
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

PŘIJÍMAČKY9

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ9PŘIJÍMAČKY

PŘIJÍMAČKY
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY

• ČESKÝ JAZYK
• LITERATURA
• CHEMIE
• MATEMATIKA
• FYZIKA
• PŘÍRODOPIS
• ZEMĚPIS
• DĚJEPIS
• OBČANSKÁ VÝCHOVA
• PŘIJÍMAČKY

2017/2018

www.etaktik.cz

vydavatelství Taktik
pro 2. stupeň ZŠ

UČEBNÍ A VZDĚLÁVACÍ POMŮCKY 
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

KATALOG

2. STUPEŇ



POŠTOU
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OSOBNĚ

Obchodní zástupce Vám sešity  
odprezentuje a doručí. Pro  
sjednání schůzky nás kontaktujte  
telefonicky nebo e-mailem.

E-SHOP

www.etaktik.cz

E-MAIL

taktik@etaktik.cz

VÁŽENÍ UČITELÉ,
dovolujeme si Vám představit naši nabídku učebnic, pracovních sešitů a interaktivních titulů.

V první řadě Vám musíme poděkovat za Vaši vytrvalou podporu. Zpětná vazba z řad učitelů nás motivuje  
k tomu, abychom vydávali nové publikace a nepřestávali pracovat na těch již vydaných. Pro následující školní 
rok jsme pro Vás připravili 44 nových tištěných učebnic a pracovních sešitů a 10 interaktivních titulů. 

Pro první stupeň nabízíme kompletní řadu učebnic a pracovních sešitů od 1. po 5. ročník v matematice, 
českém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Určitě také nepřehlédněte praktické doplňky Čtenářský 
deník, Barevné příklady a pracovní sešity do školní družiny. 

Pro druhý stupeň jsme nově připravili učebnice češtiny pro 6. až 9. ročník, které vydáme v následujících 
měsících. Další novinkou jsou také učebnice pro 7. ročník ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu.

Kompletní portfolio naleznete přehledně zobrazené na stranách 26 a 27 tohoto katalogu. Podrobnější 
informace o cenách, obsahu, bonusech a dostupnosti titulů uvádíme přímo na jednotlivých stranách.

Kvůli stručnosti zmiňujeme jen nejdůležitější fakta. Všechny sešity a učebnice si můžete bezplatně objednat  
a vyzkoušet. Přepravu ukázek na Vaši školu rádi uhradíme, abyste si mohli tituly, které Vás zajímají,  
prolistovat a přesvědčit se, že Vaši výuku obohatí.

Pro objednání bezplatných ukázek využijte naše webové stránky www.etaktik.cz, přiložený formulář  
pro objednávku bezplatných ukázek nebo požádejte našeho obchodního zástupce o výstavku učebnic  
a sešitů na Vaší škole.

Rovněž si můžete pro rychlé seznámení prolistovat krátké ukázky všech titulů na našem webu www.etaktik.cz.

Možností, jak můžete obohatit svoji výuku našimi vzdělávacími pomůckami, je bezpočet. Optimální proto je,  
v případě zájmu, zavolat na číslo 737 251 450, popř. 733 671 826 či napsat na e-mail taktik@etaktik.cz  
a sjednat si bezplatné školení učitelů ke všem našim pomůckám přímo na Vaší škole.

Zpětná vazba od Vás, učitelů, je pro nás nejdůležitějším prostředkem, jak se stále zdokonalovat. Těšíme  
se na Vaše reakce, nápady a postřehy při užívání pomůcek TAKTIK.

OBJEDNÁVKY

– Tituly označené tímto symbolem jsou také v interaktivní podobě.

razítko o. zástupce
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Řekli o nás...

Z vašich sešitů jsem doslova unešená. 

Vyhovuje mi náročnost úloh. Pro všechny 

třídy v 6.–9. ročníku budu objednávat Hravý 

zeměpis. ZŠ Velvary

Používáme Hravou matematiku pro 6.–9. ročníky. Dětem se líbí zajímavé a poutavé úlohy. Vyhovuje mi, že na každých 15 ks dostanu jeden kus sešitu zdarma.

Gymnázium Šumperk

Používáme sešity Hravá vlastivěda. Jsou přehledné a dobře formulované. Děti práce  se sešity baví, ze zadání přesně ví, co se po nich chce. Výborná je i návaznost sešitů na učebnici.

ZŠ Sibřina, Stupice

Pracovní sešity se mi líbí, budeme je 
objednávat pro žáky i na příští školní rok.

ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

S pracovními sešity jsme spokojení. Jsou kvalitní.  Obsahují rozmanité typy příkladů, což žáci oceňují. Vyhovuje mi přijatelná cena a doprava zdarma.
ZŠ Perštejn

Sešity používáme již druhým rokem, jsou 
perfektní. Ceníme si, že jsou v příkladech 
použita aktuální témata a že jsou v souladu  
s RVP. Určitě si je objednáme znovu.

ZŠ Žirovnice

Používáme Hravou přírodovědu. Vyhovuje 
nám náročnost a grafické zpracování. Chválím 
zábavné provedení úloh.

ZŠ náměstí Svobody, Praha 6

Sešity Hravá vlastivěda používáme prvním 

rokem a jsme nadmíru spokojeni. Obzvláště 

grafické zpracování je povedené.

ZŠ Bystřice pod Hostýnem

S pracovními sešity jsem spokojená, obzvlášť 
se mi líbí grafické zpracování. Učitelé je rádi 
používají.

ZŠ Lomnice nad Lužnicí

Se sešity jsem spokojená. Nejvíce se mi líbí Hravý zeměpis 8 s přílohou ve formě oboustranné mapy.  Líbí se mi forma zpraco-vání map, se kterými se v sešitu pracuje. Obecně u všech sešitů mi vyhovuje barevnost a snadná práce s nimi.

ZŠ Teplá

Letos jsme objednávali již podruhé. Už od za-
čátku se nám sešity zalíbily a hlavně děti jsou  
z nich nadšené.

ZŠ Kopřivnice 

Pro nás jako malotřídní školu jsou tyto sešity 
výborné. Díky srozumitelnému zadání a zpra-
cování jsou děti schopné pracovat se sešity  
i samostatně, což oceňujeme.

ZŠ Pěnčín 
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HRAVÁ ČEŠTINA
Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá  
čeština pro 6.–9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili 
jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  
Učebnice doplňují pracovní sešity obsahující rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, 
vyjadřovacích schopností a zručností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy  
na konci každé kapitoly.

HRAVÁ ČEŠTINA 6 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 5. ročníku
• Obecné výklady o jazyce
• Tvarosloví
• Skladba
• Zvuková stránka jazyka
• Komunikace a sloh

66666ČEŠTINA
Učebnice

pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

HC6_2_obalkaNNN.indd   1 17.02.17   10:14

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, 
které naleznete na svém účtu na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu 
zasíláme na e-mail v objednávce.

květen

učebnice 
• 140 barevných stran A4 
• příloha pro žáky s SPU

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• Souhrnné testy na konci 
   každé kapitoly

od 79 Kčod 149 Kč

Novinka

od 5 ks
zdarma

PŘÍLOHA  PRO ŽÁKY S SPU
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 Vyber vhodná slovesa a doplň je do uvozovacích vět. Žádné sloveso se nesmí opakovat.

 

                                              

 Tvoř slovesné tvary dle zadání.                                                                                               

Příklad: Zapsat (2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací). – Zapište si do se-

šitů novou látku. 
Rozhodovat se (1. os., číslo jed., způsob ozn., čas bud.). ………………………

Zvolit (3. os., číslo množ., způsob podm., čas přít.).  ………………………

Být pochválen (2. os., číslo množ., způsob ozn., čas bud.).  ………………………

Mluvit (2. os., číslo jed., způsob rozk.).  

………………………

Nenosit (1. os., číslo jed., způsob podm., čas přít.).  ………………………

Hrát (3. os., číslo jed., způsob ozn., čas přít.).  
………………………

  Nahraď sloveso být slovesem plnovýznamovým tak, aby smysl vět zůstal zachován.  

Příklad: Lampa je v koutě u okna. – Lampa stojí v koutě u okna. 

Děti jsou/ ……………………………… na písku za domem. 

Je/ ……………………………… na světě nějaká spravedlnost? 

„Jé, ahoj holky! Vás už jsem dlouho neviděl!“ ……………………………… se 

Kuba, když nás potkal po delší době. 
Linda se zatvářila šibalsky a ………………………………: „Ale my jsme tě 

nedávno viděly.“ „Jo? A kde? To se mi nelíbí! Vy jste mě tajně sledovaly?!“ 
 

……………………………… se Jakub. 
„Ne tajně, ale veřejně,“ ……………………………… jsem, „tak se hned tak 

nerozčiluj.“ 
„Tomu nerozumím.“ ……………………………… se Kuba. 

Linda se usmála a ……………………………… Jakubovi: „Vždyť jsi byl v te-

levizi, jak byla ta Olympiáda dětí a mládeže!“ 

„Gratulujeme k druhému místu,“ ……………………………… jsem Kubíkovi.  

vtipkovat 

divit se 

rozzlobit 
blahopřát 

odpovědět 

radovat 
vysvětlit 

SKLADBA

10

61/4

67/2

67/7

9

Doplň tvary slovesa být podle zadání.Petr ………………….… čekat (způsob oznamovací, čas budoucí) na zastávce 

autobusu. 
Mohl ………………….. pustit (způsob podmiňovací přítomný) toho starého pána 

sednout? 
Ivana už ……………… (způsob oznamovací, čas přítomný) úplně zdravá. 

………………..… (2. osoba, množné číslo, způsob rozkazovací) už prosím zticha!
Urči osobu, číslo, způsob a čas.

osoba číslo způsob čas

kreslíš
……………. …………… …………….. ……………

potřebovali bychom ……………. ……………. ……………. …………….

nezapomeňte ……………. ……………. ……………. …………….

budeš spát 
……………. ……………. ……………. …………….

napíše 
……………. ……………. ……………. …………….

byl bych se učil ……………. ……………. ……………. …………….
Nahraď infinitiv příčestím trpným.
Zítra ráno budou (vyhlásit) ……………………….  vítězové atletických závodů. 

Požár byl (uhasit) …………………… včas. Účastníci výstavy byli (pohostit) 

………………………… v zimní zahradě. Marek je (vyvolat) …………………………. 

k tabuli. Ze sešitu byly (vytrhnout) ……………………….  tři listy. Čaj byl 

(osladit) …………………………. dvěma kostkami cukru. Byla (vylosovat) 

…………………………… moje oblíbená čísla. Následující text bude (upravit) 

………………………….do vhodného formátu. 
Do tabulky doplň příslovce podle druhu. Další si můžeš vymyslet.

kde? kam? kdy? jak? do jaké míry? 

…………… …………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… …………… ……………

45/4

45/6

47/2

49/3

trochu
příště

nádherně snadno brzy doma 

úplně 

nahoru uvnitř

tam 

PŘÍLOHA  

PRO ŽÁKY S SPU
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Tato jamka musí být o něco ……………………………… . 

Včera se volila ……………………………… dívka světa. 

Měl jsi v testu dvacet bodů, ale Markéta měla o bod víc a byla 

……………………………… . 

Doplň ě/ně.

střídm……jší život, nejupřím……jší kamarádka, kolm……jší střecha, šátek z nej-

jem……jšího hedvábí, nejpříjem……jší masáž, přím……jší záda, znám……jší pa-

mátka, rozum……jší než sova, skrom……jší přání, nejsoukrom……jší prostory, 

tam……jší lidé, tajem……jší hrad, nejuvědom……lejší názory, ohrom……jší pohoří

Napiš následující zájmena v prvním pádě.

s takovou  –

ničemu  –

komu  – 

s nímž  –

jakému  –

a) Utvoř správné tvary zájmen osobních.

 Něco (já) ….….…. vyprávěl. Musíte (ona) ………… přesvědčit. Nikdo si (já) ………… 

nevšiml. Už jste (oni) ……...…. přivítali a připravili (oni) ………… pokoj? Buď ke (já) 

………… upřímná a řekni (já) ………… co si o (ona) ………… myslíš. Vezmi (my) 

………… tam s sebou. Dobře si na (ona) ………… pamatuju, moc (my) ………… 

tenkrát pomohla. Řekla jsem, co (já) ………… vadí, ale (oni) ………… se to nelíbilo.

b) Zájmena v závorce užij ve správném pádu.

Na (co) ……….….…… jste se včera domluvili? Markéta čte právě (tatáž) ....……..…….. 

knihu jako já. S (kdokoliv) …………..……… se lehce pohádá. Nevěřím (nic) 

………………… z (to) ………..………, co říká. O (něco) ………..……… si spolu šep-

tali. (Jaký) ….…….……… hokejovému týmu fandíš? Nemůžeš se svěřovat se (svoje) 

………………… tajnostmi (kdokoliv) ………………  .  (Nikdo) …………………… se 

nechtělo diskutovat. Bydlíme spolu v (tentýž) ……………………domě.

39/9

41/3

41/6

nám  –

mně –

tvém   –

s nijakým –

čemukoliv –Přílohy SPU vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku 
PaedDr. Daniela Švancarová.  Přílohy jsou v souladu s novou 
úpravou RVP, věnovanou mimo jiné i tomuto druhu poruch 
učení a zahrnují některé totožné úlohy z učebnic upravené 
pro potřeby žáků se SPU, stručný a přehledný souhrn učiva  
a metodickou pomoc pro učitele.

Každá učebnice z nové řady je doplněna:

1. informací o náročnosti každé z úloh 
2. přílohou pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU) 
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7ČEŠTINA
Učebnice  

pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

K. H. Mácha        MARINKA
M

Á
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K
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HRAVÁ ČEŠTINA 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku
• Obecné výklady o českém jazyce
• Nauka o tvoření slov
• Komunikace a sloh
• Tvarosloví
• Pravopis
• Skladba

HRAVÁ ČEŠTINA 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku
• Obecné výklady o českém jazyce
• Slovní zásoba a význam slov
• Nauka o tvoření slov
• Zvuková stránka jazyka
• Komunikace a sloh
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis

srpen

srpen

učebnice 
• 140 barevných stran A4 
• příloha pro žáky s SPU

učebnice 
• 140 barevných stran A4 
• příloha pro žáky s SPU

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• Souhrnné testy na konci 
   každé kapitoly

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• Souhrnné testy na konci 
   každé kapitoly

od 79 Kč

od 79 Kč

od 149 Kč

od 149 Kč

21
 Fraus str.

 SPN str.

Okamžitě .........
..........

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

..........
. dolů, spadneš! Ta hora je velmi vysoká.

Bude trvat, než ji  .....
.........

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

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

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

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

..  .

Na šatech se mi rozvázala  ........
..........

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

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

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

.  .

Práce šla ..........
..........

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

..........
...., ale nakonec se nám vše podařilo.

Tatínek .........
..........

..........
... ptačí budku. Petr .......

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

 svého spolužáka. 

Babička chtěla, abych ..........
..........

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

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

.... vlnu do klubíčka.

Tu písemku jsem ale pěkně ..........
..........

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

..........
, asi dostanu pětku. 

Vedoucí  rmy si vždy uměl ........
..........

..........
....... p

ořádek se svými zaměstnanci. 

Nevím si s tím rady, mohli bychom si ........
..........

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

..........
..... schůzku? 

Na mobilní telefon mi přišla očekávaná  .........
..........

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

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

.......  .

Kancelář, která zajišťuje .........
..........

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

....... š
koly, naleznete v 1. patře.

slézt – zlézt

stuha – ztuha

sbít – zbít 

smotat – zmotat

sjednat – zjednat 

správa – zpráva

vyhrát si

málo

jít

myš

spokojit

cesta

sejít

doba

kočka

panenka

se s/se, z/ze

Uvědomuješ si rozdíl těchto dvojic slov? Vyber z nabídky vždy slovo se správnou předponou a doplň je do 

vět ve správném tvaru.

5.

T I P E L S Š L

L S T I D E Ř Z

A H A T Z V K O

N O L K S N M Y

P D Z R U Š I T

T I N A R Z M Ý

B T E J S Z I M

A R U O P Z V S

Která předpona je v osmisměrce nejčastější?  .........
..........

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

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

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

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

...

Podstatná jména s předponou

s –

z –

vz –

Vyhledej a vypiš všech 10 podstatných jmen.

6.

Víš, co znamená slovní spojení: Jako kočka s/z myší? Pomocí předložek s/se a z/ze spoj i ostatní dvojice, 

které pak následně použij ve větách.

7.

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

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

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

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

..........
.

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

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

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

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

..........
.

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

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

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

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

..........
.

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

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

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

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

..........
.

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

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

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

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

..........
.

PRAVOPIS

26  Fraus str.
 SPN str.

Ve kterém řádku je slovo podle jiného vzoru?

a) vlasy, vousy, pokus
b) lev, čáp, červ
c) traktorista, houslista, holub
d) učitel, ředitel, přítel

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?

a) Nad obilnými poli létali skřivani.

b) Velmi často jezdíme do Opavy.

c) Mezi skalamy jsme objevili jezero.

d) Cestující odešli jen s lehkými zavazadly.

Která dvojice slov nejlépe nahradí volné místo 

ve větě?
V pohádkách se objevuje ......... Honza a ......... drak.

a) hloupí – devítihlaví
b) hloupý – devítihlaví
c) hloupý – devítihlavý
d) hloupí – devítihlavý

Která dvojice slov nahradí volné místo ve větě?

Tam, kde byl les ........., bylo slyšet ......... houkání.

a) temní – soví
b) temný – soví
c) temný – sový
d) temní – sový

Ve kterém řádku je jedno přídavné jméno jiného 

vzoru?
a) hravý kocour, bílý motýl, snaživý žák

b) bublavý potůček, zajímavý úkol, vepřový řízek

c) krokodýlí kůže, želví krunýř, koňský bok

d) veselí zpěváci, spolehlivý počtář, nový časopis

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?

a) Žáci si prohlíželi Čtvrtkovy pohádky.

b) Maminčiny sestry jsou moje tety.

c) Ztratil jsem lékařovy předpisy.

d) Venku pobíhali učitelovy žáci.

Který řádek je napsán bez pravopisné chyby?

a) Děti se na pískovišti smáli.

b) Za okny zářily vánoční stromečky.

c) Klubka se kutálely po podlaze.

d) Na obloze se objevili mraky.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno 

špatně?
a) shodit, sjezd, srážet
b) setřít, smýt, sfouknout
c) zchudnout, zbarvit, zradit
d) vzpouzet se, vzepřít se, vztát

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijímací řízení na SŠ

1.
Která věta obsahuje pravopisnou chybu?

a) Se sestrou jedeme do divadla.

b) Z ničeho nic se objevil na kopci.

c) Vezmeš mě s sebou?
d) Kapr s sebou mrskal.

Které slovo nemůže být doplněno do volného 

místa ve větě?
......... tu horu bude velmi obtížné.

a) Zlézt
b) Vylézt
c) Slézt
d) Vzlézt

Které slovo nemůžeme napsat obojím způsobem?

a) objet, oběd
b) objetí, obětí
c) zpěv, nápjev

Která věta je napsána bez pravopisné chyby?

a) Po mokré chodbě nesmíš běhat tak rychle.

b) V noci jsem viděla svjetlušku.

c) Poukaz si můžete objednat i přes internet.

d) Věrka si pěkně hraje na pískovišti.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno špatně?

a) rozumně, vzpomněl, umělec

b) porozuměl, poměnka, směna

c) věno, mělký, měsíc
d) průměrný, Litoměřice, směr

Vyber do následující věty vhodnou variantu:

Vaše ....... se ....... moc nezdála. 

a) domněnka, mě
b) domněnka, mně
c) doměnka, mě
d) doměnka, mně

Která věta je napsána s pravopisnou chybou?

a) Měšťané si vzpomněli na bývalého starostu.

b) Pepík chtěl sjet úplně celý kopec, ale maminka 

mu to nedovolila.
c) Vezmeme si s sebou pouze to, co jsme předtím 

zapomněly.
d) Pěnkava zpívá velmi pěkně.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ
1. Dokážeš pojmenovat obrázky tak, aby se v jejich názvu objevilo bje, vje, bě, vě, pě?

Novoroční noc jasná a klidná, bude pov......trnost pro úrodu vlídná. Jestli zem...... v lednu m......síci otevřena jest,

a obzvláště když polední v......trové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci. Lednové mlhy v...... ští

mokré jaro. Když červík v lednu ze země leze, zima až do kv......tna se poveze. Svatá Eudokie, psa po uši

sněhem zav.......je. P......kný den na svatého Josefa zv......stuje dobrý rok. Je–li duben p......kný, bude kv......ten

ještě lepší. P......kné růže v zahrádkách v......ští p......kný podzimek a pozdní zimu. Když se v listopadu hv......zdy 

třpytí, mrazy se brzo uchytí.

2. Jeden z tvých spolužáků si dal o přestávce tu práci, že ti vymazal některé skupiny hlásek. Nyní vše budeš 

muset napravit. Doplňuj bě/bje, vě/vje, pě a mně/mě.

3. Hra na malíře. Vybarvi modře ta políčka, kde bys doplnil/a –MĚ– a žlutou barvou políčka s –MNĚ–.

Tajenka:  ......................................................................................................................................................................

význam...... tajem...... připom......l ke m...... dojem...... vzpom......l M......lník obm......na

rozum...... objem...... vzájem...... upřím...... dom......nka upřím...... jem...... zřejm......

m......chýř tajem...... pom......nky klam...... zm......ť zapom......l odm......na m......lký

pom......r m......na příjem...... zám......na rozum......t ztem......lý střídm...... skrom......

neum......l vzájem...... m......l 
jem...... m......sto pom......nky vědom...... zpam......ti

rozm......r tem......
nepřítom...... náram...... sm......na zjem......la m......la dojem......

m......síc ohrom...... připom......l v hym...... m......kký ohrom...... osam......le vým......na

Nyní si zopakujeme slovní druhy. Pokus se vytvořit z přídavných jmen příslovce.

4.

tajemný  .............................vzájemný  .............................ohromný  .............................

soukromý  ........................sebevědomý  ........................cílevědomý  ........................

skromný  ..............................rozumný  ..............................měsíční   ..............................

TVAROSLOVÍ

20

Pomnožná podstatná jména jsou pouze v bodě:

a) V hromadě uhlí to zarachotilo.

b) Petr přinesl troje nůžky.

c) Kup mi tři pomeranče a dvě minerálky.

Podstatné jméno abstraktní není pouze v bodě:

a) Připrav si všechny pomůcky a učebnice na lavici.

b) Závist je zlá vlastnost.

c) K tvému plavání nemám připomínky.

3. stupeň přídavného jména je pouze v bodě:

a) Pavel byl velmi nejistý.

b) Sestřino vysvětlení mi připadalo nejednoznačné.

c) Ty jsi můj nejmilejší kamarád.

Přídavné jméno měkké není pouze v bodě:

a) Byli to samé drzé děti.

b) Nejsi pro mne cizí.

c) Na výstavě byli pouze domácí závodníci.

Správný tvar zájmena „já“ je pouze v bodě:

a) Dal mně tři rady.

b) O mě se ti to určitě nezdálo.

c) Pro mně za mně si to klidně nečti.

Pouze osobní zájmena jsou v bodě:

a) můj, nás, ho, vám, se

b) jemu, mně, si, námi, vy

c) mně, ona, se, jehož, vám

Pravopisná chyba není pouze v bodě:

a) Díval se na mě oběma očima.

b) Šel do kina se dvěmi dívkami.

c) Koupil si stůl se třema nohami.

Přechodník není uveden pouze v bodě:

a) Spatřivši svou matku, rychle začala uklízet.

b) Pozorujíc oblohu, přemýšlela o knize.

c) Viděl Petru utíkající k lesu.

Sloveso v podmiňovacím způsobu je pouze v bodě:

a) Prý bude zítra pršet.

b) Kdybych se tak byl připravoval na test.

c) Ať už jsou brzy Vánoce.

Sloveso v rodu trpném je pouze v bodě:

a) Už jsem se koupal včera.

b) Zítra se začne stavět dům.

c) Už se těšíš na výlet?

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijím
ací řízení na SŠ

5.

6.

9.

7.

8.

Příslovečná spřežka se nevyskytuje pouze v bodě:

a) Nákup dělal dohromady 500,– Kč.

b) Buďte zticha.

c) Z ticha se ozvalo hlasité zavolání.

Příslovce je pouze v bodě:

a) příjemný, milý, hodný, tichý, klidný

b) závistivý, příjemný, hodný, tichý, klidný

c) příjemně, milý, hodný, tichý, klidný

Předložka vlastní je pouze v bodě:

a) mezi, kolem, během, za

b) mezi, kolem, okolo, během

c) mezi, kolem, během, bez

Spojka podřadicí není pouze v bodě:

a) protože, ale, nebo, že, i

b) ale, avšak, nebo, a, proto

c) proto, ale, avšak, protože, a

Spojka není pouze v bodě:

a) když, jak, protože, ale, nebo

b) nebo, protože, ale, když

c) vždyť, ačk
oliv, protože, poněvadž

Pravopisná chyba je pouze v bodě:

a) Dal jí kytici růží.

b) Spatřil jí vč
era v kině.

c) Mám ji také rád.

Sloveso modální je pouze v bodě:

a) Pokusím se zjistit, jak to bylo.

b) Běž se poradit za kamarádkou.

c) Nechci ti příli
š radit.

Předložka není uvedena pouze v bodě:

a) Pes běhal kolem.

b) Petr šel kolem hradu už včera.

c) Kolem školy projelo nákladní auto.

Přídavné jméno přivlastňovací je pouze v bodě:

a) Byli to Petrovi spolužáci.

b) Dej Petrovi jeho test z fyziky.

c) Řekni Petrovi, co si o něm myslíš.

Správný tvar 2. stupně příslovce není pouze v bodě:

a) Znám ji déleji.

b) Vyjadřuj se slušněji.

c) Můžeš běžet rychleji.

2.

3.

4.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TVAROSLOVÍ
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ZÁJMENA A ČÍSLOVKY

Osobní Přivlastňovací Ukazovací Tázací Vztažná Neurčitá Záporná

1.

2.

3.

4.

b) Některá políčka zůstala prázdná, tak je doplň správnými zájmeny.

a) Z první úlohy rozděl všechna zájmena do příslušných sloupců.

2.

Máma m........ často říká, že má o m........ strach, což se m........ vůbec nechce věřit, protože m........ nikdy nenapadlo, 

že m........ to někdy řekne, ale pro m........ za m........, prostě m........ má asi ráda. Kdo o m........ ví, co m........ vadí, 

ten to má u m........ dobré. Je pro m........ důležité, aby si o m........ všichni mysleli jen to nejlepší. Kdo m........ chce 

naštvat, musí m........ přímo vytočit. Například m........ nevadí, že m........ lidé pomlouvají. Ale vadí m........, když 

m........ lidé lžou do očí, a jsou přesvědčeni, že m........ to nevadí.

Dokážeš na vynechaná místa správně doplnit tvary zájmena JÁ?

3.

někdo

několikátý

něco
tamten

tenhle

já
onen
každý

mladý

všechen

někde

ten
málokdo

můj
který

nikdo

nikdy

žádný

jenž
tvůj

V následujícím úkolu se nám do sloupce zájmen zatoulala slova, která tam vůbec nepatří. Až je najdeš, 

zabarvi je a urči u nich správný slovní druh.

1.

tento, co, jaký, který, tamten, tady, tehdy, takový, jiný, jejich, můj, tvůj, kde, kam, váš, to, tam, jeho, 

kdesi, kdysi, její, onen, každý, všechen

Ohebná zájmena zakroužkuj a neohebná slova podtrhni. Vyber si jedno ohebné a jedno neohebné zájmeno

a použij je v jedné větě.
4.

Ve 2 patře našeho domu bydlí moje teta. Karel IV byl významný panovník. Narodil jsem se 25 dubna

v roce 1991. Čteme na straně 15      , ale ty jsi teprve na 12 straně. Sejdeme se v 8 hodin. Po 21      hodině 

už nejede žádný rychlík. Během 2      hodiny budeme psát test. Závody proběhnou od 9       do 15       hodin.Autorovi následujícího textu se podařilo vymazat za číslovkami tečku, podaří se ti jeho chybu napravit?

5.

19
 Fraus str. 43
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PŘEDLOŽKY A SPOJKY1. Najdi všechny předložky a spojky a rozděl je do sloupců.

Předložky vlastní
Předložky nevlastní

Spojky podřadicí
Spojky souřadicí

2. Nejprve vyhledej v textu předložky a vypiš je z textu i se slovem, ke kterému se vztahují. Urči správně pád, 

se kterým se jednotlivé předložky pojí. Vše vepiš do tabulky. 

Předložkové spojení Pád Druh předložky

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Přišla jsem na to, že 
nejlepším dárkem bude, když 

jí slíbím, že se budu učit a 
během měsíce si spravím 

známky kvůli přijímacím 
zkouškám nebo prostě proto, 

že budeme obě, ona a já, mít 
dobrý pocit z hezkých známek 

v žákovské knížce. Moc se mi 
do toho ale nechce.

3. Víš, jaký je rozdíl mezi předložkovým pádem a prostým pádem?

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

4. Nyní se soustřeď na spojky, nejprve si je v textu 

vyhledej a podtrhni. Poté si je přepiš do tabulky 

a urči, zda jsou souřadicí či podřadicí (spojky, 

které se opakují, stačí vypsat jen jednou).Spojka
Druh spojky

5. Jaký je rozdíl mezi spojkou a spojovacím 

výrazem? Uveď příklad...................................................................................

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

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

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

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

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

A) Auto parkuje ................. terasou.
B) Palmy a ostatní stromy rostou ................. domem. 

C) Hlavní vchod se nachází ................. římsou s okrasnými muškáty.

D) ................. domu je postaven bílý plot.
E) Pergola je vybudována přímo ................. vstupními dveřmi. A

B

C

D

E

6. Doplň do vět vhodné předložky.

Novinka

Novinka

HRAVÁ ČEŠTINA 7 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku
• Nauka o významu slov
• Nauka o tvoření slov
• Komunikace a sloh
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis

květen

učebnice 
• 140 barevných stran A4 
• příloha pro žáky s SPU

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• Souhrnné testy na konci 
   každé kapitoly

od 79 Kčod 149 Kč

Novinka
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HRAVÁ LITERATURA
Učebnice a pracovní sešity z literatury pro 6.– 9. ročník ZŠ tvoří ucelenou řadu pro 2. stupeň ZŠ. V publikacích 
pro 6. a 7. ročník ZŠ jsou procvičeny jednotlivé žánry literatury, přičemž v průběhu 7. až 9. ročníku ZŠ žáci 
poznávají literaturu v rámci chronologického členění. 

Jednotlivé kapitoly učebnic obsahují charakteristiku probíraného žánru, popř. období, významných autorů, 
jejich děl a další zajímavosti.

Kapitoly pracovních sešitů obsahují ukázky děl daného žánru nebo období tak, aby je žáci stihli pročíst během 
jedné hodiny literatury. Na každou ukázku navazují hravá cvičení zaměřená na pochopení a porozumění textu  
a procvičení teoretických poznatků. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou 
pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV.

Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající  
v pracné domácí přípravě učitele a používání zastaralých a rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije 
jen nepatrnou část.

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

učebnice 
• 40 barevných stran A5 

učebnice 
• 40 barevných stran A5 

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• shrnutí celého učiva 
   literatury daného ročníku

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• shrnutí celého učiva 
   literatury daného ročníku

od 59 Kč

od 59 Kč

od 79 Kč

od 79 Kč

HRAVÁ 
LITERATURA 6 
v souladu s RVP ZV

• Lidová slovesnost
• Epika: bajky, báje, mýty, eposy, pověsti, 
   pohádky lidové a autorské, dobrodružné 
   příběhy, humoristická literatura
• Lyrika
• Lyricko-epické žánry
• Drama
• Komiks

HRAVÁ 
LITERATURA 7 
v souladu s RVP ZV

• Próza
• Poezie
• Starověká literatura, antika
• Středověká literatura
• Renesanční literatura: evropská a česká
• Barokní literatura
• Klasicismus

Na každých 15 ks publikací pro žáky 
poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.
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8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, 
které naleznete na svém účtu na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu 
zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma

učebnice 
• 40 barevných stran A5 

učebnice 
• 40 barevných stran A5 

pracovní sešit
• 68 barevných stran A4
• shrnutí celého učiva 
   literatury daného ročníku
• opakovací testy na konci 
   kapitol

pracovní sešit
• 68 barevných stran A4
• shrnutí celého učiva 
   literatury daného ročníku
• opakovací testy na konci 
   kapitol

od 59 Kč

od 59 Kč

od 79 Kč

od 79 Kč

HRAVÁ 
LITERATURA 8
v souladu s RVP ZV

• Osvícenství
• Preromantismus a romantismus
• Realismus
• Naturalismus
• Literatura přelomu 20. století
• Moderní umělecké směry
• Česká moderna a buřiči
• Meziválečná literatura

HRAVÁ 
LITERATURA 9 
v souladu s RVP ZV

• Světová literatura 2. pol. 20. století
• Česká literatura v letech 1945–1948
• Česká poezie od roku 1948 
   do polovina 50. let
• Česká literatura od poloviny 50. let 
   do konce 60. let
• Česká literatura 70. a 80. let
• Česká literatura po roce 1989
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HRAVÁ ČEŠTINA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 6 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 8 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 7 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 9 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – učebnice

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

7ČEŠTINA
Učebnice  

pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

K. H. Mácha        MARINKA
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J

K
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ác

ha

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

od 148 Kč

od 148 Kč

od 356 Kč

od 356 Kč

od 356 Kč

od 356 Kč

od 148 Kč

od 148 Kč

od 158 Kč

od 158 Kč

od 366 Kč

od 366 Kč

od 366 Kč

od 366 Kč

od 158 Kč

od 158 Kč
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY 
ČESKÝ JAZYK a LITERATURA

květen

srpen

květen

srpen

66666ČEŠTINA
Učebnice

pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

HC6_2_obalkaNNN.indd   1 17.02.17   10:14
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HRAVÁ CHEMIE Pracovní sešity Hravá chemie představují 
ucelený soubor různých typů kreativních 
cvičení (křížovky, zaškrtávání, spojování aj.) 
zaměřených na porozumění zákonitostem 

HRAVÁ CHEMIE 8 
v souladu s RVP ZV

• Úvod do chemie 
• Směsi 
• Voda a vzduch 
• Stavba látek 
• Chemické prvky 
• Chemické reakce 
• Dvouprvkové sloučeniny 
• Kyselé a zásadité látky 
• Soli

Oboustranná A4
• přehledná periodická tabulka prvků
• tabulky a pojmy důležité 
   pro učivo 8. ročníku

Ke každému sešitu zdarma:

HRAVÁ CHEMIE 9 
v souladu s RVP ZV

• Redoxní reakce
• Z čeho získáváme energii
• Nejpočetnější látky v přírodě
• Poznáváme deriváty uhlovodíků
• Významné látky v organismech
• Chemie slouží i ohrožuje

Názvosloví organické chemie
• celkové shrnutí na zadní 
   straně sešitu
• formát A4

Ke každému sešitu zdarma:

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím, 
které používáte při vyučování chemie.

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 
1 sešit pro učitele ZDARMA.

Interaktivní sešit s velkým množstvím 
bonusových digitálních materiálů:

•  Interaktivní periodická tabulka prvků
•  Interaktivní testy k opakování
•  Video 12 chemických pokusů 
    s českým dabingem

Při objednávce nad 15 sešitů: Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi 
a řešení úkolů v pracovních sešitech, 
které naleznete na svém účtu na stránkách 
www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma

ZDARMA

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

od 69 Kč

od 69 Kč

chemie. V úlohách jsou originálně propojené pojmy se zábavnými prvky. Pozitivem pracovního sešitu je 
spojitost cvičení s reálným životem, což výrazně podporuje zájem žáků o probírané učivo a zároveň představuje 
zdroj nejsnadněji zapamatovatelných vědomostí. 
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HRAVÁ MATEMATIKA

HRAVÁ MATEMATIKA 6 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 5. ročníku 
    – aritmetika
• Desetinná čísla
• Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
• Dělitelnost
• Opakování z 5. ročníku 
    – geometrie
• Úhel
• Osová a středová 
   souměrnost
• Trojúhelník
• Krychle a kvádr

•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:

•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

HRAVÁ MATEMATIKA 7 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 6. ročníku – aritmetika
• Zlomky
• Celá čísla
• Racionální čísla
• Poměr, přímá a nepřímá úměrnost,    
   procenta
• Opakování z 6. ročníku 
   – geometrie
• Shodnost
• Středová souměrnost
• Rovnoběžník, trojúhelník, 
   lichoběžník, hranol

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné 
zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným 
životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým 
přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí 
přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena  testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. 

od 119 Kč

od 119 Kč

Pracovní sešit obsahuje:

pracovní sešit
• 132 barevných stran A4

pracovní sešit
• 132 barevných stran A4

TAKTIK – KATALOG 2017/201810



HRAVÁ MATEMATIKA 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování ze 7. ročníku 
   – aritmetika
• Mocniny a odmocniny
• Pythagorova věta
• Výrazy
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
• Lineární rovnice
• Základy statistiky
• Opakování ze 7. ročníku 
   – geometrie
• Kruh, kružnice, válec
• Konstrukční úlohy

HRAVÁ MATEMATIKA 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 8. ročníku – aritmetika
• Vyjádření proměnné ze vzorce
• Soustavy rovnic
• Funkce
• Lomené výrazy
• Goniometrické funkce
• Opakování z 8. ročníku 
   – geometrie
• Podobnost
• Jehlan, kužel, koule
• Finanční matematika

Pracovní sešity jsou vhodné 
k běžným učebnicím, které 

používáte při vyučování matematiky.

•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

od 119 Kč

od 119 Kč

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 1 sešit pro učitele ZDARMA.

pracovní sešit
• 132 barevných stran A4

pracovní sešit
• 132 barevných stran A4

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma
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HRAVÁ FYZIKA
Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim 
pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým 
zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr. Ivo Volfem, CSc. Výsledkem 
je soubor kreativních, moderních a pestrých příkladů a úloh.

* Interaktivní sešit vám umožňuje řešit cvičení postupně se žáky tak, jak 
je to všem přirozené. Zároveň přímo v něm naleznete všechny doplňky 
(generátor, testy, dabované materiály). Více informací o interaktivních 
sešitech naleznete na www.taktikmedia.cz.

•    kompletní interaktivní sešit pro interaktivní tabuli nebo projektor *
•    generátor testů a cvičení na převod jednotek (možné i tisknout jako písemný test)

•    dabované materiály o objevech slavných fyziků a zajímavostech z jejich života

•    testy s opakováním a okamžitým vyhodnocením (možné i tisknout jako písemný test)

Vzhledem k  popularitě a zvýšenému zájmu žáků o nové technologie a média přicházíme s novinkou 
interaktivního sešitu. Ten můžete získat na celý školní rok ZDARMA. Interaktivní komplet obsahuje:

HRAVÁ FYZIKA 6 
v souladu s RVP ZV

• Stavba látek a těles
• Síla
• Elektrické vlastnosti látek
• Magnetické vlastnosti látek
• Fyzikální veličiny 
   a jejich měření 
• Elektrický obvod

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

Pro získání celého digitálního obsahu v hodnotě 2990 Kč si stačí zakoupit alespoň 15 ks sešitů.

Více informací na straně 24 a 25.

od 69 Kč

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte 

při vyučování fyziky.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma
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pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

HRAVÁ FYZIKA 7 
v souladu s RVP ZV

• Pohyb těles
• Síla
• Mechanické vlastnosti kapalin
• Mechanické vlastnosti plynů
• Světlo

HRAVÁ FYZIKA 8 
v souladu s RVP ZV

• Práce
• Energie
• Teplo
• Změny ve skupenstvích látek
• Elektřina 
• Zvuk
• Počasí

HRAVÁ FYZIKA 9 
v souladu s RVP ZV

• Magnetismus
• Střídavý proud
• Elektrický proud v polovodičích
• Nebezpečí elektrického proudu
• Elektromagnetické záření 
• Světlo
• Atomová energie
• Astronomie

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

od 69 Kč

od 69 Kč

od 69 Kč
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HRAVÝ PŘÍRODOPIS
Hravý přírodopis pro 6.–9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou učebnic a pracovních sešitů, které obsahují 
tematicky řazené učivo pro jednotlivé ročníky 2. stupně ZŠ. 

Učebnice obsahuje kromě základního učiva i mnoho zajímavostí týkajících se probírané látky, což rozšiřuje 
základní poznatky, motivuje k učení a pomáhá k pochopení a zapamatování látky. V celé učebnici se nachází 
množství námětů na pokusy pro žáky na doma, díky kterým si osvojí vykládané učivo praktickým příkladem. 

Pracovní sešit je navázán na učebnici a procvičuje její obsah hravou formou. Kromě toho jsou zde obsaženy  
i náměty na laboratorní cvičení s předvyplněným formulářem a tři souhrnné testy.

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 1. stupně  
• Planeta Země
• Život na Zemi
• Buňka
• Třídění organismů
• Souhrnné opakování

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Strunatci
• Ryby
• Obojživelníci
• Plazi
• Ptáci

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

učebnice 
• 124 barevných stran A4

učebnice 
• 124 barevných stran A4

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4
• vyjmutelný přehled učiva 
   6. ročníku
• souhrnné testy

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4
• vyjmutelný přehled učiva 
   7. ročníku
• souhrnné testy

od 69 Kč

od 69 Kč

Novinka

Novinka

6

PLANETA ZEMĚ
3. ŽIVOT NA ZEMI

Označ, co je podmínkou, a co projevem života. Vyjde ti tajenka. 

Do rámečku napiš, čím se živočichové přizpůsobili svému prostředí. Využij nabídku.

Podtrhni v řadě:

 
PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA  

PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA

dýchání

sluneční záření

dědičnost

vývoj a růst

ústrojné látky

pohyb a dráždivost

Vzdálenost zemského povrchu od středu Země je

  .

 
 

                   
                  

            (tajenka)

6

7

7

8

4

m

1

3

2

9

k

5

podkožní tuk, ploutve, srst, křídla, červovité tělo

VZTAHY MEZI ORGANISMY

a) PRODUCENTY* 
jetel  

bříza  
hroch  

myš  jabloň  
ježek

b) KONZUMENTY* 
pes  pampeliška  včela  

užovka  smrk  
ovce

c) ROZKLADAČE* 
bříza  

kapr 
 bakterie 

 houby  hrušeň  štika

Na obrázku jsou organismy. Za pomoci šipek a popisků z nich vytvoř potravní řetězec.

2

3

1

2
46

PLANETA ZEMĚ7. ROSTLINY A HOUBY
Cedulky s popisky nahosemenných rostlin se rozbily a rozházely. Pomož panu botanikovi a stejnou 
barvou vybarvi rodová a druhová jména, která k sobě patří.

Rozhodni, zda jsou uvedené výroky o houbách pravdivé a získáš tajenku.

Vyškrtni slovo, které do řady logicky nepatří.

Popiš stavbu plodnice houby. Můžeš využít nápovědu, ale pozor písmena se pomíchala.

jinan
dvoulaločný

jalovec
smrk

bělokorá

obecný pichlavý

borovice

kleč

tis

jedlečervený

 ANO NE 

Houby obsahují zelené barvivo a vytvářejí si organické látky díky fotosyntéze.  S V

Houby přijímají organické látky prostřednictvím mykorhizy.  Ý E

Tělo hub nazýváme stélka, protože není členěno na jednotlivé orgány. T M

Mezi mikroskopické houby, které netvoří plodnice, řadíme např. hřiby. Í R

Mezi makroskopické houby, které vytváří plodnice, patří např. plísně.  N U

Plodnice hub vždy vyrůstají z pletence houbových vláken = podhoubí.  S K

Houby se stejně jako rostliny rozmnožují semeny. I Y

plíseň – štětičkovec – A. Fleming – antibiotika – viry

kvasinky – pučení – kvašení – alkohol – plíseň

klobouk – třeň – troudnatec – odumřelé dřevo – trouchnivění

ODCENIPL

HOPODUBÍ

KOBOULKU

ŇETŘ

ŠKOROU

STENPR

CHVAPO

Houby se rozmnožují (tajenka)   .

Zapiš, zda se jedná o symbiózu hub, cizopasné houby nebo využití hub.

11

1

2

3

4

 HOUBY

36

PLANETA ZEMĚ

6. ŽIVOČICHOVÉ Pomocí nabídky pojmenuj dvoukřídlé na obrázcích.

Poskládej správně domino a získáš kód k otevření sejfu.

Utvoř správné dvojice.

17

18

19

21

3
START

chrání
 se ochranným zbarvením

9
střečci

mají černě kostkovaný zadeček
1

tiplice
KONEC 8

octomilky

jejich larvy parazitují pod kůží dobytka

4
bodalka 
tse-tse

vypadají jako obrovští komáři 5
pestřenky

kladou vajíčka 
do ovoce 7

masařky
v tropech 

přenáší spavou 
nemoc

Kód sejfu:_ _ _ _ _ _ _

komár pisklavý, ovád hovězí, pestřenka rybízová, slunilka pokojová, tiplice obrovska,

pakomár kouřový , bzikavka dešťová

A
  

čmelák 

 B
  

mravenec 
 C

  
lumek 

 D
  

žlabatka 

  E
  

vosa 

   F
  

pilořitka 

   G
  

lumčík 

   

klade vajíčka do larev 
dřevokazného hmyzustaví hnízdo ze ztrouchnivělého 

dřeva smíchaného se slinami
klade vajíčka do listů a pupenů 

rostlin
po svatebním letu samice ztrácí 

křídla
delší sosák než včely, opyluje 

bobovité rostlinyklade vajíčka do housenek 
běláska zelnéhoklade vajíčka do dřeva 

jehličnatých stromů

Správně pojmenuj obrázky a urči, zda se 

jedná o zástupce širopasých (ŠIR) nebo 

štíhlopasých (ŠTÍ).

• Savci
• Botanika
• Výtrusné rostliny
• Semenné rostliny
• Rostlinná společenstva

51

4 	 	Napiš	rodové	názvy	k	živočichům	na	obrázku	(A)	a	zařaď	je	do	příslušného	řádu	(B).	Současně	uveď	

typ	společenstva,	ve	kterém	žijí	(C).	

5 	 	Lesní	 společenstvo	 tvoří	 celá	 řada	 organismů.	 Z	 uvedených	 živočichů	 a	 pojmů	 vytvoř	 správné	

dvojice.	Napiš,	který	organismus	mezi	ostatní	nepatří	a	své	tvrzení	vysvětli.

6 	 Charakterizuj	rašeliniště	a	uveď	dva	příklady	rašelinišť	v	Česku.	

1. puštík obecný  
a) lapače

2. páskovka hajní  
b) ulita

3. papratka samičí  
c) predátor

4. lýkožrout smrkový  
d) výtrusy

5. kuna lesní  

e) hnízdní parazitismus

6. kukačka obecná  
f) vývržky

a) 

d) 

b) 

e) 

c) 

f) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

společenstvo vod a mokřadů, společenstvo luk a pastvin, společenstvo polí, společenstvo lesa

17

21 	 Vysvětli	text	písničky	Jaroslava	Uhlíře.

22 	 Zakroužkuj	zástupce,	které	charakterizuje	noha	na	obrázku.	Jaká	je	schopnost	této	ptačí	nohy?

23 	 Křížkem	označ	vlastnosti,	které	jsou	charakteristické	pro	šplhavce.

24 	 	Přiřaď	druhový	název	k	ptákům	na	obrázcích	a	spoj	je	s	jejich	potravou.	Jednoho	ptáka	můžeš	

spojit	s	více	typy	potravy.

vysunutelný lepkavý jazyk
mastné peříhlasové ústrojí

sameček většinou více zbarven
velmi silný zobák

jsou většinou drobníkrmiví

o potomstvo se starají oba rodiče

…Datel, datel, datel
léčí za pakatel. 

Je to doktor lesní,
všechny nemoce sní….

ŠPLH
AV

CI

KU
K

A
ČKY

kukačka obecná, chocholouš obecný, stehlík obecný

48
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3. SEMENNÉ ROSTLINY

LIPN
ICO

VITÉ

VSTAVAČO
VITÉ

5 	 		Napiš	části	označených	rostlinných	orgánů	(A)	a	stručně	je	charakterizuj	pro	čeleď	lipnicovitých	(B).

7 	 		Sestav	z	uvedených	přesmyček	druhové	názvy	rostlin	z	čeledi	vstavačovitých	a	přiřaď	je	k	obrázkům.

6 	 Zakroužkuj	pojmy,	které	charakterizují	vstavačovité	rostliny.	

 

 

 

 

SČKETŘNÍVÍ ANEKPLOFÍČT, MVNEKEÍ VDISTOLÝU, TPSTCNERA ÁOMVÝJ, HSKTNLÍÍ DNÍHZÁK 

A) 

B) 

A) 

B) 

trvalky

jednoletky
brylka

klas

stéblo
v Česku chráněné

hlíza

keře
6 okvětních lístků 

oddenek

orchideje
soužití s houbovitými vlákny

A) 

B) 

A) 

B) 

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

Učebnice pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

Učebnice pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

od 139 Kč

od 139 Kč

duben

srpen
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PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

• vyjmutelný přehled 
   učiva 9. ročníku
• souhrnné testy

• vyjmutelný přehled 
   učiva 8. ročníku
• souhrnné testy

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

od 69 Kč

od 69 Kč

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 8
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku  
• Původ a vývoj člověka
• Stavba lidského těla
• Genetika
• První pomoc 
• Člověk a jeho zdraví

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 9
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku  
• Horniny a nerosty
• Vnitřní a vnější geologické děje
• Přírodní zdroje
• Vývoj planety Země
• Geologický vývoj území ČR

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 1 sešit pro učitele ZDARMA.

6

3. HORNINY A NEROSTY 

2 	 	Podle	osního	kříže	a	hlavního	tvaru	pojmenuj	tři	vybrané	krystalové	soustavy.	Do	posledního	

sloupce	doplň	alespoň	jeden	příklad	nerostu	patřícího	do	dané	krystalové	soustavy.

3 	 	Spoj	pojem	s	jeho	správnou	charakteristikou.

4 	 	Uvedením	čísla	do	rámečku	seřaď	dané	nerosty	dle	tvrdosti	od	nejměkčího	po	nejtvrdší.

Krystalová	soustava
Osní	kříž

Hlavní	tvar

nerost

schopnost nerostu se oddělovat podle rovných ploch při mechanickém působení

soudržnost

schopnost částic nerostu zůstávat pohromadě při mechanickém působení

pevnost schopnost nerostu odolávat tlaku a nárazu

lom

schopnost nerostu se při mechanickém působení oddělovat podle nerovných ploch

tvrdost

schopnost nerostu odolávat mechanickému působení

štěpnost

A  
kalcit

A  
topaz

A  
diamant

A  
fluorit

A  
korund

A  
sůl kamenná

A  
mastek

A  
apatit

A  
živec

A  
křemen

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
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11 	 	Vyber	pojmy,	které	souvisí	s	činností	větru.	Urči	geologického	činitele,	který	je	společný	pro	zbylé	

pojmy	a	přiřaď	je	k	němu.

12 	 	K	obrázkům	doplň	geologického	činitele,	který	útvar	vytvořil.

13 	 	Podtrhni	půdní	druhy	a	zakroužkuj	půdní	 typy.	Vysvětli,	dle	 jakého	kritéria	dělíme	půdní	druhy	

a	podle	jakého	půdní	typy.

meandr, desertifikace, duny, skalní okno, kaňon, slepé rameno, skalní hřib, delta

vítr

Půdní druhy: 
Půdní typy: 

černozem
podzol

hlinitá půda
písčitá půda

hnědozem
jílovitá půda

PŮ
D

A

44

8. HISTORIE PLANETY ZEMĚ
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TŘETIH
O

RY

ČTVRTO
H

O
RY

10 	 Vyber	obrázek,	který	charakterizuje	kontinent	Pangeu	v	třetihorách.

11 	 	Pomocí	indicií	urči	významnou	nerostnou	surovinu	současnosti,	která	má	svůj	geologický	základ	

položen	v	třetihorách.

	

13 	 	S	pomocí	obrázku	charakterizuj	podnebí,	které	panovalo	v	období	pleistocénu	(A).	Poté	napiš	dva	

živočichy,	kteří	v	té	době	žili	(B).

14 	 	Vysvětli	myšlenku,	že	člověk	může	být	považován	za	jednoho	z	geologických	činitelů.

třetihory

jehličnany

jehličnany

bahno

homo sapiens

homo erectus

homo sapiens sapiens

homo habilis

9 	 	Rozhodni,	 zda	 je	 tvrzení	 správné	 či	 nikoliv.	 Označením	 odpovídajících	 písmen	 získáš	 tajenku.	

Popiš,	co	se	s	tímto	celkem	dělo	v	druhohorách.

	 	

ANO	
NE	

Éra druhohor se dělí na šest geologických útvarů.  

A  
P

Mezi útvary druhohor patří křída, jura a trias.  

A  
L

Asi před 250 mil. let započal vývoj prvních savců.  

N  
P

Druhohory jsou také označovány érou trilobitů.  

I  
G

Většina dinosaurů přežila druhohory.  

N  
E

V druhohorách se poprvé objevily nahosemenné rostliny  

A  
A

Tajenka:  

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
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14 	 	Doplň	uvedené	pojmy	do	obrázku	sopky.

15 	 	Urči,	zda	je	na	obrázku	znázorněn	stratovulkán	(A)	či	štítová	sopka	(B).	Charakterizuj,	čím	se	liší	

jejich	exploze.

16 	 	S	pomocí	obrázků	uveď	jevy,	které	mohou	doprovázet	sopečnou	činnost.

17 	 	Napiš	alespoň	3	příklady	využití	sopečné	činnosti.

Exploze stratovulkánu: 

Exploze štítové sopky: 

kráter, sopečný kužel, magmatický krb, parazitický sopouch, sopouch

A) stratovulkán, B) štítová sopka

SO
PEČN

Á
 ČIN

N
O

ST

A

A

A

A

12

3. HORNINY A NEROSTY 

3 	 	Poznáš,	o	který	síran	se	jedná?	Uveď	jeho	název	(A)	a	jaké	je	jeho	využití	(B).

4 	 Následující	pojmy	přiřaď	k	sádrovci	nebo	barytu.

azurově modrá barva

skelný lesk

modrá skalice

B)A)

dihydrát síranu vápenatého, sádra, barium, alabastr, materiály snižující průchod RTG záření, mariánské 

sklo, síran barnatý, nerozpustný ve vodě, pyrotechnika

SÁDROVEC

BARYT

D
U

SIČN
A

N
Y, SÍRA

N
Y A

 FO
SFO

REČN
A

N
Y

1 	 Doplň	text	týkající	se	síranů	a	fosforečnanů.

2 	 	Přiřaď	k	obrázkům	názvy	minerálů	a	uveď,	zda	se	jedná	o	dusičnan	(D),	síran	(S)	nebo	fosforečnan	(F).

Sírany jsou soli kyseliny 
 . Vznikly usazováním z 

  

vody. Mezi hlavní zástupce síranů patří 
  a 

   

Základní složkou fosforečnanů je kyselina 
  (H3

PO4
). Ke vzniku 

fosforečnanů dochází tuhnutím 
  v hlubokých částech zemské 

  . 

Hlavním zástupcem fosforečnanů je 
  .

síra, stříbro, měď, zlato

A
A

A
A

23

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

1 	 	Doplň	text	pomocí	slov	z	nabídky.

2 	 	Přiřaď	z	nabídky,	jakou	činností	vznikly	tvary	na	obrázku.

3 	 	Roztřiď	uvedené	procesy	na	vnitřní	a	vnější.

energii, tvoří, zarovnává, slunečního záření, nerovnosti, rozrušuje, nitra Země

A – sopečná činnost, B – zemětřesení, C – horotvorná činnost, D – činnost větru, E – činnost vody,

 F – činnost člověka

vznik pohoří, zemětřesení, zvětrávání hornin, transport materiálu řekou, sesuv půdy, vulkanismus, 

 dolování uhlíVNITŘNÍ

VNĚJŠÍ

Všechny geologické děje potřebují ke svému vzniku a působení 

 . Vnitřní (endogenní) 

geologické procesy získávají energii z 
 . Na povrchu Země pak díky této síle 

 

základní zemské tvary a vytvářejí 

 . Vnější (exogenní) geologické procesy využívají energii 

ze 

 . Jejich činnost 

 a 

 povrch Země.
A

A

A

A

A

A

12
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3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Uvedené pojmy doplň k obrázku. 

Označ na obrázku velký a malý krevní oběh a doplň správné pojmy do vět. 

Doplň do připravených buněk správné údaje. 

1

2

3

aorta, plicnice, horní dutá žíla, dolní dutá žíla, chlopně, pravá síň, levá síň, pravá komora, levá komora, 

mezikomorová přepážka

Velký tělní oběh začíná ………………..…...…..…….. v levé komoře, odkud 

je krev vedena ………………..….....……….. a končí …………..……..…...……….. 

žilou v pravé síni. 

Malý plicní oběh začíná ………..………..…...……….. žilou v pravé komoře 

a končí ………………..….....……….. v levé síni.

počet stahů srdce za 1 minutu

jeden srdeční cyklus trvá 
při tělesné práci a sportu vytlačí srdce až 

ml krvepři jednom stahu vytlačí srdce

ml krve

za 1 minutu projde srdcem

ml krve

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

18

PLANETA ZEMĚ4. DÝCHACÍ SOUSTAVA
Podtrhni pojmy vztahující se přímo k dýchací soustavě člověka. Poté z podtržených pojmů utvoř ve správném pořadí cestu, kudy se dostává vzduch s kyslíkem do těla.

Vyjmenuj svaly, které napomáhají správnému dýchání. 

Přiřaď pojmy k obrázku dýchací soustavy.  

Napiš, jak se nazývá dýchací orgán vyztužený chrupavkami. Uveď název největší z těchto chrupavek. 

Přiřaď uvedené pojmy k obrázku.  

1

2

3

4

5

srdce plíce průdušnice zuby hltan nosohltanhrtan průdušinky vazivo kost buňka červená krvinkaprůdušky plicní sklípky plicní váčky játra aorta slezina

hrtan, ústní dutina, nosní dutina, průdušnice, plíce, plicní sklípky, průdušky

průdušinky, plicní sklípky, plicní váček, okysličená krev, neokysličená krev

nosní dutina 

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

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

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

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

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

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

všechny buňky v těle

23

4. TRÁVICÍ SOUSTAVA 

Složení stravy by mělo obsahovat všechny základní živiny a vlákninu. Přiřaď ke každé skupině 

alespoň pět zástupců. 

Doplň slova do textu o funkci vylučovací soustavy tak, aby byl pravdivý.

Vyluštěním přesmyček získáš jednotlivé části vylučovací soustavy. Přiřaď tyto pojmy k obrázku.  

3

1

2

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

CUKRY

TUKY

BÍLKOVINY

VLÁKNINA

Vylučovací soustava vylučuje ………………………….. látky, které vznikají ve ………………… při látkové ……………………… 

a hromadí se v ……………………….. . Pomáhá udržovat stálé vnitřní prostředí neboli ………………………. . Vylučovací 

funkci mají v těle i další soustavy. Trávící soustava vylučuje ……………………………………, dýchací soustava vylučuje 

……………………………………………… a kožní soustava vylučuje ……………………………………… .

ČOMODOV, HÝŘMĚC ČÝVOMO, DELNIVY, ČOMOVÁ BURITCE

14

PLANETA ZEMĚ
3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Označ na obrázku univerzální dárce 

a univerzální příjemce.

Do připravených kolonek vepiš, jakou funkci mají uvedené krvinky. 

Vepiš čísla do rámečků (1–4), dle toho jak probíhají děje po poranění cévy.

Doplň schéma týkající se složení mízní soustavy. 

Označ na obrázku, kde se přibližně 

nachází brzlík, slezina a mízní uzliny. 

Přiřaď k sobě správné dvojice.

Alenčiny rodiče mají krevní skupinu B. Uveď, 

jakou krevní skupinu může mít Alenka. 

9

5

6

1

2

3

4

0

A
B

AB

červené – ………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

bílé – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

krevní destičky – ………………………………………………………………………………………………………………………….…...................

A) Rozpustná bílkovina fibrinogen se mění na nerozpustný vláknitý fibrin.

B) Shlukování krevních destiček u rány.

C) Vytlačí se nažloutlá tekutina (krevní sérum) a vysycháním vzniká strup.

D) Z bílkovinných vláken vzniká krevní koláč.

MÍZNÍ SOUSTAVA

mízní soustava

mízní uzliny

brzlík

slezina

mízní 

vlásečnice

začínají mezi buňkami tkání

uzlíky, ve kterých probíhá 

filtrace patogenů

orgán v blízkosti žaludku

největší u malých dětí

červené

bílé

krevní destičky

Moc těžké

6

2. ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA  

K obrázku negroidního a mongoloidního plemene dopiš typické znaky.

2

Vysvětli uvedené pojmy a uveď konkrétní příklady z historie či ze současnosti, kde se s jejich projevy 

setkáváme.

3

Spoj obrázky s typem svaloviny a soustavou, kterou tento typ svaloviny vytváří.

3

hladká svalovina

příčně pruhovaná svalovina

srdeční svalovina

kosterní svalstvo

srdce

útrobní orgány

LIDSKÉ RASY

Uveď k obrázkům, o jakou lidskou rasu se jedná. Označ tu, která je na světě nejvíce rozšířená 

a která nejméně. 

1

RASISMUS

NACIONALISMUS

XENOFOBIEpracovní sešit
• 48 barevných stran A4

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte 

při vyučování přírodopisu.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma
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HRAVÝ ZEMĚPIS
Učebnice a pracovní sešity Hravý zeměpis jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se 
vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě publikací se podílel 
široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.  

HRAVÝ ZEMĚPIS 6 
v souladu s RVP ZV

• Země jako vesmírné těleso
• Mapa a glóbus
• Stavba zemského tělesa
• Obyvatelstvo světa
• Zemědělství a průmysl,  doprava 
   a cestování

HRAVÝ ZEMĚPIS 7 
v souladu s RVP ZV

• Regionální geografie světa
• Afrika
• Amerika
• Asie
• Austrálie 
• Oceánie 
• Arktida a Antarktida

učebnice 
• 120 barevných stran A4

učebnice 
• 120 barevných stran A4

od 139 Kč

od 139 Kč

Novinka

Novinka

II. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ZEMI

V. URČOVÁNÍ ZEMĚPISNÉ POLOHY

IV. GLÓBUS a MAPA

III. TRVÁNÍ DNE A NOCI

I. VESMÍR A SOLÁRNÍ SYSTÉM

Vesmír
Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, 

energie, který je obsahuje. Zahrnuje tedy 

hvězdy, planety, galaxie i mezigalaktický 

prostor.

Vznik vesmíru
Vznik vesmíru začal podle astronomů Velkým 

třeskem, také někdy nazývaným i Big Bang, 

před 13,7 miliardami lety. Ve Velkém třesku 

vzniklo všechno - prostor, energie, hmota a od 

té chvíle začal běžet i čas.

Galaxie
Galaxie je obrovský shluk hvězd, mlhovin a 

mezihvězdného materiálu. Nejmenší galaxie 

obsahují přibližně 100 000 hvězd, největší 

několik miliard hvězd. Galaxie, ve které se 

nacházíme se nazývá Mléčná dráha. Všechny 

hvězdy, které mùžeme na obloze spatřit patří 

k této galaxii.

Planeta
Planeta je těleso, které obíhá kolem Slunce a 

nesvítí vlastním světlem, ale odráží sluneční 

světlo.Podle rozhodnutí Mezinárodní 

astronomické unie z roku 2006 je ve sluneční 

soustavě osm planet obíhajících kolem Slunce.

Slunce
Slunce je nejbližší hvězda a zároveň nejjasnější 

hvězda na obloze. Gravitační působení Slunce 

udržuje na oběžných drahách kolem Slunce 

všechny objekty sluneční soustavy. Stejně jako 

všechny hvězdy i Slunce září díky termonuk-

leárním reakcím v jádře. Slunce vzniklo asi před 

4,6 miliardami let.

Měsíc

Měsíc je přirozená družice Země. Střední vzdále-

nost Měsíce od Země je 384 403 km. Jako první 

človek na Měsíci přistál Neil Armstrong roku 

1969 v rámci programu Apollo.

průměrná vzdálenost od Slunce: 149 miliónů km

poloměr zeměkoule: 6 378 km

obvod rovníku: 40 075 km

počet měsíců: 1

rotace kolem osy: 23h 56min 4s

oběh kolem slunce: 365 dní 5h 48min

jarní rovnodennost - 21. března 

na celé Zemi trvá den i noc stejně 

dlouho (12h)

letní slunovrat - 21. června

v ČR je nejdelší den (16h) 

a nejkratší noc (8h)

podzimní rovnodennost -23. září

den a noc trvají na Zemi stejně 

dlouho (12h)

zimní slunovrat - 22. prosince

v ČR je nejkratší den (8h) 

a nejdelší noc (16h)

Glóbus je zmenšený model Země. 

Zeměpisná síť – tvořena poledníky a rovnoběžkami. 

Poledníky - polokružnice spojující oba póly.

Rovnoběžky - jsou různě dlouhé. 

Důležité rovnoběžky: 

obratník Raka = 23,5° sev. šířky

obratník Kozoroha  = 23,5° již. šířky

Rovník: nejdelší rovnoběžka.

Mapa - zmenšený obraz zemského povrchu na rovnou plochu

Plán  -  zmenšený obraz malé části povrchu 

Měřítko: -  malé (větší jak 1:1 000 000)

                  - střední (1:200 000 – 1:1 000 000)

                  - velké (menší jak 1:200 000)

Vrstevnice = čáry spojující místa o stejné  nadmořské výšce

Dělení map podle obsahu:

1. obecně zeměpisné (mapa světa, mapa ČR)

2. tematické (politická mapa,vojenská,...)

Zeměpisné souřadnice se používají k jednoznačnému určení polohy na  

povrchu Země. (souřadnice : zeměpisná délka, zeměpisná šířka)

Zeměkoule se dělí na 24 časových pásem.

Datová mez - Je mezinárodní dohodou stanovená hranice, při jejímž 

překročení se změní datum. Prochází přibližně poledníkem 180 stup. 

zeměpisné délky.

MERKUR
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

VENUŠE
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

ZEM
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

MARS
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

JUPITER
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

SATURN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

URAN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

NEPTUN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

MERKUR

VENUŠE

ZEM
MARS

JU
PITER

SATURN

URAN
NEPTUN

ROČNÍ OBDOBÍ
Střídání ročních období je ovlivněno: 

- oběhem Země kolem Slunce

- sklonem zemské osy (66,5°)

Shrnutí učiva
• formát A3
• přehledně zpracované:
   vesmír a Země, biosféra,  
   obyvatelstvo, doprava

Ke každému sešitu zdarma:

Fyzická mapa světa
• formát A3
• na druhé straně světadíly 
+ přehledné tabulky

Ke každému sešitu zdarma:

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

od 69 Kč

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

od 69 Kč

Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně 
rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími 
informacemi dle požadavků RVP.

květen
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6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

TAKTIK

Vydavatel: TAKTIK International, s.r.o.

www.seminar-taktik.cz

EVROPA - FYZICKÁ MAPA
EVROPA OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA

CZency-mapaCR.indd   1

21.3.2012   18:58:32

ČESKÁ REPUBLIKA

OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Obecně zeměpisná mapa
• Evropa
• Česká republika

Politická mapa světa
• formát A3
• státy světa

Ke každému sešitu zdarma:

Ke každému sešitu zdarma:

od 69 Kč

od 69 Kč

HRAVÝ ZEMĚPIS 8 
v souladu s RVP ZV

Evropa:
• Evropský světadíl
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Regiony Evropy

Česká republika
• Přírodní podmínky
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Kraje České republiky

HRAVÝ ZEMĚPIS 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku
• Politický zeměpis
• Obyvatelstvo světa
• Světové hospodářství
• Globální změny a životní 
   prostředí

pracovní sešit
• 60 barevných stran A4

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte 

při vyučování zeměpisu.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma

TAKTIK – KATALOG 2017/2018 17



HRAVÝ DĚJEPIS Učebnice a  pracovní sešity jsou koncipovány 
tak, aby žákům inovativním a poutavým 
způsobem přiblížily učivo dějepisu. 

HRAVÝ DĚJEPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Řecko
• Řím
• Indie a Čína

HRAVÝ DĚJEPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

učebnice 
• 140 barevných stran A4

učebnice 
• 128 barevných stran A4

od 139 Kč

od 139 Kč

Novinka

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4
• Průběžně zařazené opakovací testy
Přílohy:
• Přehled dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

od 69 Kč

od 69 Kč

Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem 
o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Většina cvičení je koncipována 
tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace 
nebo zajímavosti k danému tématu. Novinkou v naší nabídce z připravované řady učebnic jsou učebnice 
dějepisu pro 6. a 7. ročník.

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4
• Průběžně zařazené opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových 
   dějin od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

květen
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pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

HRAVÝ DĚJEPIS 8
 v souladu s RVP ZV

• Mezi třicetiletou válkou 
   a Francouzskou revolucí
• Velká francouzská revoluce 
   a napoleonské války 
• Mezi Vídeňským kongresem 
   a revolucí 1848
• Revoluce 1848
• Mezi revolucí 1848 a první 
   světovou válkou
• První světová válka

HRAVÝ DĚJEPIS 9
 v souladu s RVP ZV

• Mezi světovými válkami
• Československá republika 
   mezi válkami
• Kultura a věda mezi válkami
• Druhá světová válka 
• Československo za 2. sv. války
• Poválečné dějiny
• Československo po 2. sv. válce
• Kultura a věda v poválečném 
   období
• Co se dělo potom... 

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

9DĚJEPIS
Nejnovější dějiny
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN:  978-80-87881-97-2

9 788087 881972

Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. Světové válce
• 2. Světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

od 69 Kč

od 69 Kč

• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled českých 
   a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Naučné přehledy vědy, kultury 
   a architektury

• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled
   československých a světových 
   dějin od roku 1918
• Naučné přehledy kultury,  
  vědy a státních útvarů 
  v poválečném období

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte 

při vyučování dějepisu.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma
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HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA
Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole  
v jejich životě.
Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se 
žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení. Učí žáky respektovat pravidla 
společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí 
žáků.

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

HRAVÁ 
OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 6
 v souladu s RVP ZV

• Čas
• Náš domov
• Rodina
• Naše vlast
• Škola
• Mezilidské vztahy a lidská 
práva
• Krizové situace

HRAVÁ 
OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 7
 v souladu s RVP ZV

• Člověk ve společnosti
• Kultura a umění
• Přírodní bohatství
• Majetek a bohatství
• Stát a právo

od 69 Kč

od 69 Kč Novinka

Novinka

duben

duben

• Krizové situace
• Různé testy nejen k opakování

• Schéma politického systému ČR
• Různé testy nejen k opakování

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 
1 sešit pro učitele ZDARMA.
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Zakroužkuj písmena u správných odpovědí. Slož z nich tajenku a doplň do textu zajímavosti: 

Před budovou Nejvyššího správního soudu v Brně stojí socha 

. 

Představuje jednu ze čtyř ctností, které by podle Platóna měla mít každá obec. Dopiš další tři ctnosti:

 
  

.

4

PRÁVO
2

právní řád ČR

 Moc zákonodárná náleží:

S)  Parlamentu 

T)  vládě

U)  prezidentovi

 Parlament ČR je:

O)  tříkomorový 

P)  dvoukomorový

Q)  nerozlišuje se na komory

 Poslanecká sněmovna má:

R)  200 poslanců

S)  151 poslanců

T)  81 poslanců

 Senát má:

A)  81 senátorů

B)  150 senátorů

C)  200 senátorů

 Prezident republiky je volen na:

Y)  neomezenou dobu 

U)  na 4 roky

V)  na 5 let

 Moc výkonná náleží:

Č)  pouze prezidentovi 

D)  parlamentu 

E)  prezidentovi a vládě

 Do soustavy soudů nepatří:

Í)  okresní soud

D)  Ústavní soud

Ě)  Nejvyšší soud

 Ústava ČR se skládá z:

K) 6 hlav členěných do 44 článků

L) 8 hlav členěných do 113 článků

M) 9 hlav členěných do 99 článků

 Ústavní soud má sídlo:

F)  v Praze

N)  v Brně

G)  v Olomouci

 Mezi hlavní činnosti NKÚ patří:

O)  kontrola hospodaření se státním majetkem

Š)  péče o cenovou stabilitu

I)  kontrola dodržování lidských práv

 V Olomouci sídlí:

R)  Ústavní soud   

S)  Vrchní soud

T)  Nejvyšší správní soud

 Součástí Ústavy ČR je:

K)  Zákoník práce

S)  řád škol

T)  Listina základních práv a svobod

 Do integrovaného záchranného  

systému nepatří:

H)  policie

I)  soudy

E)  hasiči

 soudní budova v Brně

 socha před soudní budovou

1

2

3

4

9

10

11

12

5

6

7

8
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TEST

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

3

Poznámky:

Každý jedinec je vychováván v rámci společensky uznávaných pravidel, konvencí a norem. Každá 

odchylka od normálu je odsuzována, proč je tomu tak? Znáš pravidla slušného chování dobře? 

Považuješ se za experta? Sepiš základní pravidla slušného chování, která i ty běžně dodržuješ.

Představ si situaci, kdy ty budeš drzý, nevychovaný, sobecký a nepřátelský jedinec. Budeš se chvástat 

nesmyslnými věcmi a nebudeš hledět na své okolí, jen sám na sebe. Jak na tebe bude okolí pohlížet? 

Doplň věty níže, vyber správný pojem.

ZDRAVENÍ – nesmírně důležité ve všech kulturách. 
Podání ruky či náš verbální pozdrav jsou jednou z velmi 
důležitých a přímo vyžadovaných společenských 
nutností. Umíš zdravit správně? Vyber z obrázků, ten, 
který ukáže, jak je vhodné ostatní jedince zdravit.a) Podání ruky mělo dokazovat protějšku, že nedržíme

b) Když podáváme ruku, tak se díváme do 

c) Muž při podání ruky musí

Mé okolí je pro mě DŮLEŽITÉ/ NEDŮLEŽITÉ. Díky němu jsem schopný/á vidět to, co mi nikdo zpříma neřekne. 

Okolní názor na mou osobu může být pozitivní, ale i ________________, to by mi mělo spíše pomoci napravit své 

chování. Společnost  PŘIPOUŠTÍ/NEPŘIPOUŠTÍ chování mimo stanovená pravidla. Zdvořilost, pozitivní vztah 

k lidem, asertivita i ______________sama sebe mi může pomoct k vyšším cílům. Jen já sám a pravidla, která mě 

naučila především moje____________ mi ukážou, jak správně REAGOVAT/NEREAGOVAT v různých situacích. 

PŘEJI/NEPŘEJI si být považován za nevychovance. 

1

2

3

4 PŘEDSTAVOVÁNÍ – taktéž velmi důležité ve slušném chování. Protějšku musíme při před-stavení dát tolik informací, aby se s námi mohl bavit. Pokud jde pouze o jméno, vyslovíme ho zřetelně. Sepiš, jakými způsoby se sám nejčastěji představuješ, jaké situace tě potkaly, kde představení bylo nutné. Jak to může být v jiných kulturách?

17

PRÁVO
2

trestní právo

 Doplň správně název odvětví práva k jeho charakteristice.

1

 
Doplň správně text:

2

Stanoví, co považuje za trestné 

činy a tresty za jejich spáchání.

A

Upravuje vzájemné vztahy států a jiných subjektů.

B

Upravuje podnikání a jeho podmínky.

C

Týká se veřejné správy a územní samosprávy.

D

Upravuje finanční činnost státu.

E

Zabývá se právními vztahy ve státě.

F
Dětská kriminalita zahrnuje protiprávní jednání osob mladších 

let.

Kriminalita mladistvých se týká protiprávního jednání osob mezi 

a  

rokem.

Mezi tresty udělované mladistvým patří dohled  p 

úředníka.

Pro jednání porušující určitá pravidla dětmi a mladistvými se používá pojem d 

.

Kriminalita dospělých se týká protiprávního jednání osob starších 
let.

V trestním řízení s mladistvými nesmí být odhalena t 

mladistvého veřejnosti.

2

3

4

5

6

1

Poznámky:

 
Vysvětli pojem POLEHČUJÍCÍ OKOLNOST:

3

 
Doplň do poučky chybějící písmena, přepiš ji a uveď pět příkladů. 

2

14

PRÁVO
2

orgány právní ochrany

 
Rozřaď následující protiprávní jednání na přestupky a trestné činy:

1

PŘESTUPEK

TRESTNÝ ČIN

Cíl      m
  s      n

      cí  je  z     ů     o     it 
 p     ch     t  

   li  t
     ko     ou  ú     m

u,  a     y  on  a     i  j
e     o  pot     n

     iá
l     í 

ná      le
      o

      n
í      i 

 ne      t 
     li  

pr      t
      p

      áv      í  
je      n

      n
í  o      a      o

v      t.

vražda

 loupežné přepadení

rušení nočního klidu

neuposlechnutí výzvy úřední osoby 

ohrožení pod vlivem návykové látky 

krádež čokolády
znečištění veřejného prostranství

vydírání

překročení povolené rychlosti
neposkytnutí pomoci

jízda bez bezpečnostních pásůPoznámky:

týrání svěřené osoby

Příklady:

 
a) Při kterých konkrétních situacích se můžeš setkat s příslušníky:

3
MĚSTSKÉ POLICIE

b) Které instituce spravují tyto orgány?

hlídka u přechodu pro chodce v blízkosti základní školy

A
POLICIE ČR

B

obchůzka ulic, parků

vyšetřování autonehody
vyšetřování distribuce drog ve škole

vyšetřování při krádeži

zabavení řidičského průkazu

15

PRÁVO2
orgány právní ochrany

b) Dopiš, jaké vzdělání musí mít uvedená povolání.

3

 Napiš, co je náplní práce:
4

EXEKUTORA 

DAŇOVÉHO PORADCE 

NOTÁŘ

SOUDCE

STÁTNÍ 
ZÁSTUPCE

POLICISTA

ADVOKÁT

 a) Přiřaď pravomoci ke správným obrázkům a doplň další 
dvě pravomoci ke každé osobě.

• Sepisuje a uchovává závěti.

• Sepisuje žaloby a smlouvy.

• Rozhoduje spor, na čí straně je pravda.

• V trestním řízení je v pozici obžaloby.

• Chrání obyvatelstvo před terorizmem.

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – SOCIÁLNÍ SKUPINY

Vyber z textu hlavní znaky sociálních skupin a slož definici.

Člověk je tvorem společenským. Chce sdílet zážitky, účastnit se 

života jiných a dát najevo svůj zájem o věc. Rád se projevuje 

jako sociální člen, spadá tak společně s dalšími lidmi do skupin, 

které společně komunikují, často i jednají, kooperují s cílem 

zajistit blaho a stejná práva a povinnosti pro všechny své jedince. 

Takové skupiny můžeme nazvat sociálními. Jedinec se do nich 

dostává různým způsobem, narodí se do nich či do nich vstu-

puje příkazem nebo dobrovolně. Můžeme však tvrdit, že i když 

je často jeho účast v této skupině nedobrovolná, sdílí alespoň 

na část času s touto skupinou stejný cíl. Je rozporuplné, zda za 

skupinu můžeme považovat již dva členy, často se ale uvádí pro 

vznik sociální skupiny alespoň členové tři.  

2

2

3

4

Pojmenuj jednotlivé sociální role podle situací, do kterých se můžeš během jednoho dne dostat.

1

domov
bus

škola
pěší cesta

obchod
park

Jak bude vypadat definice 

sociální skupiny? Teď už známe různé sociální skupiny i jejich hlavní definici. Neznáme však tvůj názor 

na důležitost každé z nich, kterou jim přikládáš. Seřaď skupiny z nabídky dle důležitosti. 

Základna pyramidy by měla být nejpevnější a nejdůležitější.

RODINA je sociální skupinou, kam se dostáváme narozením 

ANO/ NE

RODINA působí na jedince jako primární skupina 

ANO/ NE

RODINA nemá na vývoj jedince rozhodující vliv 

ANO/ NE

RODINA nabízí pouze finanční zabezpečení, emoce ne 

ANO/ NE

TŘÍDA je malou sociální skupinou 

ANO/ NE

TŘÍDA není vytvořena cíleně, prostě do ní přijdu 

ANO/ NE

TŘÍDA má své normy, které je nutné dodržovat 

ANO/ NE

KROUŽEK nabízí méně osobní prostředí pro jedince 

ANO/ NE

PARTA se skládá převážně z podobně starých lidí 

ANO/ NE

PARTA nemá svá strukturovaná pravidla ani vůdce 

ANO/ NE

Ověř si své stávající znalosti v následujících otázkách. Pouze jedna odpověď je vždy správná.

ŠKOLA
KROUŽEK

PARTA
NÁROD

RODINA
TŘÍDA1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10) 

Dokážeš sepsat, se kterými problémy se nejčastěji v každé skupině setkáváš? 

Dokážeš navrhnout jejich řešení?

5

Sociální skupina

Problém

Řešení

RODINA
TŘÍDA

KROUŽEK
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pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4

HRAVÁ 
OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 8
 v souladu s RVP ZV

• Psychologie
• Sociální chování
• Životospráva
• Hospodaření
• Právo a morálka
• Politika

HRAVÁ 
OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 9
 v souladu s RVP ZV

• Občan
• Právo
• Budoucí povolání
• Hospodaření státu
• Globální svět
• Rodinné právo
• Výchova ke zdraví

od 69 Kč

od 69 Kč

Novinka

Novinka

duben

40

 
Možností, jak chránit své osobní zájmy, je sestavení tzv. předmanželské smlouvy. Která témata 

může zahrnovat? Vylušti přesmyčky.

 
Manželství je o tom, že se člověk nebojí závazku, který přesahuje týdny a měsíce, že se každý den 

rozhoduje znovu a znovu pro toho druhého. Které vlastnosti by v partnerském životě neměly podle 

tebe chybět?

6

 
Přečti si následující text a 3 větami popiš, jaký má podle tebe smysl pro manželství.

4

7

RODINNÉ PRÁVO  

6

manželství

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá 

svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to 

pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je 

částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem 

jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.“

  

(Pavel, 1. Korinťanům 13)

NETTMOOSVI

VÁYNOVRNÍ

PČEÉ O TIDĚ                  

NFEINCA 

 
Vybarvi správně pojmy a jejich význam.

5

ANULOVÁNÍ
VEŘEJNÝ ÚŘEDNÍ SEZNAM

MANŽELSTVÍ

DVOJÍ MANŽELSTVÍ

PRÁVNÍ AKT UKONČENÍ MANŽELSTVÍ

ZNEPLATNĚNÍ SŇATKU V URČITÉ LHŮTĚ OD SŇATKU (V ČR NENÍ MOŽNÉ)

PRÁVNÍ A SPOLEČENSKÁ INSTITUCE TVOŘÍCÍ LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD RODINY

MATRIKA

SLAVNOSTNÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

ROZVOD

BIGAMIE

SŇATEK

28

 Každý stát hospodaří, stejně jako hospodaří každý z nás. Jen položky státního rozpočtu jsou jiné, 

než je máme my. V následující tabulce najdeš příjmy a výdaje státu. Rozliš je barvou: zeleně vybarvi 

příjmy, červeně výdaje.

1

HOSPODAŘENÍ STÁTU   
4

státní rozpočet

 Stát sestavuje rozpočet z příjmů a výdajů. Výsledkem rozpočtu je SALDO. Je to rozdíl mezi 

očekávanými příjmy a výdaji. Vypočítej v následujícím příkladu, zda saldo fiktivního státu Zemička je 

kladné nebo záporné.

2

Poznámky:

daň  
z nemovitosti

platy státních  zaměstnanců daň z příjmu  
obyvatel prostředky  

z rozpočtu EU
důchody

DPH sociální  
dávky příjmy  z různých poplatků

přídavek  
na dítě převody  do krajských rozpočtů dotace daň  

spotřební
výnosy  

z majetku výdaje  
na školství splátka  

státního dluhu
pojistné na sociální zabezpečení

Zemička
Příjmy

Výdajedaně
10,5 mld. důchody

2 mld.
výnosy z nájmů 0,5 mld. sociální dávky 1,5 mld.

dividendy
1 mld.

platy
0,3 mld.

prodej majetku 0,7 mld. provoz státu 12 mld.
Celkem

Celkem
Saldo státu Zemička je 

43

 Dříve než člověk začne měnit svůj životní styl, musí mít nějakou motivaci. Jaké jsou nejčastější 

důvody? Vylušti hádanky. 

4

 Cílem každého člověka by mělo být dosáhnout určitého životního standardu, a to 

se týká i životního stylu. Jaký je ten tvůj? Odpověz popravdě na následující otázky.

3

 Životní styl je ovlivněn i tím, jaké máme zájmy. Ty mohou podporovat fyzický nebo mentální 

rozvoj stejně jako duševní pohodu. Správně zvolený koníček pomáhá i k rozvoji osobnosti. Jaké zájmy 

máš ty? Napiš, čím obohacují tvůj život.

5

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ   

7

zdravý životní styl

 Cigarety:a)  jsem nikdy nekouřil(a)

b)  kouřím příležitostně
c)  kouřím pravidelně

1

 Cvičím:a)  alespoň 1x týdně
b)  pouze příležitostně

c)  vůbec necvičím     

2

 Stres:a) výrazně nepociťuji
b) občas mě přemůže

c) někdy kvůli němu ani nemůžu spát 

4

 Výživu:a) řeším, jím zdravě
b) řeším jen nárazově

c) neřeším, zdravé mi nechutná
 Na silnici:a) chovám se bezpečně dle pravidel

b) občas poruším pravidla

c) ignoruji pravidla, často riskuji

5

6

 Alkohol nebo drogy:

a) neužívám vůbec
b) vezmu si výjimečně

c) konzumuji pravidelně

3

Jaké je vyhodnocení? Jestliže alespoň 2x byla tvá odpověď c), pak tvůj životní styl 

není tak zcela zdravý. Písmeno b) ukazuje možné rizikové faktory. Jestliže se objevilo 

více než 3x, i to indikuje nezdravý životní styl. Zvaž, co můžeš změnit k lepšímu.

30

 Každý člověk má ze zákona povinnost poskytnout první pomoc. Dokázal(a) bys poskytnout 

první pomoc při nehodě? Dopiš postup k následujícím obrázkům:

4

ŽIVOTOSPRÁVA

3

zdravý životní styl

1

2

3

4

5

6

 Správná péče o zdraví je důležitou prevencí řady onemocnění. Na základě obrázků napiš, jak má 

vypadat správná péče o zdraví:

5

Rozhodni, zda je věta pravdivá, či ne. Vybarvi správnou odpověď. Z písmen u správných odpovědí sestavíš 

tajenku. Dopiš ji do tohoto výroku:Na tvorbě charakteru člověka se také podílí 

4

Odpověz na otázky.
5

11

PSYCHOLOGIE
1

Z následující nabídky vyber vlastnosti a přiřaď je k příslušnému temperamentu. Dokresli 

obličeje podle temperamentu.

3

temperament a charakter

bezstarostný vyrovnaný náladový klidný výbušný rozvážný

netrpělivý úzkostlivý veselý pomalý impulzivní obětavý
SANGVINIK

FLEGMATIK MELANCHOLIK CHOLERIK

Ke kterému temperamentu řadíš sebe?

a) Charakter je souhrn povahových vlastností člověka.b) Charakter je zcela záležitostí dědičnosti, nelze jej změnit.c) Charakter se může změnit vlivem nenadálých, zásadních událostí.
d) Prospěchář je „bezcharakterní“ člověk.e) Charakter je úzce spojen s temperamentem člověka.f) Sociální prostředí nemá na charakter vliv.g) Charakter je pouze jiné slovo pro emoce.

S P
A V
Ě K
D L
O Ř
U M
H Í

Kterou charakterovou vlastnost 

nemáš rád(a)?
Kterou charakterovou vlastnost 
nejvíce obdivuješ?

Které charakterové vlastnosti by 
ses rád(a) zbavil(a)?

Kterou charakterovou vlastnost bys rád získal(a)?

ANO NE

.

31

 Základem zdravého životního stylu je 

především správné stravování. 

 Napiš, co jsi včera jedl(a). 

  Podtrhni, co si myslíš, že je ve tvém jídelníčku 

špatně (nesplňuje zásady zdravé výživy). 

 Napiš návrh zdravého jídelníčku.

  Porovnej svůj jídelníček se spolužáky a pak 

o nich diskutujte s panem učitelem/paní 

učitelkou.

6

ŽIVOTOSPRÁVA

3

zdravý životní styl

tuky a cukry

obilné výrobky            luštěniny   brambory

maso, vejce a ryby

ovoce

zelenina

mléko a mléčné výrobky

MŮJ VČEREJŠÍ JÍDELNÍČEK:

SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK:

snídaně:

snídaně:

svačina:

svačina:

oběd:

oběd:

svačina:

svačina:

večeře:

večeře:

• přehled státních svátků na obálce
• různé testy nejen k opakování

• přehled mezinárodních   
   organizací na obálce
• různé testy nejen k opakování

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte při 

vyučování občanské výchovy.

Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení 
úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 
na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

od 5 ks
zdarma

TAKTIK – KATALOG 2017/2018 21



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

+

Ucelená řada pracovních sešitů Přijímačky je určena pro přípravu žáků 5. a 7. a 9. ročníku ZŠ na jednotné 
přijímací řízení na víceletá gymnázia a střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. Jednotlivé 
kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly 
vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v přijímacím řízení víceletých gymnázií 
a středních škol.

Balíček Přijímačky 5 a 7 pro víceletá gymnázia
Český jazyk a literatura a Matematika

pracovní sešit
• 120 barevných stran A4

pracovní sešit
• 120 barevných stran A4

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY PŘIJÍMAČKY

Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5

PŘIJÍMAČKY 5 a 7
Český jazyk a literatura
 příprava na jednotné přijímací řízení 
 víceletých gymnázií

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
• Slovotvorba 
• Lexikologie 
• Sémantika
• Syntax
• Morfologie
• Porozumění textu
• Komunikační a slohová výchova
• Literární výchova
• Kompletní didaktické testy

PŘIJÍMAČKY 5 a 7
Matematika
 příprava na jednotné přijímací řízení 
 víceletých gymnázií

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
• Přirozená čísla
• Číselná osa a číselné řady
• Grafy a tabulky
• Poměr, procenta, jednotky
• Slovní úlohy
• Geometrické výpočty
• Konstrukční úlohy
• Nestandardní aplikační úlohy
• Kompletní didaktické testy

Novinka

od 249 Kč

srpen srpen

První část je tvořena typovými úlohami 
rozdělenými do tematických oblastí, 
které jsou testované v přijímacím řízení.

Druhá část je tvořena typovými úlohami 
z různých témat procvičovaných v první části 
sešitů, uspořádaných do ukázkových testů.

Pracovní sešity jsou rozděleny do dvou částí:
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Balíček Přijímačky 9
Český jazyk a literatura a Matematika

pracovní sešit
• 80 barevných stran A4

pracovní sešit
• 80 barevných stran A4

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ9PŘIJÍMAČKY

Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

PŘIJÍMAČKY9

PŘIJÍMAČKY 9
Český jazyk a literatura
 příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
• Pravopis
• Tvarosloví
• Skladba
• Významy slov
• Tvoření slov
• Porozumění textu
• Analýza textu
• Testy 1–6

PŘIJÍMAČKY 9
Matematika
 příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
•  Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
•  Jednotky délky, obsahu, objemu
•  Tabulky, diagramy, procenta
•  Algebraické výrazy, rovnice
•  Slovní úlohy
•  Geometrické výpočty
•  Konstrukční úlohy
•  Testy 1–6

od 249 Kč
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
Představujeme vám novinku, kterou ocení každý pedagog vyučující prostřednictvím digitálních materiálů.
Inovativní a moderní způsob vzdělávání s profesionálně zpracovaným digitálním obsahem a jednoduchým 
ovládáním pro učitele a žáky.

V případě, že jste zakoupili vybrané pracovní 
sešity označené piktogramem  v počtu 15  
a více kusů, můžete si již dostupné interaktivní 
sešity ZDARMA stáhnout a používat. 

Seznam připravených interaktivních sešitů si  
můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách www.etaktik.cz.

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY:
• jsou 100% kompatibilní s tištěnou verzí pracovních sešitů 
• umožňují postupně zobrazovat správná řešení 
• obsahují doplňující videa a animace 
• umožňují přehrávat zvukové nahrávky 
• umožňují kreslit do sešitu přímo na tabuli

optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli

pohodlné listování

jednoduchý ovládací panel

možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím

obsahují bonusový digitální materiál

Chcete se žáky v hodině...

To a mnohem více vám přináší 
interaktivní výuka od vydavatelství TAKTIK!

AKCE!

...řešit křížovky 
a doplňovačky?

...využít 
interaktivní 
periodickou 

tabulku prvků?

...sledovat 
praktický chemický 

pokus s českým 
dabingem?

...zjistit 
zajímavosti 

ze života 
slavných fyziků?
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
INTERAKTIVNÍCH SEŠITŮ
PRO 2. STUPEŇ

INTERAKTIVNÍ FYZIKA
•  životopisy slavných fyziků s českým 
    dabingem 
•  generátor testů k opakování učiva 
•  množství interaktivních testů  
    k opakování probrané látky

INTERAKTIVNÍ CHEMIE
•  interaktivní periodická tabulka prvků 
•  VIDEO: 12 chemických pokusů s komentářem 
•  množství interaktivních testů k opakování 
    probrané látky

Co můžete najít v interaktivních 
sešitech:

A mnoho dalšího...

interaktivní 
křížovky, doplňo-
vačky a spojovačky

grafické zobrazení 
správných řešení úkolů 
pro žáky

interaktivní 
periodická tabulka
chemických prvků

12 zpracovaných 
chemických pokusů 
formou videa

interaktivní testy 
pro zopakování 
probírané látky

životopisy slavných fyziků
s českým dabingem

Pokud máte zájem se blíže seznámit 
s naší interaktivní výukou, sjednejte si

na telefonním čísle 737 251 450 
nebo na e-mailu taktik@etaktik.cz 

bezplatné školení od našeho 
obchodního zástupce. 

V rámci školení dostanete i časově omezenou 
bezplatnou ukázku interaktivních sešitů.

možnost genero-
vání testů převodu
jednotek SI 
pro učitele

1

2

3

4

5

6

7

Aktuálně dostupné interaktivní tituly jsou 
v katalogu také označeny symbolem .

Připravujeme: zeměpis, dějepis a další...
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PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VYDAVATELSTVÍ TAKTIK

Český jazyk FyzikaChemie ZeměpisMatematikaObčanská v. DějepisLiteratura Přírodopis

Vlastivěda Přírodověda

Prvouka Školní družinaBarevné příkladyMatematikaČeský jazyk

Čtenářský deník

2. stupeň

1. stupeň

1.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

5.

9.

Ročník:

4Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

PRVOUKA 
Člověk a jeho svět
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

V souladu 
s RVP

Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

Člověk a jeho svět
pro 2. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka.indd   1 5.10.2015   0:08:21

3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka_Prvouka_3_Pracovni_sesit.indd   3 9.2.2015   11:02:41Obalka_Prvouka_3_Ucebnice.indd   3 9.2.2015   10:53:25

Obalka_Prvouka_Pracovni_sesit_2.indd   3 9.2.2015   13:00:00Obalka_Prvouka_2.indd   3 9.2.2015   12:55:39

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu 
s RVP 5

ISBN  978-80-87881-08-8

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Na celkem 56 stranách naleznete dvě hlavní části (Jsme součástí         
   přírody a Člověk) přehledně rozdělené do 5 kapitol s přílohou.
• Součástí sešitu je také opakování ze 4. ročníku a závěrečný 
   souhrnný test.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům     
   k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a ilustracemi, u některých    
   úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc.
• U každé kapitoly je vyčleněno místo na vlastní poznámky.
• Součástí pracovního sešitu je také příloha – skládanka Lidské tělo.

PŘÍRODOVĚDAPracovní sešit Hravá přírodověda 5:

9 788087 881088

Další pracovní sešit z řady 
Hravá přírodověda pro 4. ročník:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HP5_Obal.indd   1 2. 9. 2014   11:24:03

4PŘÍRODOVĚDA
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu s RVP

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Celkem 44 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol a 14 podkapitol.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, čtyřsměrky, doplňovačky apod.) slouží  
   žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Pomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování 
   a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislosti. 
• U některých úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc. 
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a velkými ilustracemi, 
   mj. i stolní hrou. 

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

Pracovní sešit Hravá přírodověda 4:

ISBN  978-80-87881-07-1

9 788087 881071

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

1Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

4V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-64-4

9 788087 881644

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	bez	přechodu		
přes	základ	10.

•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	5	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	2.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.	

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 
bez přechodu přes základ 10
V souladu s RVP ZV

4Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-65-1

9 788087 881651

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	s	přechodem		
přes	základ	10.

•	 Je	možné	jej	využít	na	konci	1.	nebo	na	začátku	2.	ročníku	ZŠ.
•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Součástí	3.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ 

3. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20  
s přechodem přes základ 10
V souladu s RVP ZV

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

	•		Hravou	a	zábavnou	formou	vysvětluje	a	procvičuje	písemné	sčítání	a	odčítání	
v	oboru	čísel	do	1	000,	dělení	 se	zbytkem	a	násobení	a	dělení	mimo	obor	
násobilky.

•		Obsahuje	práci	s	grafem,	jednoduchými	tabulkami,	hodinami	a	jednotkami	času.
Procvičuje	převody	jednotek	délky,	hmotnosti	a	objemu.	

•		Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	
didaktiky	pedagogických	fakult	ČR.

•		Je	 přehledně	 a	 moderně	 zpracován.	 Obsahuje	 zelené	 teoretické	 panely	
s	 názornými	 schématy,	 modré	 panely	 „Připomeň	 si“	 a	 „Pamatuj“	 a	 žlutě	
podbarvené	vzorové	příklady.

•		Součástí	2.	dílu	je	také	elektronická	příloha	v	podobě	plánu	deskové	hry,	která	
zpestřuje	výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	3.	díl

Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	2.	díl

Hravá	matematika	3	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	4	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	2.	díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

HrMat_03_02_obalka_07.indd   8-9 26.01.16   22:44

SLABIKÁŘHRAVÝ

9 788087 881583

ISBN: 978-80-87881-58-3

HRAVÝ SLABIKÁŘ

pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ

• Celkem 128 moderních a celobarevných stran 

   podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů 

   na základě zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.

• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace 

   s množstvím detailů, které rozvíjí představivost žáků. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.

• Obsahuje řadu básniček a pohádkových textů.

• Najdeme zde také celobarevné ilustrace s množstvím  

   úkolů, které pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky 

   a logického myšlení žáků.

Další sešity z řady:

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP
ABECEDAHRAVÁHRAVÁ ABECEDA

Pracovní sešit Hravá abeceda obsahuje hravá 
 cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která 
   se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou 
     metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. 
       K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické 
          třídy a zábavné říkanky.

Hravá abeceda je vytvořena v souladu s rámcovým   
  vzdělávcím programem.

Další sešity z řady:

pracovní sešit pro prvopočáteční 
čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

9 788087 881590

ISBN: 978-80-87881-59-0

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2 PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2

TEXT ZE ČÍT 2

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2

TEXT ZE ČÍT 2

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

9DĚJEPIS
Nejnovější dějiny
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN:  978-80-87881-97-2

9 788087 881972

Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. Světové válce
• 2. Světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

5Člověk a jeho svět
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

Učebnice pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

Učebnice pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

4V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

1. díl učebnice Hravá matematika 3

	•		Hravou	a	zábavnou	formou	vysvětluje	a	procvičuje	násobení	a	dělení	v	 oboru	
násobilky,	pamětné	a	 písemné	sčítání	a	odčítání	dvojmístných	čísel	a	pamětné	
sčítání	a	odčítání	v oboru	čísel	do	1 000.

	•		Obsahuje	práci	s	 grafem,	hodinami	a	číselnou	osou.	
	•		Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	
didaktiky	pedagogických	fakult	ČR.

	•			Je	 přehledně	 a	 moderně	 zpracován.	 Obsahuje	 zelené	 teoretické	 panely	
s  názornými	 schématy,	 modré	 panely	 „Připomeň	 si“	 a	 „Pamatuj“	 a	 žlutě	
podbarvené	vzorové	příklady.

	•		Součástí	1.	dílu	je	také	elektronická	příloha	v	 podobě	plánu	deskové	hry,	která	
zpestřuje	některé	úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	3.	díl

Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	2.	díl

Hravá	matematika	3	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	4	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	2.	díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ9PŘIJÍMAČKY

Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

PŘIJÍMAČKY9

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY

PŘIJÍMAČKY
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5

PŘIJÍMAČKY
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5
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PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VYDAVATELSTVÍ TAKTIK

Český jazyk FyzikaChemie ZeměpisMatematikaObčanská v. DějepisLiteratura Přírodopis

Vlastivěda Přírodověda

Prvouka Školní družinaBarevné příkladyMatematikaČeský jazyk

Čtenářský deník

2. stupeň

1. stupeň

1.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

5.

9.

Ročník:

4Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

PRVOUKA 
Člověk a jeho svět
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

V souladu 
s RVP

Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

Člověk a jeho svět
pro 2. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka.indd   1 5.10.2015   0:08:21

3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka_Prvouka_3_Pracovni_sesit.indd   3 9.2.2015   11:02:41Obalka_Prvouka_3_Ucebnice.indd   3 9.2.2015   10:53:25

Obalka_Prvouka_Pracovni_sesit_2.indd   3 9.2.2015   13:00:00Obalka_Prvouka_2.indd   3 9.2.2015   12:55:39

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu 
s RVP 5

ISBN  978-80-87881-08-8

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Na celkem 56 stranách naleznete dvě hlavní části (Jsme součástí         
   přírody a Člověk) přehledně rozdělené do 5 kapitol s přílohou.
• Součástí sešitu je také opakování ze 4. ročníku a závěrečný 
   souhrnný test.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům     
   k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a ilustracemi, u některých    
   úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc.
• U každé kapitoly je vyčleněno místo na vlastní poznámky.
• Součástí pracovního sešitu je také příloha – skládanka Lidské tělo.

PŘÍRODOVĚDAPracovní sešit Hravá přírodověda 5:

9 788087 881088

Další pracovní sešit z řady 
Hravá přírodověda pro 4. ročník:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HP5_Obal.indd   1 2. 9. 2014   11:24:03

4PŘÍRODOVĚDA
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu s RVP

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Celkem 44 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol a 14 podkapitol.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, čtyřsměrky, doplňovačky apod.) slouží  
   žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Pomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování 
   a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislosti. 
• U některých úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc. 
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a velkými ilustracemi, 
   mj. i stolní hrou. 

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

Pracovní sešit Hravá přírodověda 4:

ISBN  978-80-87881-07-1

9 788087 881071

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

1Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

4V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-64-4

9 788087 881644

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	bez	přechodu		
přes	základ	10.

•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	5	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	2.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.	

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 
bez přechodu přes základ 10
V souladu s RVP ZV

4Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-65-1

9 788087 881651

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	s	přechodem		
přes	základ	10.

•	 Je	možné	jej	využít	na	konci	1.	nebo	na	začátku	2.	ročníku	ZŠ.
•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Součástí	3.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ 

3. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20  
s přechodem přes základ 10
V souladu s RVP ZV

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

	•		Hravou	a	zábavnou	formou	vysvětluje	a	procvičuje	písemné	sčítání	a	odčítání	
v	oboru	čísel	do	1	000,	dělení	 se	zbytkem	a	násobení	a	dělení	mimo	obor	
násobilky.

•		Obsahuje	práci	s	grafem,	jednoduchými	tabulkami,	hodinami	a	jednotkami	času.
Procvičuje	převody	jednotek	délky,	hmotnosti	a	objemu.	

•		Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	
didaktiky	pedagogických	fakult	ČR.

•		Je	 přehledně	 a	 moderně	 zpracován.	 Obsahuje	 zelené	 teoretické	 panely	
s	 názornými	 schématy,	 modré	 panely	 „Připomeň	 si“	 a	 „Pamatuj“	 a	 žlutě	
podbarvené	vzorové	příklady.

•		Součástí	2.	dílu	je	také	elektronická	příloha	v	podobě	plánu	deskové	hry,	která	
zpestřuje	výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	3.	díl

Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	2.	díl

Hravá	matematika	3	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	4	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	2.	díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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SLABIKÁŘHRAVÝ

9 788087 881583

ISBN: 978-80-87881-58-3

HRAVÝ SLABIKÁŘ

pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ

• Celkem 128 moderních a celobarevných stran 

   podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů 

   na základě zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.

• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace 

   s množstvím detailů, které rozvíjí představivost žáků. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.

• Obsahuje řadu básniček a pohádkových textů.

• Najdeme zde také celobarevné ilustrace s množstvím  

   úkolů, které pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky 

   a logického myšlení žáků.

Další sešity z řady:

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP
ABECEDAHRAVÁHRAVÁ ABECEDA

Pracovní sešit Hravá abeceda obsahuje hravá 
 cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která 
   se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou 
     metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. 
       K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické 
          třídy a zábavné říkanky.

Hravá abeceda je vytvořena v souladu s rámcovým   
  vzdělávcím programem.

Další sešity z řady:

pracovní sešit pro prvopočáteční 
čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

9 788087 881590

ISBN: 978-80-87881-59-0

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2 PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2

TEXT ZE ČÍT 2

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA2HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1HRAVÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2

TEXT ZE ČÍT 2

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

9DĚJEPIS
Nejnovější dějiny
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN:  978-80-87881-97-2

9 788087 881972

Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. Světové válce
• 2. Světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

5Člověk a jeho svět
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

Učebnice pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

Učebnice pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

4V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

1. díl učebnice Hravá matematika 3

	•		Hravou	a	zábavnou	formou	vysvětluje	a	procvičuje	násobení	a	dělení	v	 oboru	
násobilky,	pamětné	a	 písemné	sčítání	a	odčítání	dvojmístných	čísel	a	pamětné	
sčítání	a	odčítání	v oboru	čísel	do	1 000.

	•		Obsahuje	práci	s	 grafem,	hodinami	a	číselnou	osou.	
	•		Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	
didaktiky	pedagogických	fakult	ČR.

	•			Je	 přehledně	 a	 moderně	 zpracován.	 Obsahuje	 zelené	 teoretické	 panely	
s  názornými	 schématy,	 modré	 panely	 „Připomeň	 si“	 a	 „Pamatuj“	 a	 žlutě	
podbarvené	vzorové	příklady.

	•		Součástí	1.	dílu	je	také	elektronická	příloha	v	 podobě	plánu	deskové	hry,	která	
zpestřuje	některé	úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	1	-	pracovní	učebnice	3.	díl

Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	2	-	pracovní	učebnice	2.	díl

Hravá	matematika	3	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	3	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	4	-	učebnice	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	učebnice	2.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	4	-	pracovní	sešit	2.	díl

Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	1.	díl
Hravá	matematika	5	-	pracovní	sešit	2.	díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ9PŘIJÍMAČKY

Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

PŘIJÍMAČKY9

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY

Český jazyk a literatura
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5PŘIJÍMAČKY

PŘIJÍMAČKY
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5

PŘIJÍMAČKY
Matematika
Příprava na jednotné přijímací řízení
víceletých gymnázií 7a5
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Věděli jste, že...?
Na základě rozhovorů na školách jsme sestavili přehled několika faktů, které učitelé často neznali:

Při objednávkách nad 15 ks máte možnost získat zdarma roční licenci na verzi titulu 
pro interaktivní tabuli. Máme již připraveny interaktivní tituly z fyziky, chemie, vlastivědy  
a všech předmětů pro 1. a 2. ročník.

Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně objednat a prolistovat.  
Bezplatné ukázky si můžete objednat na stránkách www.etaktik.cz, tel. č. 737 251 450 nebo  
u obchodního zástupce. Pokud se rozhodnete titul nezakoupit, stačí jej vložit do odpovědní  
obálky a bezplatně vrátit.

Pracovní sešity vydavatelství TAKTIK jsou univerzální. Svým obsahem navazují na řady  
i jiných vydavatelství – učitelé tedy mohou například změnit sešit bez změny učebnice!

Při objednávce nad 5 ks jednoho titulu získáváte řešení v digitální podobě? Nad 15 ks navíc  
16. výtisk pro učitele zdarma. Řešení naleznete ve svém účtu na stránkách www.etaktik.cz.  
Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail v objednávce.

Učebnice a sešity jsou cenově dostupné. Mnozí účastníci seminářů byli překvapeni, že naše 
sešity nejsou drahé a obstojí v konkurenci, přestože jsou oproti ní celobarevné, moderní  
a kreativnější.

Vždy je nejvýhodnější objednat přímo u nás, ve vydavatelství TAKTIK, ne u distribučních 
společností. Naše vydavatelství nabízí školám nejnižší ceny a všechny výše uvedené 
bonusy. Ceny distribučních společností nejsou nižší ani po jejich množstevních slevách. 
Koneckonců, jsme to my, kdo sešity tvoří a tiskne. Objednávejte na www.etaktik.cz, tel. č. 
737 251 450 nebo u obchodního zástupce z vydavatelství TAKTIK.

Děkujeme za váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.  
         Vydavatelství TAKTIK

1.

2.

3.

5.

4.

6.

razítko o. zástupce


