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

О:

брат (мой, его)

36

31
V nahrávce chybí fráze studentů a Jana.
Reagujte na fráze Nasti.

4

есть дом.

Где ты живёшь?

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

3

Н:

Кто это?

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

есть кот.

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.

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

(Она)

Tvořte věty, používejte přivlastňovací zájmena.

29

2

есть собака. У (ты)

есть телевизор. У (мы)

У (она)

Как (вы)

город, мама,
окно, родители

1

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

fráze

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о семье.
Каку ю лексику на тему «Семья» вы уже знаете?
С 1: Ма ма, папа, бабушка, дедушка, сын, дочка.
Н:
Хорошо. А ещё?
С 2: Родители, дети, брат, сестра.
Н:
Правильно. Ян, расскажите немного о своей семье.
Я:
У меня есть мама и папа.
Н:
У Вас есть брат и ли сестра?
Я:
У меня есть старшая сестра. Её зову т Ленка.
Н:
Ваша сестра живёт с ва ми?
Я:
Нет. У неё есть своя семья.
Она и её муж живу т в Брно.
Н:
У Вашей сестры есть дети?
Я:
Да. У неё двое детей.
Н:
Ребята, я вам даю домашнее задание.
Сде лайте презентацию о своей семье.
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

WordTrainer FRAUS
Procvičujte slovní zásobu
s aplikací WordTrainer FRAUS.
Zdarma ke stažení na
www.fraus.cz/wordtrainer.



ruština
Cvičebnice
ruské gramatiky
S NADHLEDEM

výklad gramatiky
více než 70 cvičení
klíč ke cvičením

A1

Cvičebnice ruské
gramatiky – s nadhledem
Anastasia Sokolova, Oxana Truhlářová

Beseda i ekzamen

Azbuka Fraus

25 témat pro procvičování
a přípravu k maturitě

písanka a procvičování

Varvara Golovatina, Eva Menclová,
Milena Rykovská, Olga Sedláčková

NOVINKA
nnpraktická cvičebnice ruského jazyka na úrovni A1
nnvýklad gramatických jevů doplněný praktickými

cvičeními
nnsouhrnné opakování na konci
nnvíce než 70 nových cvičení
nnklíč pro ověření správnosti řešení
nnmožnost využití doma i ve škole
nnideální doplněk k jakékoli učebnici ruského jazyka
nnonline procvičování na

www.skolasnadhledem.cz

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

neznámého písma
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

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 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

Mapa
Ruská federace
nnnástěnná mapa Ruské federace pro učebnu
nnpomůže studentům získat přehled o geografii

a zajímavých místech Ruské federace
nnlegenda k jednotlivým místům na

www.ucebnice.fraus.cz

T5

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATN ÝCH JM E N
Střední rod, jednotné číslo
Pro určení rodu podstatného jména si zopakujte T1
(rod podstatných jmen).

Podstatná jména středního rodu mají několik typů skloňování:
1) podstatná jména zakončená samohláskou -о ( окно, слово, правило, мыло, зеркало, пиво, вино );
2) podstatná jména zakončená samohláskou -е ( море, поле, полотенце, варенье, кресло,
платье, солнце );
3) podstatná jména zakončená -ие ( занятие, собрание, чтение ).
Samostatný typ tvoří slova zakončená -мя ( имя, время, семя, племя ), celkem je jich v ruštině
jen 10, nejčastěji používanými jsou имя, время.
Pád

-о

1. pád

слово

море

занятие

время

имя

2. pád

слова

моря

-е

занятия

-ие
времени

-мя
имени

3. pád

слову

морю

занятию

времени

имени

4. pád

слово

море

занятие

время

имя

6. pád

о слове

о море

на занятии

о времени

об имени

7. pád

словом

морем

занятием

временем

именем

Cvičebnice ruské gramatiky – s nadhledem
cvičebnice



978-80-7489-508-1

219 Kč

Beseda i ekzamen
kniha + i-učebnice

Slova cizího původu, která jsou
v ruštině středního rodu, mají na
konci -о/-и/-е/-ю a jsou nesklonná,
např. пальто – зимнее пальто,
метро – пражское метро,
такси – городское такси, кино –
интересное кино, какао – горячее
какао, кафе – уютное кафе,
меню – новое меню.

978-80-7489-256-1 

Interaktivní učebnice Flexibooks
školní multilicence 		

319 Kč



2 490 Kč

K 127



89 Kč

K 124



99 Kč



59 Kč

Azbuka Fraus
kavárna – кафе (střední rod),
káva – кофе (mužský rod)

písanka a procvičování

Mapa Ruské federace
mapa

12 T5

Polepky na klávesnici – Azbuka
Cvičebnice ruské gramatiky, cvičebnice

16

Beseda i ekzamen, interaktivní publikace

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

polepky

K 152



francouzština

Génération

Grammaire essentielle du
français

francouzština pro střední
a jazykové školy

Collection: 100% FLE

Marie-Noëlle Cocton, P. Dauda, L. Giachino,
M. Caneschi, D. Cecchi, F. Tortelli

úrovně (A2–B2)
nnstudent se setkává s originálními současnými

nnnová řada učebnic gramatiky pro začátečníky,

v každodenních situacích
nnpravidelná příprava na zkoušku DELF
nnstránky Culture pomáhají objevovat frankofonní svět
nnkaždá lekce má 4 části: Je découvre, Je mémorise,

Je m’entraîne, Je m’exprime
nnk 1. a 2. dílu je ke stažení abecední slovníček

a slovníček po lekcích na www.ucebnice.fraus.cz

Édito
francouzština pro střední
a jazykové školy
Miriam Abou-Samra, Élodie Heu, Jean-Jacques
Mabilat, Marion Perrard, Cécile Pinson

unikátní kolekce současné literatury
pro výuku francouzštiny
nnautoři píší svá díla přímo pro jednotlivé jazykové

Ludivine Glaud, Muriel Lannier, Yves Loiseau,
Élise Merlet

nnnový soubor učebnic pro žáky od 14 do 18 let
nnatraktivní videa, která ukazují mladé Francouze

Mondes en VF

středně pokročilé a pokročilé
nnje určena dospívajícím žákům, studentům
a dospělým studentům francouzštiny jako cizího
jazyka (FLE)
nnučebnice morfologie a syntaxe vedou k upevňování
a prohlubování základních jazykových znalostí
a dovedností a připravují studenty na maturitní
zkoušku i zkoušky DELF v různých úrovních
nnpředstavují důležitou pomůcku při studiu,
jsou vhodným doplňkem ke kterékoli učebnici
francouzštiny
nnučebnice jsou barevně ilustrované a prakticky
uspořádané, odpovídají věcným souvislostem
nnjednotlivé díly zahrnují vedle výkladu mluvnických
pravidel a jevů také informace o praktickém
uplatnění pouček a aktivity pro jejich důkladné
procvičení, studenti se tak naučí komunikovat
v každé situaci
nnsoučástí učebnice je CD s mp3 nahrávkami

díly, nikoli se zjednodušenými verzemi klasické
frankofonní literatury
nnkolekce se neustále rozšiřuje o další díla
nnbohatá webová podpora: medailonky autorů,
pedagogické listy, listy se slovíčky pro ulehčení
práce s textem
nnaudioknihy ve formátu mp3 ke stažení na
www.mondesenvf.fr/la-collection

nnpůvodní zahraniční učebnicový soubor francouzštiny
nnsoubor je určen dospívajícím a dospělým studentům

na středních a jazykových školách
nnkoncepcí a uspořádáním materiálů odpovídá

moderní jazykové výuce podle požadavků SERR
nnprvní dva díly (úroveň A1 a A2) jsou zaměřené na

začátečníky a středně pokročilé
nnpředpokladem pro 1. díl je 80–100 hodin výuky,

pro 2. díl 100–120 hodin, další dva díly (úroveň
B1 a B2) vyžadují více hodin výuky
nncelý soubor se opírá o široký výběr autentických
písemných i zvukových dokumentů

Édito A1
učebnice + CD + DVD
pracovní sešit + CD

978-2-278-08318-3 
978-2-278-08361-9 

609 Kč
349 Kč

978-2-278-08319-0 
978-2-278-08365-7 

609 Kč
349 Kč

978-2-278-08773-0 
978-2-278-09003-7 

749 Kč
349 Kč

Édito A2
učebnice + CD + DVD
pracovní sešit + CD

Édito A1, učebnice

Édito B1
učebnice + CD + DVD
pracovní sešit + CD

Édito B2
učebnice + CD + DVD
pracovní sešit + CD

Génération
učebnice A1 + PS + CD mp3 + DVD
učebnice A2 + PS + CD mp3 + DVD
učebnice B1 + PS + CD mp3 + DVD
učebnice B2 + PS + CD mp3 + DVD

978-2-278-08629-0
978-2-278-08632-0
978-2-278-08635-1
978-2-278-08776-1






Příručky učitele ke stažení na www.didierfle.com/generation.
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699 Kč
699 Kč
769 Kč
769 Kč

978-2-278-08098-4 
978-2-278-08112-7 

749 Kč
349 Kč

978-2-278-09096-9 
978-2-278-09097-6 

Příručky učitele ke stažení na www.didierfle.com/nouvel-édito.

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

učebnice A1 + CD mp3
učebnice A2 + CD mp3
učebnice B1 + CD mp3
učebnice B2 + CD mp3

978-2-278-09094-5
978-2-278-08102-8
978-2-278-08103-5
978-2-278-08732-7






699 Kč
729 Kč
729 Kč
769 Kč





od 229 Kč
od 319 Kč
od 339 Kč

Mondes en VF

Édito C1
učebnice + CD + DVD
pracovní sešit + CD

Grammaire essentielle du français

789 Kč
529 Kč

úroveň A2		
úroveň B1		
úroveň B2		

Kompletní nabídku najdete na www.ucenibce.fraus.cz.

španělština



Vente

Embarque

Entorno laboral

španělština pro střední
a jazykové školy

španělština pro střední
a jazykové školy

odborná španělština

Fernando Marín, Reyes Morales a kolektiv

Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto
nnpraktická učebnice, zaměřená na rychlé

Doložka MŠMT
nntřídílný ucelený učební soubor svým názvem odkazu-

je na oblíbené učebnice Ven a Nuevo Ven, zachovává
metodický postup a podobnou strukturu, jedná se
však o zcela nový kurz pro výuku španělštiny
nnodpovídá požadavkům MŠMT pro výuku na
středních školách i současným trendům výuky,
vzdělávání a hodnocení
nnučebnice pokrývají úrovně: 1. díl A1 a A2; 2. díl B1+;
3. díl B2; rozsah každého dílu odpovídá 90–120
hodinám výuky ročně

nnčtyřdílný soubor učebnic španělštiny, který dovede

k úrovni B2 podle SERR
nnnaplňuje požadavky k maturitě, obsahuje průřezová

témata a vede k samostatnému ústnímu projevu
nnv učebnici jsou zadání pro samostatnou

i skupinovou práci
nnrozsah 1. dílu odpovídá zhruba 2 letům výuky (při

3hodinové dotaci)

978-84-9081-360-7
978-84-9081-361-4
978-84-9081-362-1
978-84-9081-370-6
978-84-9081-371-3
978-84-9081-372-0










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

Especial DELE
Curso completo

449 Kč
149 Kč
539 Kč
449 Kč
149 Kč
539 Kč
zdarma

Pilar Alzugary, María José Barrrios, Paz Bartolomé

nntato publikace připraví studenty na zkoušky DELE

A2, B1 a B2

Vente 2 (B1+)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

a systematické zvládnutí základních okruhů
španělštiny v oblasti profesního jazyka
nnje rychlou pomocí v nejrůznějších situacích
pracovního procesu
nnzvláštní pozornost je věnována ústní komunikaci
uvnitř firmy i se zákazníky
nndoplňkový materiál Fuera del entorno laboral
obsahuje 10 tematický okruhů z každodenního
života

nns tématy z každodenního života lze pracovat

Vente 1 (A1 a A2)
učebnice A1
pracovní sešit A1
příručka učitele A1 + CD
učebnice A2
pracovní sešit A2
příručka učitele A2 + CD
WordTrainer FRAUS

Marisa de Prada, Pilar Marcé

977-84-7711-096-5 
978-84-7711-137-5 
978-84-7711-148-1 

529 Kč
199 Kč
549 Kč

978-84-9081-300-3 
978-84-9081-301-0 
978-84-9081-302-7 

559 Kč
229 Kč
569 Kč

978-84-7711-951-7 
978-84-7711-953-1 
978-84-7711-738-4 

499 Kč
219 Kč
689 Kč

nnkaždá kniha obsahuje 7 modelových testů
nnaudionahrávky jsou ke stažení v sekci Zone

estudiante na www.edelsa.es

Vente 3 (B2)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

Výhody pro učitele 

–10 %

Embarque 1 (A1+)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

Interaktivní výuka
interaktivní studijní příručka (CZ) 	
WordTrainer FRAUS


doporučujeme
Další podporu pro učitele najdete na www.edelsa.es
v části Sala de profesores.

zdarma
zdarma

Embarque 2 (A2)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

978-84-7711-954-8 
978-84-7711-956-2 
978-84-7711-955-5 

Entorno laboral

499 Kč
219 Kč
689 Kč

učebnice + CD

učebnice + klíč
978-84-9081-310-2 
978-84-7711-972-2 
978-84-7711-971-5 

569 Kč
239 Kč
689 Kč

Especial DELE

619 Kč
249 Kč
689 Kč

učebnice A2
klíč a transkripce A2
učebnice B1
klíč a transkripce B1
učebnice B2
klíč a transkripce B2

Embarque 4 (B2)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

18

978-84-9081-606-6



859 Kč

Fuera del entorno laboral

Embarque 3 (B1)
učebnice
pracovní sešit
příručka učitele + CD

sleva pro školy
při nákupu online

978-84-7711-743-8 	
978-84-7711-744-5 
978-84-7711-745-2 

Embarque 1, interaktivní studijní příručka

více informací na www.ucebnice.fraus.cz

978-84-7711-814-5 

249 Kč

978-84-9081-684-4 
978-84-9081-685-1 
978-84-9081-686-8 
978-84-9081-687-5 
978-84-9081-680-6 
978-84-9081-681-3 

649 Kč
239 Kč
689 Kč
239 Kč
689 Kč
239 Kč

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY  

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.

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

Tvořivá hra

Násilí není řešení

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.

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.

Pavel Tlustý
Zajímáte se o matematiku? Řešíte rádi logické úlohy,
zajímavé hříčky nebo grafické hádanky?
S publikací Každý den s matematikou se můžete bavit
nevšedními matematickými úlohami každý den v roce.

Cvičebnice výslovnosti
češtiny

Didaktika profesního
vzdělávání dospělých

Jak se učí učitelé

Každý den s matematikou

nejen pro školní výuku

Jaroslav Mužík

Stanislav Štěpáník, Jana Vlčková-Mejvaldová

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.

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.

Tvořivá hra
kniha

249 Kč
249 Kč

249 Kč
249 Kč

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

	

259 Kč

978-80-7489-404-6 	

219 Kč

Řízení školy při zavádění školního
vzdělávacího programu
e-kniha

249 Kč
249 Kč

více informací na www.fraus.cz

80-7238-319-1

Každý den s matematikou
publikace

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


199 Kč



e-kniha		
249 Kč
249 Kč

Násilí není řešení
kniha
978-80-7238-850-9 
e-kniha		




Didaktika profesního vzdělávání dospělých

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

80-7238-182-2

–10 %

sleva pro školy
při nákupu online

MULTIMÉDIA A MATERIÁLY K UČEBNICÍM

Cvičebnice výslovnosti češtiny
nejen pro školní výuku
publikace
978-80-7489-389-6 
uživatelská licence Flexibooks* 		

*

Výhody pro učitele 

299 Kč
299 Kč

Při koupi tištěné publikace získáte elektronickou verzi zdarma.

Získejte tipy do výuky a rozšiřující materiály
k předmětům na 3. stupni v online i tisknutelné
podobě. Knihovna multimédií vám nabízí
pracovní listy, interaktivní cvičení a mapy,
videa, audionahrávky či 3D modely.
Navštivte vzdělávací portál Fred na www.fred.fraus.cz
a „nechte se inspirovat“.

ceník digitálních produktů



Interaktivní učebnice Flexibooks

Český jazyk pro SOŠ a SOU

Partnerským školám poskytujeme slevu 25 %
na školní multilicenci.

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

Český jazyk pro SŠ —
Mluvnice, Komunikace a sloh






školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence		
žákovská licence – Mluvnice		
žákovská licence – Komunikace a sloh		

uživatelské licence		
















299 Kč




2 490 Kč
199 Kč




299 Kč
zdarma








7 990 Kč
1 590 Kč
989 Kč
389 Kč
449 Kč
zdarma









7 990 Kč
1 590 Kč
989 Kč
219 Kč
229 Kč
299 Kč
zdarma

Beseda i ekzamen
školní multilicence		
žákovská licence		

školní multilicence – balíček 1–4
školní multilicence – balíček 1–4 – na školní rok
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence – 1		
učitelská licence – 2		
učitelská licence – 3		
učitelská licence – 4		
žákovská licence – 1		
žákovská licence – 2		
žákovská licence – 3		
žákovská licence – 4		

15 990 Kč
3 190 Kč
799 Kč
399 Kč

Cvičebnice výslovnosti češtiny
nejen pro školní výuku

15 990 Kč
3 190 Kč
1 199 Kč
329 Kč
219 Kč

Literatura v souvislostech
AKCE
AKCE

Tvoj Šans





23 490 Kč
4 490 Kč
7 990 Kč
1 590 Kč
529 Kč
549 Kč
579 Kč
599 Kč
299 Kč
329 Kč
359 Kč
439 Kč

Maturita s nadhledem – angličtina
žákovská licence		
WordTrainer FRAUS		

školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence		
příručka učitele 		
žákovská licence 		
WordTrainer FRAUS		

4 990 Kč
990 Kč
989 Kč
499 Kč
449 Kč
zdarma








7 990 Kč
1 590 Kč
989 Kč
259 Kč
269 Kč
299 Kč

Raduga po-novomu
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence		
žákovská licence – 1, 2		
žákovská licence – 3, 4		
žákovská licence – 5		

Uvedené ceny jsou za titul pro jeden ročník.

Kompletní přehled interaktivních učebnic najdete
na www.flexibooks.cz.

Studio 21
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence		
žákovská licence – A1, A2		
žákovská licence – B1		
WordTrainer FRAUS		








Uvedené ceny jsou za titul pro jeden ročník.

Vzdělávací portál Fred
Partnerským školám poskytujeme slevu 25 %.
licence na 30 dní		

zdarma
učitelská licence – na školní rok
	
990 Kč
týmová licence (3+1 zdarma) – na školní rok		  2 970 Kč
školní multilicence – na školní rok		

14 990 Kč

Prima
školní multilicence		
školní multilicence – na školní rok		
učitelská licence		
žákovská licence – A1/díl 1, A1/díl 2		
žákovská licence – A2/díl 3, A2/díl 4		
žákovská licence – B1/díl 5		
WordTrainer FRAUS		

VÝHODNÉ AKČNÍ BALÍČKY INTERAKTIVNÍCH
UČEBNIC PROSÍM OBJEDNÁVEJTE NA
info@flexibooks.cz.

Uvedené ceny jsou za titul pro jeden ročník.

Škola s nadhledem
online procvičování 		



zdarma

Word Trainer FRAUS
aplikace k procvičování slovní zásoby 		



Pracovní listy a online procvičování
pro práci v hodinách i na doma

Pracovní listy
pro učitele

Online procvičování
pro STUDENTY

Jednotlivé materiály včetně
řešení a metodické podpory
najdete na Fredovi.

Velký výběr
online cvičení zdarma
na Škole s nadhledem.

Jaroslav Seifert

Přečtěte si příběh a doplňte do textu chybějící údaje.

Tak
jdeme.

Pojď, už to
není daleko.

S Ó K R A T É S

Od jednoduchých otázek přistupoval k obecnějším
ﬁlozoﬁckým otázkám, až nebyl člověk schopný
dál odpovídat.

Ve dvaceti letech jsem napsal svou první básnickou sbírku, ke které mě
Jeho předměstí,
nejznámějším citátem je:
inspirovala právě dělnická Praha, a především její chudá
ve kterých jsem vyrůstal. Doplň jméno sbírky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pocházel jsem z chudých poměrů, proto se naše rodina často
stěhovala různě po Žižkově.

Narodil jsem se v Praze na Žižkově v roce _ _ _ _ _ _ .

Nebylo rozumné
to podepsat.

Tak jsem konečně dokončil
své básně. Myslím,
že by si zasloužily
zvláštní úpravu.

Rád se
podívám.

Obáváme se, že

u nás jste skončil.
VÍM,
________________

Sókratés se narodil v ___ století před naším letopočtem v řeckém městě _________. Po porážce Athén v ____________ válce byl v roce _____ př. n. l. obviněn z bezbožnosti
a kažení mládeže. Athénský soud jej shledal vinným a odsoudil ho k ______________.

?

?

Nikola Tesla

.

Tvá ﬁlozoﬁe zrodila
Po
absolvování
gymnázia odešel
vládu
třiceti tyranů
studovat fyziku a matematiku na polyv čele s tvým žákem
techniku ve Štýrském Hradci. Profesoři brzy
Kritiem!
Obracíš
poznali Teslův talent
a umožnili
mu,syny
aby pomáhal
proti svým
otcům! pokusech.
při fyzikálních

10. 8. 1856 – 7. l. 1943

?

V létě 1883 zkonstruoval první
motor na střídavý proud

Motory se

V roce 1925 nastal v mém díle velký posun. Napsal jsem knihu, kterou typograﬁcky
upravil Karel Teige a střídají se v ní různé typy písma. Jak se moje kniha jmenuje?
___________________

Moje sbírka se stala jedním z vrcholů literárního
směru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. Básně jsou zde zárověň
i obrazy. Působí tak nejen slovem, ale i vizuálně.

stejnosměrným
proudem
Stal jsem se také členem komunistické strany. Ale
protože
jsem podepsal manifest proti bolševizaci, byl jsem
roce 1929
Sókrate!
Pomohu ti
sev nehodí
pro
praktické
z KSČ vyloučen.
využitíuprchnout!

V roce 1887
podepsal Tesla smlouvu
s Edisonovým velkým
rivalem Westinghousem
a pokračoval v jeho
labo
laboratořích ve výzkumu
střídavého proudu.

Jako ﬁlozof se soustředil na člověka a společnost. Těžiště jeho učení spočívalo
v otázkách a dialozích, které vedl jak se svými žáky, tak s obyčejnými lidmi.

Název: Jaroslav Seifert
Téma: Velké autorské osobnosti
Co se naučím: Budu znát důležité okamžiky ze života Jaroslava Seiferta. Dokážu hovořit o jeho nejznámějších dílech.

Jaká ústava
je nejlepší?

Co je to
Jak se dobereme
Nikola Tesla se narodil
dobro?
pravdy?
Srbským rodičům v tehdejším
Chorvatském království

To nelze, Kritóne, příteli

Tento materiál je určen pouze pro užití ve výuce.
můj. Takový útěk by byl
Více informací na www.fred.fraus.cz
nespravedlivým činem,
©Nakladatelství Fraus, s.r.o. | www.fraus.cz

odmítnutím zákonnosti
jako takové!

Následující ráno Sókratés vypil číši __________________ a zemřel.
Bylo mu _____ let a nezachovala se po něm žádná písemná díla.

V roce 1884 začal pracovat pro Edisona
Vedení proudu má svá
omezení. Když se ti podaří
zdokonalit můj systém,
dám ti 50 000 dolarů.

Co to
má být?

Název: Sókratés
Téma: Filosofie v dějinách
Co se naučím: Dokážu popsat základní myšlenky antické filosofie. Znám její hlavní představitele.

Podívejte se,
jak je Teslův proud nebezpečný!
Zabil psa!

Ideou jeho ﬁlozoﬁe je
Střídavý proud
vnitřně svobodný člověk,
neztrácí tolik elekkterý koná dobro.
trické energie při
přenosu na větší
vzdálenosti a zároveň
je u něho snazší
dosáhnout nízkých
Tento imateriál
je hladin
určen pouze pro užití ve výuce.
vysokých
Více informací
na www.fred.fraus.cz
napětí.
©Nakladatelství Fraus, s.r.o. | www.fraus.cz

Haha... to určitě.
Takhle bych ztratil
zisky z vlasních
patentů stejnosměrného proudu.
Dávám
výpověď.

Název: Nikola Tesla
Téma: Významné osobnosti
Co se naučím: Vím, kdo byl Nikola Tesla a dokážu vysvětlit, proč se řadí mezi významné
osobnosti.

I přes Edisonovy snahy znevěrohodnit Teslův koncept,
poptávka po střídavém proudu stoupá. Teslovy generátory
zanedlouhou vytlačují stejnosměrné generátory z trhu.

Tento materiál je určen pouze pro užití ve výuce.
Více informací na www.fred.fraus.cz
©Nakladatelství Fraus, s.r.o. | www.fraus.cz

www.fred.fraus.cz
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www.skolasnadhledem.cz

zdarma

odborní konzultanti, informační centra FRAUS  

1

2

3

4

5

6

Mgr. Veronika Holíková

Jiří Dvořák

Mgr. Klára Marušková

Mgr. Michal Urbánek

Mgr. Libuše Cardová

Mgr. Lenka Pastorová

tel.: 778 753 925
e‑mail: holikova@fraus.cz

tel.: 725 591 878
e‑mail: dvorak@fraus.cz

tel.: 775 892 233
e‑mail:
maruskova@fraus.cz

tel.: 775 892 232
e‑mail: urbanek@fraus.cz

tel.: 602 271 832
e‑mail: cardova@fraus.cz

tel.: 724 909 821
e‑mail:
pastorova@fraus.cz

LI
DC

2

UL

TP
MO

Ústecký
kraj

CV
KV
SO
CH

LN

SM

CL
MB

ME

JC

KD

Karlovarský
kraj

NA

Královéhradecký
kraj

NB

Praha
BE

TC
PM

Plzeňský
kraj

HK

4

1

RO
PB

KO

PU
KH

KT

3

ST

CR

TA

PE

JH
PT

tel.: 778 474 458
e‑mail: krizkova@fraus.cz

ZR

JI

Jihočeský
kraj
CB
CK

Odborní konzultanti

Informační centra FRAUS

nnjsou vám k dispozici ve všech regionech republiky
nnv rámci bezplatných konzultací vám

Zajímají vás novinky v oblasti
vzdělávání? Chcete si
prohlédnout naše produkty nebo
si vyzkoušet, jak fungují naše
interaktivní učebnice a digitální
platformy? Navštivte Informační
centra FRAUS, kde vám
vše rádi ukážeme a vysvětlíme.
V našich infocentrech nabízíme:

Moravskoslezský
kraj
OC

SY

kraj
Vysočina

BI

TR

ZN

Olomoucký
kraj
PV

BK

5

BR

SU

Pardubický
kraj

HB

BN

PI

JE
RK
UO

PY

Středočeský
kraj

PZ

PJ

DO

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
nnpomohou s instalací elektronických produktů
na vaší škole
nnbezplatně proškolí pedagogický sbor v používání
elektronických produktů Nakladatelství Fraus,
poradí, jak je didakticky vhodně zapojit do výuky

TU

RA

PS

Mgr. Eliška Křižková
vedoucí odborných konzultantů

LT

JN

Liberecký kraj

BM

VY

KM

KI

OV

OP
FM

6

NJ

PR

Zlínský
kraj

VS

ZL

Jihomoravský
kraj

HO

UH

BV

Praha, Jungmannova 749/32
Brno, Zemědělská 173/29
Ostrava, Porubská 832/12
Plzeň, Veleslavínova 342/42

nnsortiment novinek z produkce Nakladatelství

Fraus k nahlédnutí
nnodborné prezentace učebnic

a vzdělávacích publikací
nnpraktické ukázky využití digitálních produktů

(např. interaktivních učebnic, mobilních aplikací,
vzdělávacích portálů Fred a Škola s nadhledem
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
akreditované v systému DVPP
nntematické konzultace a debaty s odborníky
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Dveře v našich
infocentrech
jsou vám otevřené!

vzdělávání učitelů, PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS  

Proškolili jsme více než 32 000 pedagogů
Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na www.seminare.fraus.cz.
Vzdělávání učitelů

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 vzorků novinek na vyžádání zdarma.

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

„Děkuji za naprosto skvělou organizaci a zajištění výborných
lektorů na konferencích pro učitele 1. stupně. Letos jsem se
jí účastnila v Brně již počtvrté. Přemluvila jsem i svoji dceru –
začínající učitelku. Je o nás skvěle pečováno, získáme mnoho
nových poznatků, nápadů a inspirací. No a potom si ještě
uděláme čas na malou soukromou minikonferenci, kde vše
hodnotíme, a těšíme se, jak nové nápady využijeme se svými
žáčky. Tedy ještě jednou velké díky.“
Mgr. Ivana Janoušová, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

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

Chcete se stát
Partnerskou školou FRAUS?
Kontaktujte našeho odborného
konzultanta ve svém regionu.
Kontakty najdete na předchozí stránce nebo na
www.fraus.cz/konzultanti.

Nenechte si ujít v roce 2019
FRAUS English Day

primárně určeno vyučujícím na 1. a 2. stupni ZŠ,
ale vítáni jsou i učitelé víceletých gymnázií a SŠ

Konference pro učitele češtiny

Praha, 16. 3. 2019

Konference Vzdělání pro budoucnost

Praha, 22.–23. 3. 2019

Letní škola češtiny v roce 2018
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České Budějovice, 1. 3. 2019

více informací na www.fraus.cz

Seminář

doporučujeme pedagogům na 2. stupni ZŠ,
víceletých gymnáziích i středních školách
pořádá Mensa ČR, Nakladatelství
Fraus se podílí na organizaci

Showroom pražského infocentra

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 katalogu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH platné od 1. 2. 2019. 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 katalozích
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
www.ucebnice.fraus.cz
www.flexibooks.cz
www.fred.fraus.cz

Potřebujete poradit?

 377 226 102
 info@fraus.cz
Certifikovaní školní distributoři FRAUS
Tituly z portfolia Nakladatelství Fraus můžete objednávat u našich školních distributorů:
ALBRA, spol. s r. o.
Havlíčkova 197
250 82 Úvaly
www.albra.cz

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

Zdeněk Šmíd
Wintrova 2471
269 01 Rakovník
ludek.smid@seznam.cz

ANSA Knihy s. r. o.
Pod Šternberkem 306
763 02 Zlín 4
www.ansa.cz

SEVT, a. s.
Pekařova 4
181 06 Praha 8 – Bohnice
www.sevt.cz

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno
www.ucebnicevanicek.cz

Mgr. Břetislav Baar
Kyjovice 1043
747 68 Kyjovice
www.skola-servis.cz

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

Jan Vitoul – středisko učebnic
Litovel – Nová Ves 5
783 21 Chudobín
www.javidis.cz

Mgr. Aleš Havlík
Ještědská 680/121
460 08 Liberec 8
www.geom.cz
Knihkupectví Moudrá sova
Klatovská třída 968/28
301 00 Plzeň
www.moudrasova.cz

Štěpán Šádek –
ABC učebnice
Budovatelská 1080
383 01 Prachatice
www.abcucebnice.cz

certifikovaný distributor licencí FLEXIBOOKS, více na www.flexibooks.cz
certifikovaný distributor licencí FRED, více na www.fred.fraus.cz
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Jaroslav Volhejn
Čihadla 50
289 26 Stará Lysá
www.jvolhejn.cz

Naše učebnice, pracovní sešity a další publikace můžete
zakoupit také u odborných knihkupců či ve specializo
vaných odděleních prodejen sítí KNIHY DOBROVSKÝ,
NEOLUXOR, KNIHCENTRUM a u dalších prodejců.

Nezapomeňte, že…
Všem učitelům nabízíme při nákupu v našem e-shopu slevu 10 %
na nákup učebnic, pracovních sešitů i metodických příruček a audio CD.
Zaregistrujte se a nakupujte výhodněji na www.ucebnice.fraus.cz.

sleva 10 %
při nákupu v e-shopu

Vzorky našich učebnic vám rádi nezávazně zapůjčíme, abyste se mohli
v klidu rozhodnout. Využijte zápůjčku ZDARMA na dobu 30 dnů.
Více informací najdete na www.fraus.cz/zapujcka.

bezplatné zápůjčky
učebnic

Při objednání učebnic můžete získat sadu pro učitele ZDARMA.
Nabídku najdete v katalogu přímo u vybraných titulů. Objednávejte do 30. 9.
2019 po registraci na www.ucebnice.fraus.cz. Nezapomeňte v nákupním
košíku zadat slevový kód: NF19.

sady pro učitele
ZDARMA

K vybraným učebnicím můžete zdarma využívat mobilní aplikaci WordTrainer
FRAUS na procvičování slovní zásoby. Procvičovat můžete v mobilu nebo
tabletu. Aplikace je ke stažení ZDARMA na www.fraus.cz/wordtrainer.

WordTrainer FRAUS

K našim učebnicím si můžete ZDARMA stáhnout rozšiřující a doplňkové
materiály: časově-tematické plány, pracovní listy, testy a další. Vše nově
najdete také v knihovně vzdělávacího portálu Fred na www.fred.fraus.cz –
stačí se jen zaregistrovat.

rozšiřující materiály
k učebnicím ZDARMA

Přes 40 tisíc dalších multimediálních objektů na vzdělávacím portálu Fred
od interaktivních cvičení, pracovních listů, infografik až po videa a 3D modely
mohou doplnit vaše přípravy. V rámci licence můžete využít i testovací
modul, který vám pomůže zjistit znalosti a dovednosti žáků. Vyzkoušejte na
měsíc ZDARMA na www.fred.fraus.cz.

multimediální knihovna
a evaluace žáků

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

interaktivní učebnice
ve škole i doma

S našimi materiály mohou studenti procvičovat online. Cvičení je
možné okamžitě vyhodnotit. Procvičování je dostupné ZDARMA
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 vždy najdete
na www.seminare.fraus.cz.
Zajímají vás naše novinky? Váháte nad výběrem učebnic a dalších materiálů?
Chcete si nechat poradit? Naši odborní konzultanti přijedou do vaší školy
a připraví vám nabídku ušitou na míru. Službu odborných konzultací můžete využít
nezávazně a ZDARMA. Kontakty najdete na www.fraus.cz/konzultanti.

© Nakladatelství Fraus, s. r. o., 2019
Informace uvedené v této publikaci jsou platné od 1. 2. 2019
a Nakladatelství Fraus, s. r. o., a Fraus Media, s. r. o., si
vyhrazují právo je změnit. Zveřejnění informací v této
publikaci nemá povahu žádného právního úkonu, není‑li
v ní v jednotlivých případech společnostmi Nakladatelství
Fraus, s. r. o., a Fraus Media, s. r. o., výslovně uvedeno jinak.
Nakladatelství Fraus, s. r. o., neručí za tiskové chyby.

vzdělávání pedagogů
služby odborných
konzultantů ZDARMA

Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Edvarda Beneše 72
301 00 Plzeň
tel.: 377 226 102
e‑mail: info@fraus.cz
www.fraus.cz

Váš distributor:

