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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 a Vaše žáky připravili 39 nových tištěných učebnic a pracovních sešitů a 21 
interaktivních titulů.

Pro první stupeň nabízíme kompletní řadu učebnic a pracovních sešitů od 1. do 5. ročníku v matematice, 
českém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Určitě také nepřehlédněte praktické doplňky, 
kterými jsou Čtenářský deník, Barevné příklady, Slohová výchova, pracovní sešity Procvičuj si 
do češtiny, Procvičování pravopisu,  Barevné úlohy z češtiny a pracovní sešity do školní družiny. 
Úplnou novinkou budou Diktáty a Vyjmenovaná čtení.

Kompletní portfolio pro první stupeň naleznete přehledně zobrazené na stranách 40 a 41 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 ukázkových materiálů 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, nebo si můžete sjednat bezplatné školení učitelů jak pracovat s našimi pomůckami 
přímo na Vaší škole. Kontaktní údaje naleznete níže.

Nezapomeňte také na výhody a bonusy, které poskytujeme. Pro lehčí orientaci jsou všechny produkty 
v tomto katalogu označeny piktogramy, které Vám napoví, jaké výhody a bonusy můžete u jednotlivých 
produktů využít. Podrobné seznámení s infografikou naleznete na protější straně a na straně 35.

Zpětná vazba od Vás, učitelů, je pro nás nejdůležitějším prostředkem, jak se stále zdokonalovat. Těší-
me se na Vaše reakce, nápady a postřehy při užívání pomůcek Vydavatelství Taktik.

VÁŽENÍ UČITELÉ,

KoNTaKT
Vydavatelství Taktik
Argentinská 38
170 00  Praha 7

www.etaktik.cz
taktik@etaktik.cz

+420 226 256 081

Obchodní zástupce:
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Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Ukázkové materiály 
zdarma si můžete objednat na našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout příslušné pole v objednávce. 

Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte řešení v digitální podobě. Řešení naleznete
na svém účtu na našich stránkách v bonusových materiálech. Vše potřebné pro přihlášení
k účtu zasíláme na e-mail při objednávce.

Pokud si objednáte 15 kusů publikací jednoho titulu dostanete navíc jeden výtisk
daného titulu pro učitele zdarma. Zároveň již dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus.
Zvýhodněnou cenu získáte také při nákupu balíčků.

Stejný počet zakoupených publikací  jednoho titulu (15 ks) vám umožní získat roční licenci 
interaktivní verze zdarma. Tento bonus poskytujeme u titulů, u kterých máme interaktivní 
verzi. 

Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme ty nejvýhodnější ceny, doplněné
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednat přímo u nás na e-shopu. Stejné
výhody a ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik. Doprava zboží 
pro školy je u nás zdarma.

1
2
3
4

5

VěděLI jsTE, ŽE...?

INFoGRaFIKa

Děkujeme za váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

Elektronické řešení 
produktu ke stažení 
po přihlášení do Va-
šeho účtu na našem 
webu.  

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

K nákupu každých 10 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma.

Tato publikace má 
interaktivní verzi. 

Při nákupu 15 kusů publikací jednoho 
titulu získáváte roční licenci interaktivní 
verze, v případě že tato publikace má 
interaktivní verzi.

K nákupu každých 15 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma. 

Vydavatelství Taktik
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Řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Obsahuje pracovní
učebnici pro 1. ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na 
mezipředmětové vztahy jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi.

HRaVÁ PRVoUKa

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

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

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
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Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka_Prvouka_3_Ucebnice.indd   3 9.2.2015   10:53:25 Obalka_Prvouka_3_Pracovni_sesit.indd   3 9.2.2015   11:02:41pr
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Hravá PrvoUka 1 
v souladu s rvP zv

•  Domov
•  Škola
•  Podzim
•  Rodina
•  Zima

Hravá PrvoUka 1
Metodická PřírUčka 
pro učitele k pracovní učebnici pro 1. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na  rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci
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Priloha_Muj_den.indd   84

6.2.2015   14:24:04

•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost
•  Jaro
•  Rok
•  Léto

• velké ilustrace
• hry:  - otázky a odpovědi
             - pexeso, domino
• opakovací test se sebehodnocením 
   žáka na konci každé kapitoly
 • přílohy Můj den a výukové papírové hodiny

  

84 barevných stran A4

112 barevných stran A5

pracovní učebnice

Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

149 Kč

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

V souladu 
s RVP

od 92 Kč
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Hravá PrvoUka 2 
v souladu s rvP zv

•  Škola
•  Domov
•  Podzim
•  Rodina 
•  Zima
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost

Hravá PrvoUka 2
Metodická PřírUčka 
pro učitele k pracovní učebnici pro 2. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci

UčebNice
•  ekologie
•  výrobní procesy
•  finanční gramotnost
•  multikulturní vztahy
•  pokojové rostliny
•  vnitřní orgány člověka

PracovNí seŠit
• Každé téma je zakončeno
   opakovacím testem
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně
   doplňuje učebnici.

Přílohy k pracovnímu sešitu:
•  desková hra
•  rodokmenový strom

•  kalendář
•  obrázky ke kalendáři

3

ŠKOLNÍ R
OK

Vyprávě
j, ja
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ý den vypravuješ d
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udy do školy chodíš? 

Co děl
ají d

ěti n
a obrázk

u správně a
 co špatně

? Vytvořte
 si s
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olužá

ky tříd
ní pravidla.

Kdy zač
íná šk

olní rok? K
dy školní rok končí?
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Víš, ž
e…

Do školy chodíme od zář
í do čer

vna. V
 čer

venci a
 srp

nu jso
u 

letn
í prázd

niny. Školní rok ted
y trvá 10

 mě
síců

. Na konci k
ažd

ého 
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eme vysvěd
čen

í, kde nás u
čite

lé a 
učit

elky hodnotí 

za n
aši p

ráci
.
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PŘÍRODA NA PODZIM3. PODZIM 
Vlaštovky se houfují a odlétají. Nastal podzim. Podzimní měsíce jsou září, říjen, listopad. Podzim začíná 23. září. Je to den, kdy noc a den jsou stejně dlouhé – den podzimní rovnodennosti.

Popiš podle obrázku, jak vypadá les na podzim. 
Nauč se rozeznávat lesní zvířata, ptáky, rostliny a houby.

1
b
a

1 buk 5 veverka 9 laň 13 strakapoud 17 ostružiník 20 klouzek

2 dub 6 liška 10  prase  
divoké 14 brhlík 18 bedla 21 liška

3 smrk 7 zajíc 11 jezevec 15 kapradí 19  hřib  
hnědý

22  brusnice 
borůvka4 modřín 8 jelen 12 sojka 16 vřes

1

2

3

4

6

8

9 10

11

12

14

16

17

182022 21

1

72 barevných stran A4

učebnice

80 barevných stran A4

pracovní sešit

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

od 95 Kč
od 82 Kč

112 barevných stran A5

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

149 Kč

22

POMÁHÁME SI

4. RODINAAby nám doma bylo příjemně, musíme o svůj domov pečovat a udržovat ho v čistotě. Ota 

a jeho blízcí mají péči o jejich domov rozdělenu. Každý přispívá svým dílem. Nejtěžší 

práce jsou vždy pro tatínka. Maminka se stará hlavně o domácnost. Děti pomáhají 

mamince i tatínkovi podle svých sil.

 Pojmenuj místnosti v rodinném domě na obrázku.     Jak jsou vybaveny?

 Kde bydlí tvoje rodina?     Popiš váš dům nebo byt.     Máš také svůj pokojíček?

 Co kdo dělá u Oty doma?     Jak máte domácí práce rozdělené u vás doma? 

 Jak doma pomáháš rodičům?    Čím mamince a tatínkovi uděláš radost?

1
2

b

a

b

a

c
b

a
c

d

3

15

PODZIM V SADU

V sadu je na podzim plno práce. Na stromech dozrálo ovoce a sadaři je musí očesat. 

Plní bedýnky jablky, hruškami, švestkami, nechávají schnout ořechy. Ve vinohradech 

dozrávají bílé i modré hrozny.

Víš, že…

Když rozkrojíš ovoce, každé je trochu jiné. Některé má uvnitř jádřinec, jiné jednu 

velkou pecku, další malá semínka. Všechno ovoce obsahuje spoustu vitamínů 

a patří do našeho jídelníčku.

Které druhy ovoce 

dozrávají na podzim?

Jak lidé ovoce 

uchovávají přes zimu?

Vylušti další strom, 

jehož plody dozrávají 

na podzim. (Nápověda: 

Stejně se jmenuje 

i jeden stroj a pták.)

1

2

3

Bá ŘEJ

strom: Ja BLo Ň

plod: Ja BLKo

strom: Hru ŠEŇ

plod: Hru ŠKa

strom: ŠVEst Ka

plod: ŠVEst Ka

strom: o ŘEŠá K

plod: o ŘECH

keř: VINNá  r ÉVa

plod: Bo Bu LE 

ma LVICE

PECKo VICE

BOBULE

•  Jaro
•  Rok
•  Léto
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Hravá PrvoUka 3 
v souladu s rvP zv

•  Škola
•  Domov
•  Živá příroda
•  Svět kolem nás
•  Rodina
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost

Hravá PrvoUka 3
Metodická PřírUčka 
pro učitele k pracovní učebnici pro 3. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci

UčebNice
• Finanční gramotnost
• Měření fyzikálních veličin
• Společenské organizace
• Horniny a nerosty

PracovNí seŠit
• Každé téma je zakončeno

   opakovacím testem
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně
   doplňuje učebnici.

•  Neživá příroda
•  Život na Zemi
•  Rostliny
•  Živočichové
•  Vesmír
•  Léto v přírodě

Přílohy k pracovnímu sešitu:
•  desková hra na opakování učiva
•  tematický přehled probraného učiva

20

RODINNÉ OSLAVY

4. RODINA

Naše velká rodina se schází nejčastěji na oslavách. Třeba na oslavu mých narozenin. 

Maminka připraví spoustu dobrot. My jí pomáháme a těšíme se na setkání se všemi 

našimi milými. Já jsem oslavenec – dostanu dárky a narozeninový dort, ze kterého 

každému z hostů nabídnu kousek.

Víš, že…
Při blahopřání bys měl(a) pěkně stát a dívat se na toho, kdo ti přeje. Za přání 

a za dárek je slušné poděkovat. Každý bude jistě rád, když si jeho dárek prohlédneš 

a vyjádříš z něj radost.

Na slavnostní chvíle je vhodné se obléknout do svátečního oblečení, které by 

mělo být jiné než pro dny všední. Vždy by mělo být čisté a vyžehlené.

Vyprávěj, jak slavíš se svou rodinou své narozeniny ty. 

Kamarád(ka) tě pozval(a) na narozeninovou oslavu. 

     Jak se oblékneš?      Jaký přineseš dárek?      Jak mu (jí) popřeješ?
1
2 b

a

 Umíš zabalit 

dárek? Vyzkoušej si to.PČ

 Zazpívejte si píseň 

Narozeninová (Zdeněk 

Svěrák – Jaroslav 

Uhlíř: Zpěvník)

HV

KDY SE SEJDE CELÁ RODINA

Naše rodina se schází při různých 

slavnostních příležitostech. Společně 

slavíme narozeniny i jmeniny. Největšími 

oslavami bývají svatby a významná výročí 

narozenin. Všichni se společně bavíme, 

vzpomínáme a užíváme si příjemné chvíle.

c

BRATR 
HONZÍK

JÁ 
(OTA)

SESTRA 
EVA

MAMINKA
TATÍNEK

BABIČKA

DĚDEČEK

TETA

BRATRANEC

STRÝC

KOCOUR 
MOUREK

PES 
ŤApKA

s Estř En Ic E

33

U LÉKAŘE
Lékaře navštěvuješ, když jsi nemocný(á). Nemocem je však potřeba předcházet. Proto 

chodíš na pravidelné preventivní prohlídky. Lékař(ka) zapíše tvoji výšku a váhu, 

poslechne si tvé srdce, podívá se ti do krku, vyzkouší tvůj zrak a sluch. Vyšetří také 

vzorek tvé moči, podle které by poznal(a), zda nemáš v těle nějakou infekci. Zkontroluje, 

zda jsi byl(a) očkovaný(á) proti vážným nemocem.z ubař
Jednou za půl roku bys měl(a) dojít na preventivní prohlídku k zubnímu lé-kaři. Zkontroluje, zda máš všechny zuby v pořádku, a ošetří případné zubní kazy. Pokud ti rostou zuby křivě, předepíše ti rovnátka.

v íš, že…
Děti navštěvují dětského lékaře, do-spělí mají svého praktického lékaře. Běžné nemoci dětský lékař vyléčí sám, ale někdy tě také může poslat ke specialistovi. Pokud budeš mít např. nemocné oko, ošetří tě oční lé-kař. Když tě bude trápit zánět ucha, pošle tě tvůj dětský lékař na oddělení ušní – nosní – krční. 

Lékárnička
Měla by být v každé domácnosti připravena pro náhlé případy onemocnění nebo  k ošetření drobných  úrazů. Lékárničku máte  i ve škole, pro případ nehody  ji má tatínek po ruce v autě. 

mOze K

Sr Dce

ža Lu De K

Le Dv Iny

STřeva

Prohlédni si na obrázku, kde máš v těle nejdůležitější vnitřní orgány.

1

pLíce

80 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

116 barevných stran A5

3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

149 Kč

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

od 95Kč od 82 Kč
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učebnice pracovní sešit

80 barevných stran A4 56 barevných stran A4

učebnice pracovní sešit

80 barevných stran A4 44 barevných stran A4

Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle 
RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kte-
rém žije. Vedou je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou 
doprovázeny reálnými fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně podporují zájem žáků 
při procvičování a upevňování probíraného učiva.

Hravá Přírodověda 4
v souladu s rvP zv

• Živá příroda
• Příroda na podzim
• Příroda v zimě
• Neživá příroda
• Příroda na jaře

UčebNice
• příloha Dělení živé přírody

• Příroda v létě
• Člověk a příroda
• Závěrečné 
   opakování

Hravá Přírodověda 5 
v souladu s rvP zv

• Opakování ze 4. ročníku
• Člověk v přírodě
           1. Neživá příroda
           2. Vesmír
           3. Člověk a živá příroda
• Člověk
           1. Lidské tělo
           2. Lidské výtvory
• Závěrečné opakování

UčebNice
• příloha Co je důležité

    vědět pro život

PracovNí seŠit
• Skládanka lidské tělo

od 99 Kč od 55 Kč

od 99 Kč od 57 Kč

PracovNí seŠit
• příloha stolní hra
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učebnice pracovní sešit

56 barevných stran A4 32 barevných stran A4

učebnice pracovní sešit

64 barevných stran A4 36 barevných stran A4

HRaVÁ VLasTIVěda
Edice pracovních sešitů a učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její 
jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. 

uč
eb

ni
ce

4.
 r

o
čN

ík

5.
 r

o
čN

ík

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

Hravá vlastivěda 4 
Naše vlast 
v souladu s rvP zv

• Česká republika
• Mapy a orientace v krajině
• Povrch, vodstvo, počasí a podnebí
• Zemědělství, nerostné bohatství 
   a průmysl
• Souhrnné opakování

Hravá vlastivěda 4
Nejstarší české dějiny 
v souladu s rvP zv

• Od pravěku po Velkomoravskou říši
• Život za vlády Přemyslovců 
   a Lucemburků
• Od husitských válek po první Habsburky

zvýhodněný balíček vlastivědy pro 4. ročník: 

Hravá vlastivěda 4 – Naše vlast – pracovní sešit 
+ Hravá vlastivěda 4 – Naše vlast – učebnice 

+ Hravá vlastivěda 4 – Nejstarší české dějiny – prac. sešit 
+ Hravá vlastivěda 4 – Nejstarší české dějiny – učebnice

od 284 Kč

od 95 Kč od 55 Kč

od 95 Kč
od 55 Kč
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9

pracovní sešit

32 barevných stran A4

učebnice

56 barevných stran A4

pracovní sešit

64 barevných stran A4

učebnice

76 barevných stran A4

Hravá vlastivěda 5
česká republika a evropa 
v souladu s rvP zv

• Opakování ze 4. ročníku
• Kde jsme byli o prázdninách
• Kraj, v němž žijeme
• Česká republika – demokratický stát
• Praha – hlavní město ČR
• ČR – součást společenstva 
    hospodářsky vyspělých států
• Sousední státy
• Evropa – jeden ze světadílů
• Cestujeme po Evropě
• Opakování a shrnutí

Hravá vlastivěda 5
Novodobé české dějiny 
v souladu s rvP zv

• Opakování ze 4. ročníku
• Život v barokní době
• Doba osvícenská (18. století)
• Průmyslová revoluce v Čechách
• Národní obrození (19. století)
• Cesta k samostatné republice
• Poslední století

zvýhodněný balíček vlastivědy pro 5. ročník: 

Hravá vlastivěda 5 – ČR a Evropa – pracovní sešit                        
+ Hravá vlastivěda 5 – ČR a Evropa – učebnice 

+ Hravá vlastivěda 5 – Novodobé české dějiny – prac. sešit             
+ Hravá vlastivěda 5 – Novodobé české dějiny – učebnice

od 288 Kč

od 95 Kč od 59 Kč

od 95 Kč od 55 Kč
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64 barevných stran A5

od 89 Kč

60 barevných stran A5

od 89 Kč

76 barevných stran A5

od 89 Kč

56 barevných stran A5

od 89 Kč

Novinka od července
2019

Novinka od září
2019

Hravá vlastivěda – metodické příručky

Metodické příručky k Hravým vlastivědám obsahují:
• Zmenšené kopie vybraných stránek z učebnice a všech stránek pracovního sešitu vlastivědy pro                   
   snazší orientaci s řešením úkolů
• Cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
• Náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětové vztahy, motivační texty a videa
• Celkem 12 kopírovatelných stran s úlohami pro žáky na rozšiřující učivo
• Úkoly pro chytré hlavičky, skupinové práce, práce ve dvojicích i vyhledávání na internetu
• Nápady, hry a zajímavosti

Metodiky vlastivědy jsou graficky koncipovány stejně jako učebnice a najdete v nich cíle a pomůcky 
pro výuku daného tématu, náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětová zadání a úkoly, výstupy 
a cíle, zajímavosti, motivační texty a webové odkazy ke konkrétnímu učivu. 
Metodiky rovněž obsahují řešení cvičení z pracovního sešitu a odpovědi na otázky z učebnice. Součástí 
metodik jsou také kopírovatelné stránky se zajímavými úlohami řazené na konci každého tematického celku.

Novinka od května
2019

Novinka od května
2019

 MOTIVAČNÍ VIDEO 
www.decko.cz/hopsasa  (Básničky – Básnička o čase) 

Žáci se pokusí vymyslet vlastní krátkou 

básničku na téma Jak utíká čas? Časová osa třídy●  Žáci si přinesou z domova svoji 
fotografii z nejranějšího věku. Společně 

tvoří velkou časovou osu, do které 
zaznamenají datum narození a doplní 
fotografiemi. Tato časová osa tvoří 
velkou nástěnku ve třídě. 

●  Další variantou může být časová osa 
rodiny každého žáka. Zde budou žáci 
zaznamenávat pouze roky narození 
svých rodinných příslušníků.

1. Lidé a čas

4

CÍL VÝUKY●  Žáci se dokážou orientovat na časové 
ose a umí určit správně století.

●  Znají dva nejpoužívanější typy 
kalendářů.

NÁMĚTY PRO ČINNOST 
V HODINÁCH

 Slunce a čas●  Žáci v daném časovém období (např. 
jeden týden) zjistí čas, kdy vychází 
a zapadá Slunce. Spočítají, kolik hodin 

Slunce dohromady svítí, o kolik se den 

zkracuje či prodlužuje. Převádějí údaje 

na minuty, případně na sekundy. 
●  Dále mohou zjistit, kolik hodin trvá 

nejkratší a nejdelší den. Zjistí, kolik dnů 

uplynulo od poslední jarní a podzimní 

rovnodennosti.
 Hra „Bingo na století“
Každý žák si vytvoří tabulku 3 x 3 
buňky. Zapíše si do nich libovolně století 

(od 10. do 21. století). Učitel říká letopočty, 

žáci zaškrtávají ve své tabulce odpovídající 

století. Komu se podaří vyškrtat správně 

celý sloupec či řádek, vyhrává a zvolá 
Bingo. Cílem hry je procvičit určení 
správného století.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

2

1.  Doplň pojmy k časové ose.

Křesťanský kalendář vycházel z Juliánského kalendáře, který se používal až do 16. století. 

Tento kalendář zavedl 

  

 .  Později byl  

nahrazen Gregoriánským kalendářem, jenž se v současnosti používá celosvětově.

4.  vylušti křížovku a tajenku doplň do textu:

3.  Na časové ose vyznač pastelkami časové úseky podle určených barev:

1. LIDé a čaS

Které století máme nyní? .................. . století100 300

200

500

400

700

600

900

800

1100

1000

1300

1200

1500

1400

1700

1600

1900

1800 2000

1. Kolik roků je 365 dní?2. Planeta Země obíhá kolem…
3. Jiný název pro roky:4. Počátek našeho letopočtu – narození…

5. Jeden z přírodních jevů pro určování času:

6. Kolik let má jedno století?7. Ve kterém století je rok 1989?
8. Nejstarší z historických etap:

9. Doba otočení Země kolem své osy:
10. Jeden rok má 12…11. Kolik měsíců má jeden rok?

12. Doba oběhu Země kolem Slunce:

2.  Zakroužkuj, které letopočty patří  
do uvedených století.

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12

K

C

R

    378    402    419    486   506    620    699   701    735    803    990    1234    1315    1476     1156    1689    1712    1864    1790    1842    1898    1918

j e d e ns l u n c el é t ar i s t as l u n e
s t od v a c á t é mp a v ě kd e n

m ě s í c ůd v a n á c tr o k

j u l i u s

počátek našeho letopočtu 
(narození ježíše krista)

před naším letopočtem(před kristem)
našeho letopočtu (po kristu)

21

c a e s a r

 Projekt - Hodiny v našem okolí
Úkol pro žáky: Ve svém městě či okolí 

najděte a vyfotografujte zajímavé hodiny 

(např. sluneční, věžní, v hodinářství...). 

Z těchto fotografií vytvořte prezentaci. 

Vaši spolužáci nyní musí hádat, kde se 

jednotlivé hodiny nacházejí. Problémový úkolNejznámějšími hodinami v ČR je 
nepochybně orloj na Staroměstské radnici 

v Praze, který pochází již z 15. století. 

Jméno spojené s pražským orlojem 
zní mistr Hanuš. Jedná se o pověst, či 
skutečnost? Žáci vyhledají informace 
o staroměstském orloji.

1

2

12

  Hra „Pantomima – řemesla“

Vybraný žák předvádí beze slov činnost 

typickou pro určité řemeslo. Kdo z ostat-

ních žáků první řekne správně název 

řemesla, jde předvádět (např. kovář, 

výrobce keramiky, tkadlec…).

  Hra „Tichá pošta“

Žáci se rozdělí do dvou až tří skupin, 

ideálně stejně početných. Každá skupina 

vytvoří řadu. Prvnímu v této řadě je 

ukázáno slovo či věta. Úkolem žáků je 

tichou poštou dostat dané slovo či větu 

až na konec této řady. Každý může slovo 

svému spolužákovi říct jen jednou. Po-

slední žák slovo či větu napíše na připra-

vený papír a ten donese učiteli. Vyhrává 

ta skupina, která správně a nejrychleji 

slovo či větu dopravila až na konec řady.

U tématu Slované můžeme použít např. 

následující věty či slovní spojení:

●  Největší bůh Slovanů se jmenuje Perun.

●  Slované bydleli v polozemnicích.

●  Praslovanština.

●  Pohanské náboženství aj.

Zajímavost

Morana či Smrtka je figurína, často 

chápána jako zpodobnění smrti či zimy, 

která je upalována, topena či zakopávána 

při západoslovanských jarních lidových 

obřadech vynášení smrti a vítání jara. 

Na Moravě jsou často používána jména 

jako Mořena, Mařena, Mařana, Morana, 

Morena, Mara.

2

NÁMĚTY PRO ČINNOST 

V HODINÁCH

 Vyrobte si svoji vlastní Moranu 

– bohyni zimy a smrti.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY

1

3. Slovanské osídlení

5

3. SLOvaNSké OSíDLeNí

1.  vylušti obě křížovky. v každé najdeš jedno slovo do tajenky – doplň je do textu: 

2.  vyhledej jmenované 

slovanské bohy. 

Přiřaď pomocí čísel 

jejich jména  

k charakteristikám.

Slované mrtvé spalovali a dávali do hliněných 
.

Mrtvým vojevůdcům a náčelníkům stavěli 
.

Stěhování národů trvalo 
 let.

Slovanské kmeny hovořily 

.

Mezi slovanské kmeny patřili 

.

Slované chovali 

.

Slované byli 

.

Tryzna byla 

.

1. Jedna z řek v původní vlasti Slovanů:

2. Slované chovali…

3. Z našeho území vytlačili…

4. Přišli k nám z …

5. Stavěli si opevněná…

6. Jednou z jejich původních vlastí bylo dnešní…

7. Jejich příchodem začíná dějinné období:

8. Slované na naše území přišli ve století…

1. Slované obdělávali…

2. Přišli v období stěhování…

3. Nářadí vyráběli hlavně ze …

4. Původně bydleli u ruské řeky:

5. Vyznávali náboženství…

6. Dokázali … plátno.

7. Jejich původní vlastí byla také… 

Bohyně krásy a lásky

Bohyně zimy a smrti

Bohyně jara a mladosti

Bůh války, hromu a blesku

Bohyně úrody a ochrany pole

1 Perun

2 Lada

3 Vesna

4 Živa

5 Morana

O příchodu Slovanů se nedochovaly písemné zmínky, proto si lidé začali

  příběhy - 
 .

1

2

3
4

5
6

7

8

1

2

3

4

5
6

7

1
2

3.  Škrtni nesprávná slova ve větách. Z prvních písmen vyškrtaných slov složíš jméno 

pohanského boha úrody a pohostinnosti: 

Socha Radegasta v Beskydech.

v y m ý š l e t
p o v ě s t i

v i s l a

2 
5 
3 
1 
4

p ů d u

n á r o d ů

d ř e v a

d n ě p r

p o h a n s k é

t k á t

u k r a j i n a

d o b y t e k

g e r m á n y

v ý ch o d u

h r a d i š t ě

p o l s k o

s t ř e d o v ě k

š e s t é m

r a d e g a s t

MOTIVAČNÍ TEXT

 „V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí 

vládla Mořena, až bůh slunce počal déle, vlídněji a tep-

leji hleděti na tvář země. I rozbíhala se vodou ledová 

pouta; veselili se po všech dědinách, po všem plemeni. 

Za zpěvu brali se k vodám, k volným teď potokům, 

řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným 

hlaholem vítali _ _ _ _ _, líbeznou bohyni jara.“ 

(A. Jirásek: Staré pověsti české – O Čechovi)

Doplňte následující pojmy:

 Řeka v dnešním Polsku (na 5 písmen), u níž 

ležela pravlast Slovanů. – 1. písmeno (Visla)

 Hliněné nádobí (na 8 písmen) – 2. písmeno 

(keramika)
 Nejstarší slovanský jazyk (na 14 písmen)  

– 4. písmeno (praslovanština)

 Kočovný asijský kmen (na 6 písmen) – 3. pís-

meno (Hunové)

 Násep kamení či hlíny nad hrobem (na 6 pís-

men) – 6. písmeno (mohyla)

Vyluštěním pěti otázek získáte jméno slovanské 

bohyně, které doplňte ve správném tvaru do textu 

pověsti O Čechovi. (VESNA)

3

2

1

4

5

14. Nástup Habsburků na český trůn

58

NÁMĚTY PRO ČINNOST V HODINÁCH
6 Živá časová osa●  Žáci dostanou od vyučujícího kartičky s jednotlivými historickými událostmi. ●  Podle možností doplní přesné datum či století a seřadí se před tabulí chronolo-gicky podle jednotlivých událostí. Třída zkontroluje správnost pořadí a odsouhlasí. ●  Žáci jednotlivé události na lístečcích po-kud možno v souvislostech okomentují.Doplnění k učivu – Rudolfův majestátV roce 1609 si čeští stavové vynutili císařem podepsání Majestátu na náboženskou svobo-du, známý také jako Rudolfův majestát. Za-psáním do desek zemských se stal zákonem a zaručoval svobodu náboženství v Českém království. Takový zákon a svoboda byla na svou dobu opravdu mimořádná.

 Přečtěte a prostudujte společně se žáky text v učebnici na stranách 51-52.
MOTIVAČNÍ VIDEA●  ukázky z českých filmů Císařův pekař, Pekařův císař●  seriál Dějiny udatného národa čes-kého, díl č. 51, Nástup Habsburků (www.youtube.com)

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHYLegendární golem Přečtěte si pověst o pražském golemovi a převyprávějte vlastními slovy.(Alois Jirásek: Staré pověsti české; Ivana Pecháčková: Legenda o golemovi, Meander, 2017)

 Vymodelujte golema podle vlastní před-stavy (materiál: hlína, modelína).

27

4.  v osmisměrce vyškrtej jména uvedených českých králů. Panovníky z rodu Habsburků označ červeně, rodu Jagellonců modře, rodu Lucemburků zeleně a panovníka nekrálovského 
původu žlutě. Ze zbylých písmen složíš tajenku: 

M 1. J R U D O L FL A H A K A R E LU A X B N S R B UD R K M O D V É NV A L S I D A L VÍ A Č N E L S K ÉK M A T R J I Ř ÍŮ N N M A T Y Á ŠD N U M K I Z Ě N

6.  Na dvoře císaře rudolfa II. pobývalo mnoho malířů, sochařů, alchymistů  a astronomů. Spoj čarami významná jména umělců s jejich profesí.

5.  rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, a u správných odpovědí vybarvi písmena. 

Z vybarvených písmen složíš tajenku:  

Ano Ne

1. Jagellonce vystřídali na českém trůně na dvě století Habsburkové. R G

2. Habsburkové si za své sídlo zvolili Vídeň.

U O

3. Rudolf II. si jako jediný Habsburk zvolil za své sídlo Paříž.
S T

4. Z Rudolfovy doby pochází pověst o hliněném Goliášovi.
M E

5. Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců a elixír života.
N A

6. Arkády jsou zdobená okna.

L B

7. Nejvíce rybníků vzniklo na panství Rožmberků v jižních Čechách.
E D

8. Renezance je návrat ke starověké řecké a římské kultuře.
R I

9. Řemeslníci stejných oborů se sdružovali do cechů.
G V

Ve středověku se knihy ručně opisovaly. Až vynález knihtisku roku 1457 umožnil knihy  

tisknout a vydávat v mnohem větším množství.  Vynalezl ho Němec Johann 

 .

astronom 
astronom

sochař 
malíř

Adrian de Vries
Tycho de Brahe

Jan Kepler
Giuseppe  

Arcimboldo
Rudolf II. jako bůh Vertumnus – portrét  od Giuseppe 

Arcimbolda z roku 1590.

Sňatkem Anny Jagellonské s Ferdinandem I. se ocitají   
 
 
 
      .

1. h a b s b u r k o v é 

g u t e n b e r g

n a

t r ů n ě

č e s k é m

Ano Ne

1. Jagellonce vystřídali na českém trůně na dvě století Habsburkové. R G

2. Habsburkové si za své sídlo zvolili Vídeň.

U O

3. Rudolf II. si jako jediný Habsburk zvolil za své sídlo Paříž.
S T

4. Z Rudolfovy doby pochází pověst o hliněném Goliášovi.
M E

5. Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců a elixír života.
N A

6. Arkády jsou zdobená okna.

L B

7. Nejvíce rybníků vzniklo na panství Rožmberků v jižních Čechách.
E D

8. Renezance je návrat ke starověké řecké a římské kultuře.
R I

9. Řemeslníci stejných oborů se sdružovali do cechů.
G V

Rudolf
FerdinandLudvík

Jan Karel

Matyáš
Maxmilián

Vladislav

 Zikmund
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Řešení kopírovatelné strany 60 v MP:

2.

arkády kamenné orámování dveří či vratostění kryté chodby
kašna kamenné orámování okenportál malba v omítcesgrafita umělá nádrž na vodu

Stříhá vlasy a vousy. bradýřStará se o hygienu, připravuje koupele. lazebnice
Nalévá u panovníkova stolu nápoje. šenkýř

Připravuje mastičky a balzámy pro zdraví císaře. apatykář
Pečuje o císařovo zdraví. ranhojič

1.

42

10. Lucemburkové v Čechách

2  
Karel IV. psal a mluvil kromě češtiny 

dalšími čtyřmi jazyky. Vylušti v následujících 

anagramech – přesmyčkách, kterými:

TINSLAKY, ISKYTAL, COUSZKYFRAN, MECNĚKY

VÍŠ, ŽE…?

Jan nechává razit 

první zlaté mince 

u nás – florény.

1 
Z mapy z období panování Lucemburků zkus vypsat území 

dnešních států, která Lucemburkové získali.

 Multikulturní výchova– vzájemné respektování
 Osobnostní a sociální výchova– zásady správné komunikace při skupinové práci, respektování se navzájem	 Výchova	demokratického	občana– rozvíjení kritického myšlení, hledání způso-

bů řešení problémů54

2

PRŮŘEZOVÁ	TÉMATA
1

25

13. DOBa POHUSITSká
1.  Přečti si slova z mírového poselství francouzskému králi od Jiřího 

z Poděbrad z roku 1464 a odpověz na otázky.

4.  Očísluj jednotlivé události, jak šly po sobě. Správně seřazená písmena dosaď do tajenky: 

3.  Spoj čarami jednotlivé panovníky s jejich přezdívkami.  

2.  Poznej podle charakteristik historické osobnosti a dopiš k jejich obrázkům jména.

co chtěl jiří z poděbrad zasláním mírového poselství panovníkům vytvořit?  
................................................................................................................................................................................................

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

uspěl? .................................................................................................................................................................................

„Na čest víry katolické a slovem královským a knížecím slibujeme, že si od této hodiny  

a dne nadále budeme vzájemně prokazovati a zachovávati čisté, pravé a upřímné 

bratrství, že pro žádné neshody, pro žádné stížnosti nesáhneme po zbraních, aniž komu 

naším jménem po nich sáhnouti dovolíme …“

Vladislav 
Jagellonský

Jiří  
z Poděbrad

Ladislav

„Husitský král“
„král Dobře“
„Pohrobek“

Vladislav Jagellonský usedá na český trůn.  ............ áV čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad stanul uherský král Matyáš Korvín.  ............................r
Umírá král Zikmund Lucemburský.  ........................ chLudvík Jagellonský umírá v bažině  na útěku z bitvy u Moháče.  ........................................ m

Stavba určená k bohoslužbám je 
 . 

chtěl získat v cizině přátele a spojence a uzavřít celoevropskou 

mírovou úmluvu.

jiří  
z poděbrad

vladislav 
jagellonský

ladislav 
pohrobek

ch r á m3

2

1

4

albrecht  
habsburský

ludvík 
jagellonský

jeho plán se neuskutečnil.

VÝSTUPY
●  Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti. ●  Orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti n aší vlasti.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ	VZTAHY	 Dokonči	věty: 1.  Vladislav Jagellonský velmi často říkal… (bene, bene; dobře, dobře) 2.  Jiří z Poděbrad se stal v roce 1458… (českým králem) 3.  Jiří z Poděbrad vyslal k evropským panovníkům… (mírové poselstvo) 4.  Ladislav Pohrobek se narodil po smrti …. (svého otce Albrechta Habsburského) 5. Kališník byl stoupencem… (husitství) 6.  Proti Jiřímu z Poděbrad vyhlásil papež …. (křížovou výpravu) 7.  Křížovou výpravu proti Jiřímu z Poděbrad vedl… (Matyáš Korvín) 8.  Jiří z Poděbrad byl nazýván… (husit-ským králem) 9.  Jelikož neměl Ladislav Pohrobek ještě vousy, přezdívalo se mu… (král Holec) 10.   Vladislavský sál najdeme na … (Pražském hradě)
Zajímavost	–	o	chlebuNejvíce, tj. 12 druhů kynutého chleba se prý peklo v 15. století za Jiřího z Poděbrad, a to žemlový, žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný, žaludový, jáhlový, pohanko-vý, rýžový, perníkový a koláčový. V chu-dých podhorských oblastech se pekl chléb ovesný. 
Přidáním na tuk bohatých ořechů se pro-dlužovala trvanlivost chleba. Pecny mívaly na vypouklé horní části nastřižené nebo naříznuté křížky, které však nesouvisely s náboženským symbolem. U malých boch-níčků usnadňovaly lámání chleba a u všech typů umožňovaly při pečení únik přebyteč-ného plynu, díky čemuž se kůrka netrhala. Chléb se zpočátku opravdu pouze odlamoval. Krájet se začal až ve 14. století, ovšem nikoliv proto, aby se mazal a pojídal, ale krajíce se sušily nebo opékaly a poklá-dalo se na ně servírované maso. (Stanislava Jarolímková: Co možná nevíte o životě našich předků. Motto, 2013)

3

13. Doba pohusitská
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6. Velkomoravská říše

CÍL VÝUKY

●  Žáci získají přehled o prvním státním 

útvaru na našem území. 

●  Seznámí se s významnými 

osobnostmi Velké Moravy 

– panovníci, Konstantin a Metoděj. 

●  Poznají první slovanské písmo 

a způsob života Velkomoravanů.

Pomůck
y: výkres formátu A3, barvy, tuš

20

Výprava za poznáním – Velká Morava

Zopakuj si:

1.  Jak se jmenoval první státní útvar západních  

Slovanů, kdy vznikl a kdy zanikl?

2.  Ze které země se k nám rozšířilo křesťanství  

a které náboženství nahradilo?

3.  Kdo byli Konstantin a Metoděj a proč k nám přišli?

4.  Proč se setkáváme u věrozvěstů někdy se jmény 

Konstantin a Metoděj, jindy Cyril a Metoděj? 

5.  Která řemesla se na Velké Moravě rozvíjela?  

Uveď příklady výrobků.

Hlaholice

– první slovanské písmo

	 ■  Přečti si pověst O Svatoplukovi 

a jeho třech synech. 

	 ■  Převyprávěj pověst vlastními 

slovy.

■  Vyhledejte 10 božích přikázání. 

■ Sepište je na jeden společný arch. 

■  Diskutujte ve třídě, která přiká-

zání jsou v současné době nejvíce 

porušována? 

 
píšeme a čteme hlaholici.

■  Napiš hlaholicí svoje jméno (kresba perem a tuší).

■  Vytvořené kartičky se jmény všech ve třídě zamíchejte, losujte 

a pokuste se jména svých spolužáků přečíst.ČJ

ČJ

VV

ČJ

	 ■  Prohlédni si hradiště na obrázku a zkus ho popsat (sloh). 

	 ■  Vytvořte se spolužáky model hradiště Velkomoravské říše. Použijte, co vás napadne  

(krabičky různých velikostí, papír, modelínu, zbytky látek, kůže, provázky, odřezky). 

ČJ

V 9. století se hradiště stavěla v blízkosti řek.  

uprostřed hradiště býval zvlášť opevněný knížecí dvorec.

opevnění knížecího 

dvorce (dřevěná hradba)

knížecí palác

Hospodářské 

budovy

kostel

Hřbitov

Dřevěné domky 

řemeslníků, 

zemědělců 

a družiníků 

(vojáků knížete)

Dřevěné 

vstupní brány

Vnější opevnění 

(silná hradba 

z kamene a malty)

Tržiště

A   B  C  Č  D  E  F  G  H  C H  I   J  K   L  M  N  O   P  R  S   Š  T  U   V   X  Y  Z   Ž

příkop

Dřevěný 

most přes 

řeku

PČ
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Str. 20 Zopakuj si (odpovědi na otázky):

1. První státní útvar Západních Slovanů se 

jmenoval Velkomoravská říše (Velká Morava). 

Vznikla v 9. století a zanikla v 10. století.

2. Křesťanství se k nám rozšířilo nejprve 

z Francké říše, později z Byzantské říše. 

Nahradilo pohanské náboženství.

3. Konstantin a Metoděj byli vzdělaní byzantští 

kněží, kteří u nás šířili křesťanství ve staroslo-

věnštině (srozumitelném jazyce Slovanů).

4. Jméno Cyril přijal Konstantin před svou 

smrtí, když vstoupil v Římě do kláštera.

5. Na Velké Moravě se rozvíjelo šperkařství, 

hrnčířství, kovářství (archeologové nalezli 

např. kovové nástroje, zbraně, nádoby, zlaté 

šperky, nákončí, gombíky aj.)

Str. 20       – úkoly z učebnice:

Pověst o Svatoplukovi

Kníže Svatopluk si před svojí smrtí zavolal 

své tři syny. 

Dal jim do rukou svazek tří prutů a pověděl 

jim, ať se pokusí pruty přelomit. Ani 

jednomu ze synů se tři pruty najednou 

přelomit nepodařilo. 

Poté každému z nich dal do rukou jen jeden 

prut a přikázal jim, aby se pokusili pruty 

přelomit nyní. Jeden prut zvládli všichni tři 

přelomit snadno. 

Tím chtěl Svatopluk synům dokázat, že když 

budou držet při sobě, nikdo je neporazí. 

Vyhledejte Desatero božích přikázání:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero

Desatero

 1. V jednoho Boha věřit budeš.

 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

 3. Pomni, abys den sváteční světil.

 4.  Cti otce svého i matku svou, abys dlouho 

živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

 5.  Nezabiješ.

 6.  Nesesmilníš.

 7.  Nepokradeš.

 8. Nepromluvíš křivého svědectví.

 9. Nepožádáš manželky bližního svého.

 10.  Nepožádáš statku bližního svého.

Jaký je rozdíl mezi křesťanským 

a pohanským náboženstvím?

Křesťanství vyznává jen jednoho boha.

Pohané vyznávali bohů více.
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152 barevných stran B5

HRaVÁ MaTEMaTIKa 1 – přepracované vydání

rozdíl přepracovaného vydání 
Hravé matematiky 1 oproti původnímu:
•  V 1. dílu přidáno 12 nových stran
•  Ve 2. dílu přidáno 16 nových stran
•  Ve 3. dílu přidáno 12 nových stran
•  Nově přidané strany jsou orientované převážně na upevnění numerace,   
    procvičování sčítání a odčítání, obsahují více úloh na geometrii
•  Zavedení číslování úkolů a navigace pomocí obrázků na stranách
•  Výklad znamének + a – 
•  Přesnější a jasnější zadání úloh
•  Obrázky více odpovídají jednotlivým tematickým celkům
•  Nová, vylepšená příloha učebnice: přidání číselné osy, barevných   
    koleček na vyjádření počtu ad.
•  Upravená grafická podoba v místech pro dokreslování nebo dopisování

Metodická PřírUčka 
Pro vŠecHNy 3 díly HravÉ MateMatiky 1

•  Řešení každé strany pracovní učebnice
•  Návod jak více a lépe využít jednotlivá cvičení pracovní   
    učebnice
•  Rozšiřující úlohy s množstvím mezipředmětových   
    přesahů
•  Množství aktivizačních úloh
•  Práce s dalšími pomůckami, které žákům uleví od učení 
    a pomohou procvičovat jemnou grafomotoriku
•  Cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Úkoly pro chytré hlavičky, skupinové práce, práce ve   
    dvojicích

 zakoupit původní vydání pracovních učebnic Hravá matematika 1 
bude možné pouze do vyprodání skladových zásob. Poté bude 

dostupná pouze nová přepracovaná řada.

! !

Na základě ohlasů a Vaší zpětné vazby k učebnicím Hravá matematika pro 1. ročník jsme pro Vás se 
zkušenými pedagogy a lektory připravili nové přepracované vydání. Při změnách jsme kladli důraz na 
to, aby přepracované vydání nezměnilo vaše učební plány a styl výuky.
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pracovní učebnice

36 barevných stran A4

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

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

Hravá MateMatika 1
1. díl – PřePracovaNÉ vydáNí 
  v souladu s rvP zv

• Numerace v oboru čísel do 8

• Sčítání v oboru čísel do 8

• Odčítání v oboru čísel do 8

• Geometrie

• Vystřihovací příloha uprostřed

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

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

Hravá MateMatika 1 
3. díl – PřePracovaNÉ vydáNí 
v souladu s rvP zv
• Sčítání v oboru čísel do 20
   (s přechodem přes základ 10)
• Odčítání v oboru čísel do 20
   (s přechodem přes základ 10)
• Metr, litr, kilogram 
• Vystřihovací příloha uprostřed

Hravá MateMatika 1 
2. díl – PřePracovaNÉ vydáNí 
v souladu s rvP zv
• Numerace v oboru čísel do 10
• Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
• Numerace v oboru čísel do 20
• Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20
   (bez přechodu přes základ 10)
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

Při nákupu všech tří dílů 
Hravé matematiky 1 

 dostanete v rámci balíčku 
Hravý početník 1 zdarMa.

od 59 Kč

od 34 Kč

od 59 Kč od 59 Kč

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

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

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

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

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

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
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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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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

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: 978-80-87881-64-4

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

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

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
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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
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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
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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 
1. díl 

v souladu s rvP zv
• Počítání v oboru čísel do 100
• Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 
   (bez a s přechodem přes desítky)
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

Hravá MateMatika 2 
2. díl 

v souladu s rvP zv
• Násobení  2–10
• Dělení 2–10
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

od 34 Kč
od 34 Kč

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

od 79 Kč

pracovní učebnice

od 79 Kč

Při nákupu obou dílů 
Hravé matematiky 2 

v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 2 

za cenu jednoho.

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností
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72 barevných     
stran A5

učebnice

44 barevných stran A4

pracovní sešit

80 barevných     
stran A5

učebnice

52 barevných stran A4

Hravá MateMatika 3 
1. díl 

v souladu s rvP zv
• Početní operace v oboru čísel do 100
• Početní operace v oboru čísel do 1000
• Geometrie 
• Elektronická příloha 
   – plán deskové hry

Hravá MateMatika 3 
2. díl 

v souladu s rvP zv
• Jednotky délky, hmotnosti a objemu
• Násobení a dělení čísel do 1000
• Geometrie
• Elektronická příloha
   – plán deskové hry

od 39 Kč

pracovní sešit

od 39 Kč

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

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

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

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

od 69 Kč

od 59 Kč

od 69 Kč

od 59 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 3 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 3 

za cenu jednoho.

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností
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48 barevných stran A4

pracovní sešit

Hravá MateMatika 4 
1. díl 
v souladu s rvP zv

• Početní operace v oboru čísel 
   do 10 000
• Početní operace v oboru čísel 
   nad 10 000
• Geometrie

Hravá MateMatika 4 
2. díl 
v souladu s rvP zv

• Početní operace v oboru přirozených čísel
• Převody jednotek, zlomky
• Geometrie

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

52 barevných stran A4

pracovní sešit

80 barevných    
stran A5

učebnice

72 barevných    
stran A5

učebnice

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

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

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 od 69 Kč

od 59 Kč

od 69 Kč

od 59 Kč

od 39 Kč od 39 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 4 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 4 

za cenu jednoho.

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností
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76 barevných    
stran A5

48 barevných stran A4

pracovní sešit

Hravá MateMatika 5 
1. díl 

v souladu s rvP zv
• Miliony – opakování
• Počítáme s přirozenými čísly
• Počítáme se zlomky
• Práce s daty
• Konstrukce a obvody  
   – opakování
• Vzájemná poloha 
   geometrických útvarů
• Úhel

Hravá MateMatika 5 
2. díl 

v souladu s rvP zv
• Přirozená čísla větší než milion
• Desetinné zlomky
• Desetinná čísla
• Jednoduché úlohy s procenty
• Aritmetický průměr
• Průměrná rychlost
• Převody jednotek
• Osově souměrné útvary 
    a pavidelné obrazce
• Úhlopříčky
• Jednodušší geometrické  
   útvary
• Složitější geometrické 
   útvary
• Tělesa

68 barevných    
stran A5

učebnice

48 barevných stran A4

od 39 Kč

od 39 Kč

od 69 Kč

od 59 Kč

pracovní sešitučebnice

od 69 Kč

od 59 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 5 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 5 

za cenu jednoho.

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností
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balíček Hravá MateMatika 1 
Pracovní učebnice Hravá matematika 1 – 1. díl  +  Hravá matematika 1 – 2. díl  

+  Hravá matematika 1 – 3. díl +  Hravý početník 1

balíček Hravá MateMatika 2 
Pracovní učebnice Hravá matematika 2 – 1. díl  +  Hravá matematika 2 – 2. díl

+  Hravý početník 2 – 1. díl +  Hravý početník 2 – 2. díl

balíček Hravá MateMatika 3 
Pracovní sešit Hravá matematika 3 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 
3 – 2. díl +  Učebnice Hravá matematika 3 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 
3 – 2. díl +  Hravý početník 3 – 1. díl +  Hravý početník 3 – 2. díl 

balíček Hravá MateMatika 4 
Pracovní sešit Hravá matematika 4 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 
4 – 2. díl +  Učebnice Hravá matematika 4 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 
4 – 2. díl +  Hravý početník 4 – 1. díl +  Hravý početník 4 – 2. díl

balíček Hravá MateMatika 5 
Pracovní sešit Hravá matematika 5 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 
5 – 2. díl +  Učebnice Hravá matematika 5 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 
5 – 2. díl +  Hravý početník 5 – 1. díl +  Hravý početník 5 – 2. díl

od 177 kč

od 187 kč

od 265 kč

od 265 kč

od 265 kč

+ zdarMa

zdarMa

zdarMa

zdarMa

zdarMa

ZVÝHodNěNÉ BaLÍČKY MaTEMaTIKa
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pracovní sešit pracovní sešit pracovní sešit

40 barevných stran A4 40 barevných stran A4 40 barevných stran A4

BaREVNÉ PŘÍKLadY
Barevné příklady pro 1.–3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. 
Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané 
matematické dovednosti.

barevNÉ Příklady 1 
v souladu s rvP zv

• Numerace do 5
• Numerace do 8
• Numerace do 10 
• Numerace do 20
• Geometrie

barevNÉ Příklady 3 
v souladu s rvP zv

• Násobení a dělení 2–6
• Sčítání a odčítání do 100
• Úsečka a polopřímka
• Numerace do 1000
• Porovnávání 
   a zaokrouhlování
• Násobení a dělení 0–10
• Počítání do 1000

barevNÉ Příklady 2 
v souladu s rvP zv

• Sčítání a odčítání desítek
• Počítání se závorkami
•  Sčítání a odčítání 

dvojmístných čísel
• Násobení a dělení jednou, 
   dvěma a deseti
• Násobení a dělení třemi, 
   čtyřmi, pěti a šesti
• Geometrie

od 59 kč od 59 kč od 59 kč
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48 barevných stran A4

128 barevných stran A4

HRaVÁ ČEŠTINa
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je 
koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim 
umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak RVP ZV, tak i učitelů z praxe. 
Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové 
pomůcky (písanky, čítanky, hravou abecedu, slohovou výchovu, pracovní listy), které ucelenou řadu 
dotvářejí.

sl
ab

ik
ář
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o
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1

pí
sa

nk
a 

2

pí
sa

nk
a 

3

pí
sa

nk
a 

4

Hravý slabikář 
v souladu s rvP zv

• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Deskové hry pro práci celé třídy
• Množství textů, které učitel může s dětmi 
   číst během celého školního roku
• Poutavé ilustrace
• Celobarevné strany s vystřihovacími kartami, 
   které děti poučí i pobaví

Hravá abeceda 
v souladu s rvP zv

• Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení
• Úkoly na rozvoj grafomotoriky
• Zábavné básničky a říkanky

od 99 kč

od 65 kč



VÝ
ZN

AM
 PI

KT
OG

RA
M

Ů 
VI

Z S
TR

. 3
 a 

39

20

pracovní učebnice

52 barevných stran A4

28 barevných stran A4 36 barevných 
stran A4

od 29 Kč od 19 Kč od 19 Kč od 19 Kč

V dalších dílech písanek se procvičují 
sklony písma nejčastěji doporučované 
odborníky. Na řádcích je dostatek 
místa i pro velké psací písmo. Další 
prostor k procvičování obtížných 
písmen naleznete v pracovních listech 
z českého jazyka.

HravÉ PísaNky pro 1. ročník zŠ 
v souladu s rvP zv

První díl písanky je zaměřený na procvičování 
grafomotoriky. Díky velkým stranám orientovaným 
na šířku zde žáci naleznou dostatek prostoru pro 
uvolnění ruky. Všechny úkoly jsou nápadité, hravé 
a navíc je doprovází krátká básnička.

PracovNí listy 
Pro 1. ročník jsme připravili v českém jazyce balení 100 pracovních 
listů ve formátu A4 ke kopírování a metodické pokyny, které doplňují 
témata v učebnicích a umožňují individuální práci s nadanými žáky, 
nebo naopak se žáky s poruchami učení. Tyto listy si může škola 
zakoupit za 990 Kč, nebo získat ZDARMA. Na to stačí objednat 
kompletní balík českého jazyka nebo balíček pro 1. ročník pro celou 
třídu (více na straně 31).

Hravá čítaNka 1 
v souladu s rvP zv

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění 
   a práci s textem
• Úryvky z knih vybrané přímo učiteli 
• Množství omalovánek a jiných doplňkových úkolů

od 79 Kč

990 kč nebo zdarMa

40 barevných 
stran A4

40 barevných 
stran A4
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96 barevných stran A4

36 barevných 
stran A5

36 barevných 
stran A5

96 barevných stran A4

pracovní sešitučebnice

120 barevných 
stran B5
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: 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

Hravá čeŠtiNa 2
v souladu s rvP zv

• Poutavý ústřední příběh zaměřený na
    cestu kolem světa
• Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo
• Práce s komiksy a dalšími ilustracemi 
• Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy,   
   labyrinty)
• Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet

od 89 Kč

od 95 Kč

HravÉ PísaNky pro 2. ročník zŠ
v souladu s rvP zv

• Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti 
   ke správnému sezení a psaní
• Celobarevný design, který bude motivovat děti
   písanky používatod 25 Kč

od 25 Kč

Hravá čítaNka 2 
v souladu s rvP zv

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
•  Množství textů, které učitel může číst s dětmi během celého 

školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh

od 85 Kč

pracovní učebnice
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44 barevných stran B5

pracovní učebnice

96 barevných stran A4

pracovní sešit

96 barevných stran A4

učebnice

120 barevných 
stran B5

Hravá čeŠtiNa 3
v souladu s rvP zv

• Ústřední příběh vypráví zážitky z cest
• Slohová část přehledně oddělena v druhé 
   části učebnice 
• Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci 
   každé kapitoly 
• Mezipředmětové vztahy
• Grafika rozvíjející 
   představivost dětí
• Nápadité a hravé úlohy 
• Úlohy s prvky moderní 
   komunikace

od 89 Kč

od 89 Kč

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

Hravá čítaNka 3 
v souladu s rvP zv

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
•  Množství textů, které učitel může číst s dětmi během celého 

školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh na práci s textem 
   a jeho porozuměníod 85 Kč

MŮj čteNářský deNík

• Vhodný na záznam povinné i nepovinné četby
• Připravená osnova usnadní žákům zápis
• Obsahuje atraktivně zpracovaný úkol 
    na každé dvoustraně
• Do deníku mohou žáci kreslit i psát
• Obsahuje ukázku zpracovaného zápisu

od 65 Kč

ČTENÁŘsKÝ dENÍK
Čtenářský deník je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Každý mladý
čtenář ocení tuto praktickou pomůcku pro své zápisy.

pracovní sešit
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pracovní sešitučebnice

pracovní učebnice

128 barevných 
stran B5

pracovní učebnice

120 barevných 
stran B5

96 barevných  
stran A4

128 barevných 
stran B5

pracovní sešit

96 barevných  
stran A4

učebnice

120 barevných 
stran B5

Hravá čeŠtiNa 4
v souladu s rvP zv

• Ústřední příběh zasazený do tématu
   evropských států
• Mezipředmětové vztahy
• Sešit hravou formou doplňuje učebnici
•  Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci 

každé kapitoly od 99 Kč od 89 Kč

Hravá čeŠtiNa 5
v souladu s rvP zv

• Slovo a jeho význam, stavba slova, 
   slova příbuzná
• Zdvojené souhlásky
• Tvarosloví (morfologie)
• Podstatná jména
• Přídavná jména
• Zájmena, číslovky
• Slovesa
• Věta jednoduchá a souvětí
• Přímá řeč
• Vypravování
• Popis děje

od 99 Kč od 89 Kč

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

Hravá čítaNka 4 / 
Hravá čítaNka 5 
v souladu s rvP zv

• Pracovní učebnice zaměřené na porozumění 
   a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Množství textů, které učitel může s dětmi číst 
   během celého školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou
    i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh

od 85 Kč od 85 Kč
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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
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PRoCVIČoVÁNÍ PRaVoPIsU
Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení různých pravopisných jevů. 
Tematicky vycházejí z probíraného učiva češtiny v každém ročníku a jsou vytvořeny v souladu s RVP. Každá 
kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a opakování. Na konci publikací naleznete správná řešení 
všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu.
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pracovní sešit

ProcvičováNí PravoPisU 
český jazyk Pro 2. ročNík
v souladu s rvP zv

• Psaní u/ú/ů
• Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
• Párové souhlásky
• Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
• Psaní velkých písmen                                                          
• Řešení na konci sešitu

ProcvičováNí PravoPisU
český jazyk Pro 3. ročNík
v souladu s rvP zv

• Vyjmenovaná slova po b – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po l – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po m – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po p – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po s – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po v – procvičování pravopisu i / y
• Vyjmenovaná slova po  z  – procvičování pravopisu i / y
• Opakování probrané látky na konci každé kapitoly
• Souhrnné opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s, v, z
• Řešení na konci sešitu

od 35 Kč

od 45 Kč
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pracovní sešit ProcvičováNí PravoPisU 
český jazyk Pro 4. ročNík
v souladu s rvP zv

• Opakování (tvrdé a měkké souhlásky,spodoba slov,vyjmenovaná    
   slova,vlastní jména
• Předpony a předložky (od-, nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka 
   bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě)
• Psaní skupin souhlásek
• Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných
• Určování slovních druhů
• Podstatná jména (koncovky podstatných jmen rodu mužského, 
   ženského a středního)
• Slovesa (shoda podmětu s přísudkem)
• Souhrnné opakování
• Řešení na konci sešitu 
                                                          

ProcvičováNí PravoPisU
český jazyk Pro 5.ročNík
v souladu s rvP zv

• Opakování          
• Předpony a předložky 
• Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a ve slovech 
   s nimi příbuzných 
• Určování slovních druhů
• Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu středního, 
   ženského, mužského 
• Psaní i/y v koncovkách sloves 
• Souhrnná cvičení 
• Řešení na konci sešitu

55

Řešení

Str. 16 – Psaní i/y ve vyj. sl. po L a slovech příbuznýchStr. 18 – Psaní i/y ve vyj. sl. po M a slovech příbuznýchStr. 20 – Psaní i/y ve vyj. sl. po P a slovech příbuzných

Str. 17 – Psaní i/y ve vyj. sl. po L a slovech příbuznýchStr. 19 – Psaní i/y ve vyj. sl. po M a slovech příbuznýchStr. 21 – Psaní i/y ve vyj. sl. po P a slovech příbuzných

Str. 22 – Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech po S a slovech příbuzných

neslyšná chůze

pelyňkový čaj

kolíčky na prádlo

nalinkovaný sešit

plyšový medvídek

plísňový sýr

blízká hvězda

mlýnek na kávu

drahokam se blyští

studená hlína

sladké koblihy

Oliver Twist

políbil dívku

lyžařský výcvik

plastová klika

umlít mák

hlídat děti

na plný plynznámý myslitel, my všichni, my se máme, půjč mi to, mýt 

nádobí, jemné mydlinky, místo pro život, policejní komisař, 

mít se dobře, nové umyvadlo, míry a váhy, vylezl na komín, 

neodbytný hmyz, vepřová na kmíně, mírný vítr, zmítal se 

bolestí, tři mínus jedna, mys Dobré naděje

jemné chmýří, časné stmívání, medvídek mýval, smířit se  

s osudem, mycí prostředky, litomyšlské náměstí, staré  

dmychadlo, milá Kamila, čas míjí, myslivecká čepice, světový 

mír, minul branku, bílá omítka, miluji hudbu, zamykej za  

sebou, voňavé mýdlo, Míšeň, smích léčí

myší kožíšek, má to smysl, roztomilý smíšek, kamarád Mirek, 

to je omyl, mišpule je ovoce, ochmýřené mládě, nemám 

námitky, vymítat ďábla, míval rád sladkosti, miska s mlékem, 

odmykej rychle, Kamila se mýlí, myslím si to, omyvatelná 

podložka, budu mít narozeniny, ochomýtal se tu, zamíchej 

karty

netopýří let

Pepíkova propiska

přepychový byt

pilná včelka

houba pýchavka

koňská kopyta

piškotový moučník

napij se vody

klopýtavá chůze

princezna zpychla

písečná bouře

tekuté lepidlo

slepýší ocas

pytláci útočí

pyskatá rostlina

pihatá dívka

hraji piškvorky

pylový prášek

široká ulice

proud kolísá

čas plyne

vlídná maminka

blýskavý kamínek

pálivá paprika

v zimě lyžujeme

průhledné sklíčko

uplynul týden

hlídá dům

voda šplíchá ven

rozvzlykal se

sestra Linda

mlynář mele 

vylíčit událost

lýtkový sval 

plýtvat jídlem 

pes se olizujemy přijdeme

mycí houba

kočka Micka

míchala kaši

ve Vysokém Mýtě

kmitání
nemiř na mě

Mírové náměstí

stará promítačka

odmítnul ji

vrásky od smíchu

červená mikina

vymýcený les

dvě minutypíchla mě vosa

zvučné pískání

slepíš papír

pichlavý kaktus

slepičí vejce

kapitánský můstek

opíral se o hůl

oslnivý třpyt 

sladké pití

drobné píďalky

Spytihněvův kůň

spínací špendlík

kuje pikle
popínavá růže

najez se dosyta, synova učitelka, sípal 

bolestí, sycená voda, prosívat písek, 

nesýčkujte, 
zapálená 

sirka, 
syrové 

maso, posypaná cukrem, silný mráz, 

země Sýrie, sítko na čaj, sýkorky zpívají,  

námořník Sindibád, rozbitá kasička, 

dědečkův synovec, syslí nora, olo-

moucké syrečky

pavoučí síť, syrovátka, siréna houká,  

ryzec 
syrovinka, 

posílám 
balík, 

sýrová 
pomazánka, 

na 
Korsice, 

masírovat 
záda, 

jez 
do 

polosyta,  

silonové 
punčochy, 

zavolej 
posily, 

vysypaný koš, plná síťovka, zámek 

Sychrov, oční sítnice, rozesílá dopisy,  

sídlí na ostrově, sytič v autě
nové sídliště, osiřelé dítě, osypky, za  

syrova, kousek sýra, sirný prášek, sypký 

materiál, usíná brzy, nasycené dítě, mo-

derní sídlo, sychravý podzim, nemocné 

hlasivky, můj synek, sivá barva, vysílený 

sportovec, syčící had, prosít mouku, 

opravená silnice

Lysá hora

lýkožrout smrkový

starý mlýn

keř líska
jedeme na olympiádu

mladá mlynářka

plivat se nemá

líže nanuk

slyším vzlykání

neohrožená hlídka

nemocné plíce

plytké řeči

plížil se ve tmě

plynový vařič

klidná chůva

zachovej klid

mluví plynule

rybářská třpytka 

dobré papírnictví

odpískaný zápas

pirátská loď

pevný pilíř

polní pych

třpytivý plíšek

pěkná písnička

kukuřičné lupínky

neopisuj

hrubá pytlovina

pijavice
jarní pivoňky

lehoučké pírko

pytlíčky na koření

dopisy od tebe

pítko pro ptáky

opičí dráha

oplývat zdravím

hlízy jiřinek

klimatizace

klíče od auta

Kulihrášek

mlha se rozplynula

zalykat se štěstím

neplýtváme vodou

jdeme na maliny

líčila se na ples

děcko na klíně

nedoslýchavý děda

polil se čajem

lýčené pantofle

lipový čaj

Liberec 
svítiplyn

lišaj smrtihlavBrennerský průsmyk

myslím na tebe

bohatý průmyslník

housle a smyčec

mihla se v dálce

zmýlil jsem se

míč na vybíjenou

mísit těsto

namíchej mi koktejl

smýkl sebou

veselý komik

dálniční mýto

svědomitá žákyně

zlomyslný kluk

smyšlený příběh

kalamita
hlemýždí ulita

vysmýčit světničku

načepýřený vrabec

plněné žampióny

papírová taška

tenká pikola

krupicová kaše

špinavé ruce

rozčepýřené vlasy

lichokopytníci

vypleji pýr

v plátěném pytlíku

slepýš je plaz

prasečí kopýtka

ozdobný zápich

zvířecí pysky

zápis do školy

napít se mléka

dva spiklenci 

zazpívat píseň

taška z lýka

poslyšte všichni

zarazil klín

zelené lístky

gumové holínky

splývat s davem

listonoš 
neslyšel mě

lískové oříšky

lišej na tváři

ledová limonáda

polykač ohně

lis na ovoce

neslýchaná událost

mlýnské kameny

lidský přístup

blýskavice

sníh se rozplynul 

zářivé lampióny

malý strašpytel

nevyzpytatelný člověk

opilý oslavenec

včely opylují květy

pilník na nehty

přepychový hotel

spící město

vzácný ptakopysk

sudokopytníci

nenapínej mě

město Pyšely

nepříjemné klopýtnutí

Eda je jazykozpytec

jemný píseček

zpytujte svědomí

odpykal si trest

pískovcové skály 

mlít maso

plíčky na smetaně

příliv a odliv

malinový džem

lysina na hlavě

plynojem
malí kolibříci

ježkovy bodliny

sádrový odlitek

na polici
semlít mák

blýskavý plíšek

lítostivý pláč

zralé olivy

zrzavá liškahluboké zamyšlení

noha nohu mine

omítat zeď

drobné kamínky

hmyzožravec

chytá hmyz

ani smítko

světlá mýtina 

kmínek jabloně

minerální voda

pomyslná osa Země

mnoho připomínek

pevná smyčka

nebuď namyšlená

Přemysl Oráč

myší díra

nepříjemná migréna

promítat film

hezké myšlenky  

soudní zapisovatel

pýr je plevel

pískat zápas

modrá propiska

starý pirát

známý spisovatel

pít pivo
zámek Chropyně

pytel mouky

klopýtl o práh

silné opiáty 

pýr plazivý

pylový váček

upilovat mříž

kapičky rosy

nepyšni se 

suchopýrek alpský

odpíral  mu pomoc

9

2.

 Předpony a předložky od-, nad-, před-

1)  o

vaha, o

ělit, po

rážky, o

párat, po

ůstojník, 

po

stavec, o

krýt, o

ávající, po

aní, o

ělení, po

vázat, 

o

ychovat, o

litek, po

anství, o

enek, po

kova, 

po

usit, pře

ávat

3)  o

álit, o

radit, po

koní, po

ůstojnice,

 o

kázat, po

ržet, o

vát, po

pis, 

o

poledne, na

hled, po

kolenka,

o

ejít, na

chod, po

vodník, o

lužit, vo

ní, 

me

ový, po

olovat

2)  o

kráčet, o

olat, na

ělení, po

ložka, o

ělený, 

po

aná ruka, o

ech, pře

pis, pře

stavit, o

lákat, 

pře

ávat, o

povídat, na

pis, na

mořský, pře

ložka,

o

měř, o

ychuje, vz
ychá

Doplň d/dd. 

z 18

z 18

z 18

pis, 

lužit, vo

42

8.

Porad
me se s učitel .

Noha nohu m
jí.

Chlapci se najedl  a jsou s
tí. 

Rodiče b
dlel  v Kob

lisích. 

S
ra je žlut

 nerost. 

Tohle je pěkné m
sto. 

Str
ček má l

sou hlavu. 

Děti si hrál  na p
sku. 

Dřevorubci m
til

 les
.

Mus
me si dob

t energii.

Pob
t u moře b

l úžasný. 

Serv
rka bude ml t kávu.   

Zb
něk je m

lý chlapec.

Při bouřce se bl ská. 

Rozb
l se m

 

z
p. 

An
čka v

je 

věneček. 

Hus
té chtěl  dob

t hrad. 

S
mona je p

lná dívka. 

S
rovátka zb

vá po sražení mléka.

Na rybníku plaval  l
sky s mláďaty. 

Naše hlavní město se naz
vá Praha. 

M
lan se nachom

tl k nem
lé nehodě. 

Otrhal  jsme oříšky z l
sky na zahradě. 

Ve škole máme přes
pací hodiny. 

Ciz
nci přijíždějí obv

kle do Prahy.

V
v

klaný strom ohrožoval provoz. 

Neodb
vejte svou práci. 

Před jídlem si um
jte ruce. 

M
dlo dělá m

dlinky.

V lese budeme sb
rat houb

. 

Zemědělci v
sel  na pol  hrášek. 

V
b

l se mi mob
l. 

M
láno je město v Itálii.

Větrný v
r rozv

řil všechno l
stí.

Nezlob
m se na tebe.

6. Doplň i,í/y,ý.

z 37

Souhrnné opakování

l se m

je je 

z 32 28

5.
Slovní druhy – Určování slovních druhů

dvoje  

parádní 

nechť  

lámat  

protože 

úklid  

vážka  

ty  

nůžky  

neboť  

Labe  

radost  

stůj  

hluchá 

zapnout 

slabě  

nad  

bác  

ale  

Teplice 

dýchat 

oheň  

starý  

ať  

vykouzlil 

on  

jarní  

plavání 

tisíc  

výborně 

Novák  

práce  

vlažný  

pes   

pěkný  

spát  

čtyři  

Vánoce  

dobře  

bum  

Alena  

veselá  

pracoval 

smích  

od  

Krkonoše 

zameť  

já  

žirafa  

déšť  

prší  

Doplň čísla slovních druhů.

z 18 z 18 z 15

nůžky  

neboť  

od 45 kč

od 45 kč
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PRoCVIČUjI sI

pracovní sešit

32 barevných stran B5

pracovní sešit

52 barevných stran B5

pracovní sešit

40 barevných stran B5

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná 
slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žákům působí obtíže. V těchto publikacích 
se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování. Na konci procvičovacích sešitů jsou 
vždy uvedena správná řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné na samostatnou přípravu.

ProcvičUji si 
slovNí drUHy
v souladu s rvP zv

• Podstatná jména
• Přídavná jména 
• Zájmena 
• Číslovky
• Slovesa
• Příslovce 
• Předložky
• Spojky
• Částice 
• Citoslovce
• Řešení na konci sešitu

ProcvičUji si 
PřídavNá jMÉNa
v souladu s rvP zv

• Tvrdá přídavná jména
• Měkká přídavná jména
• Přivlastňovací přídavná jména
• Stupňování příd. jmen
• Zvláštní pravopisné jevy
• Závěrečné opakování
• Řešení na konci sešitu

ProcvičUji si 
vyjMeNovaNá 
slOVA
v souladu s rvP zv

• Procvičování 
   vyjmenovaných slov po  
   B,L,M,P,S,V,Z
• Hravé opakování
• Diktáty a testy
• Řešení na konci sešitu

od 39 kč od 45 kč od 39 kč

Vyjmenovaná slova po

4

b

38

Napiš k obrázkům správné názvy živočichů.        

Označ červeně savce, modře ptáky, zeleně plazy, žlutě bezobratlé.        

Zakroužkuj názvy živočichů, kteří jsou ve vyjmenovaných slovech.

a

Zc

5

b

 
Spočítej příklady a podle výsledků u obrázků zjisti, kdo má který 

nápoj nejraději.       Názvy nápojů k nim zapiš.

 
Spočítej příklady a podle výsledků u obrázků zjisti, kdo má který 

a

8 . 7

9 . 3

6 . 6

9 . 7

56

27

63

36

M

S

7

17

Vyjmenovaná slova po M

 Spočítej všechny příklady. Podle 

výsledků zjistíš, do kterého políčka 

v obrázku (1-15) patří písmeno, které 

najdeš a doplníš na označené místo 

ve větách. 

 Doplň i, í/y, ý.

a

 Doplň i, í/y, ý.
b

 Petr má nového domácího mazlíčka 

– oblovku. Víš, jak se jí také říká?

 

Boží ml ny melou pomalu, ale jistě.

Živočišný druh na 4 písmena ve vyjmenovaných 

slovech po m:    y

Ty sis ty ruce před jídlem neum  ? 

Bě  si to jablko um t!

Pavel se náhodou přich m tl k autonehodě 

a zavolal 112.

Jirka každý večer um  á nádobí.

Poj    m   to   ukázat.

Šachy a jiné podobné hry nás učí m  let.

P omiňte mi můj om l.

Kuchařka m sila těsto v m s .

M lá   ška  m vala (měla)  m su  

m vala  M chala.

 lo m    té   zm je   líto.

Om lem  se  um l   m st    m dlem  

nějakým  nesm slem.

Zm lená  neplatí.

Nezam  ej   m  dveře!

 14 – 9 =  

    

 99 – 98 =  

    

 15 – 13 =  

    

 2 . 3 =  

    

 4 . 2 =  

    

 35 – 23 =  

    

 26 – 19 =  

    

 24 – 11 =  

    

 5 . 2 =  

    

 59 – 56 =  

    

 12 – 8 =  

    

 27 – 18 =  

    

 5 + 6 =  

    

 3 . 5 =  

    

 7 . 2 =

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

vy – vysoký – výt,výskat – zvykat – žvýkat,
vydra – výr – vyžle,povyk – výheň,slova s předponou vy-, vý-

vy – vysoký – výt,výskat – zvykat – žvýkat,
vydra – výr – vyžle,

V  Doplň do slov správně i, í/y, ý 
a vysvětli jejich význam:

1

 Doplň do slov správně i, í/y, ý:

 Doplň do slov správně i, í/y, ý:

2

Vyjmenovaná slova po V

 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

3 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

a

b

nev světlitelný jev, upov daná žena, v sací zámek, řeka V dra, v mlouvat 

se, hlasitý v skot, zbytečný pov k, nev taný návštěvník, sv ravá bolest, 

pražská čtvrť V sočany, v běžek do moře, nev chovaný kluk, 

v v klaný zub, zv davé dítě, obec V žlovka, jihomoravské město V škov

 Do řádků křížovky doplňuj postupně (odshora dolů) slova ze cvičení, v nichž se píše y/ý po písmenu „v“. Vyluštíš tajenku: Jak se nazývá místo v Praze, kde podle pověstí žili kněžna Libuše a její muž Přemysl Oráč?         

v škoměr, V deň, sv tání, střešní v kýř, zlozv k, v žle, 
v sutý most, v heň v kovárně

Povídá se, že zv k je železná košile. Sv t slunce může v bělit prádlo. 

Císař se v nev ditelných šatech tvářil pov šeně. Dříve děti připravovaly 

svým rodičům na stáří v měnek. V těz se radoval z obrovské v hry. 

V ra velkého v dáme jen zřídka. Petr dělal s v táním hostů zbytečné 

cav ky. Ve staré chalupě v Pov dří jsme si sv tili petrolejkou.

c

31

Řekni, co o tomto místě ještě víš?
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pracovní sešit

52 barevných stran A4

BaREVNÉ ÚLoHY Z ČEŠTINY

od 65 Kč

barevNÉ ÚloHy z čeŠtiNy 1
v souladu s rvP zv

• Jednotlivá písmena abecedy
• Slova se skupinami hlásek dě, tě, ně, dy, ty, ny, 
   di, ti, ni, bě, pě, vě, mě

pracovní sešit

60 barevných stran A4

od 65 Kč

barevNÉ ÚloHy z čeŠtiNy 2
v souladu s rvP zv

• Pořádek slov ve větě 
• Druhy vět
• Samohlásky
• Souhlásky
• Slovní druhy

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. 
Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování 
a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních 
sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol.
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pracovní sešit

60 barevných stran A4

od 65 Kč

barevNÉ ÚloHy z čeŠtiNy 3
v souladu s rvP zv

• Věta jednoduchá a souvětí 
• Význam slov 
• Vyjmenovaná slova
• Podstatná jména
• Slovesa
 

pracovní sešit

60 barevných stran A4

od 65 Kč

barevNÉ ÚloHy z čeŠtiNy 4
v souladu s rvP zv

• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem

pracovní sešit

60 barevných stran A4

od 65 Kč

barevNÉ ÚloHy z čeŠtiNy 5
v souladu s rvP zv

• Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
• Předpony s, z, vz
• Slovní druhy



VÝ
ZN

AM
 PI

KT
OG

RA
M

Ů 
VI

Z S
TR

. 3
 a 

39

ČTENÍ s PoRoZUMěNÍM

VÝ
ZN

AM
 PI

KT
OG

RA
M

Ů 
VI

Z S
TR

. 3
 a 

39

29

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo 
ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou 
formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými 
pedagogy s dlouholetou praxí na ZŠ.

pracovní sešit

84 barevných stran B5

od 79 Kč

čteNí s PorozUMěNíM 2/3
v souladu s rvP zv
• Učí práci s textem a procvičuje 
    logické myšlení
• Jedná se o plnohodnotnou čítanku 
    s úryvky z vybraných knih
• Čítanka obsahuje také velké množství   
   cvičení, úloh a hádanek
• Pracovní sešit propojuje tematické    
   okruhy učiva
• Publikace je tvořena tak, aby s ní děti    
   mohly pracovat samostatně

pracovní sešit

84 barevných stran A4

od 79 Kč

pracovní sešit

84 barevných stran B5

od 79 Kč

čteNí s PorozUMěNíM 4/5
v souladu s rvP zv
• Učí práci s textem a procvičuje 
    logické myšlení
• Hravou formou podněcuje zájem 
   o čtení a literaturu
• Publikace je tvořena tak, aby s ní děti  
    mohly pracovat samostatně
• Podporuje tematické okruhy učiva
• Vytvořeno ve spolupráci s vybranými  
   pedagogy s dlouholetou praxí na ZŠ

pracovní sešit

88 barevných stran B5

od 79 Kč
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pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují 
předpřipravená témata podle RVP a  jsou určena pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova 
pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současného žáka, které stále více 
zasahují do písemného projevu dětí. Jsou zde proto zastoupena témata chat, sociální sítě, novodobá 
přísloví a mediální sdělení.

Hravá sloHová 
výcHova 3 
v souladu s rvP zv

• Pracovní sešit se zaměřuje    
   na komunikační a slohovou     
   výchovu
• Na tématech hodiny 
   se procvičí konkrétní 
   slohový útvar
• Žáci se učí vnímat okolní   
   svět a také sebe sama

obsahuje například témata:
pozvánka, vyprávění, 
reportáž, dopis, bajka, tvorba 
básně, popis pracovního 
postupu, akrostich 
a další...

Hravá sloHová 
výcHova 5 
v souladu s rvP zv

• Rozvoj představivosti 
   a obrazotvornosti podpoří    
   bohaté využití obrazového   
   materiálu
• Jsou zde využívány metody 
   tvůrčího psaní a skupinové   
   práce
• Učí žáka vyjádřit své pocity

obsahuje například témata:
dialog, anketa, vypravování  
s personifikací, rozhovor, 
charakteristika postavy, 
práce s příslovím, dokončení 
příběhu a další...

Hravá sloHová 
výcHova 4
v souladu s rvP zv

• Učí žáky využívat  
   mateřštinu v mluvené 
   i písemné podobě
• Jednotlivá témata jsou
   zpracována do více cvičení
• Žáci se seznámí s novými  
   pojmy

obsahuje například témata:
tvorba osnovy, popis věci, 
popis zvířete, charakteristika 
osoby, sdělení, dopis, 
recenze, recept, inzerát 
a další...

od 59 kč od 59 kč od 59 kč

HRaVÁ sLoHoVÁ VÝCHoVa
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60 barevných stran A5

kniha

96 barevných stran B5

diktáty, testy a Hry 3, 4, 5
v souladu s rvP zv

• Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 
• Vyjmenovaná slova
• Psaní čárek
• Vlastní jména
• Předpony a předložky
• Shoda přísudku s podmětem
• Přímá a nepřímá řeč  
• Pravopis souhlásek a souhláskových skupin
• Pravopis zájmen
• Zápis číslovek řadových

vyjMeNovaNá čteNí o ledasčeM 
v souladu s rvP zv

U vyjmenovaných slov nám často nezbývá nic jiného, než 
si správné tvary slov zapamatovat. Jak? Tak jako si lidské 
tváře zapamatujeme tím, že je opakovaně vídáme, můžeme si 
stejným způsobem uložit do paměti podobu slov.
Knížka přistupuje k výuce vyjmenovaných slov originálním 
didaktickým konceptem. Děti vidí vyjmenovaná slova ve 
všech podobách v krátkých zajímavých článcích.

Diktáty, testy a hry pro 3., 4. a 5. ročník jsou moderními publikacemi poskytujícími široký výběr 
diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Obsahují 
motivační texty s vyznačenou náročností a sebehodnocením.

Publikace obsahují různé typy diktátů:
1. diktáty po zrakové přípravě (žáci si text nejdříve přečtou, 
    procvičí si příslušné pravopisné jevy a pak si text napíší jako diktát)
2. diktáty s vynechanými písmeny
3. diktáty bez vynechaných písmen; v příloze doplněny verzí 
     s vynechanými písmeny (pro žáky se SPU není třeba texty upravovat)

od 99 Kč

Novinka od května
2019

od 49 Kč
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balíček Hravá čeŠtiNa 1 

Hravá abeceda  +  Hravý slabikář  +  Hravá čítanka 1  

+  Hravé písanky 1 – 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl

balíček Hravá čeŠtiNa 2 

Učebnice Hravá čeština 2  +  Pracovní sešit Hravá čeština 2  +  Hravá čítanka 2  + Hravé písanky 

2 – 1. díl, 2. díl

balíček Hravá čeŠtiNa 3 

Učebnice Hravá čeština 3  +  Pracovní sešit Hravá čeština 3  +  Hravá čítanka 3

balíček Hravá čeŠtiNa 4 

Učebnice Hravá čeština 4  +  Pracovní sešit Hravá čeština 4  +  Hravá čítanka 4

balíček Hravá čeŠtiNa 5 

Učebnice Hravá čeština 5  +  Pracovní sešit Hravá čeština 5  +  Hravá čítanka 5

od 329 kč

od 297 kč

od 257 kč

od 257 kč

od 257 kč

+ zdarMa

pracovní listy při 

koupi 15 ks

balíček koMPletNí 1. ročNík 1. stUPNě zŠ 
Hravá abeceda + Hravý slabikář + Hravá čítanka 1 + Hravá písanka 1 – 1. díl + 2. díl 

+ 3. díl + 4. díl + Hravá prvouka 1 + Hravá matematika 1 – 1. díl + 2. díl +  3. díl + 

Hravý početník 1

BaLÍČEK KoMPLETNÍ 1. RoČNÍK

od 595 kč

ZVÝHodNěNÉ BaLÍČKY ČEsKÝ jaZYK

+ zdarMa

pracovní listy při 

koupi 15 ks
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pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

ŠKoLNÍ dRUŽINa
Na základě mnoha dotazů od vychovatelek jsme vytvořili pracovní sešity pro školní družinu. Nabízejí 
pestré aktivity, u kterých si žáci odpočinou. Najdou v nich hádanky, rébusy, mnoho činností od 
malování, čtení, vystřihování až po kreativní náměty do družiny. V úvodu se navíc žáci seznámí  
s pravidly slušného chování v družině, které si společně mohou doplnit nebo upravit.

Hravá ŠkolNí 
drUŽiNa 3
v souladu s rvP zv

• Témata navazují na  
   probíhající období 
   školního roku
• Součástí je společenská hra

Hravá ŠkolNí 
drUŽiNa 2
v souladu s rvP zv

• Zábava na odpoledne, 
   která se týká toho, co se  
   probírá ve škole
• Hned v úvodu se seznámíte 
   s pravidly slušného chování 
   v každé školní družině, 
   které si mohou vychovatelé 
   s dětmi upravit nebo doplnit

od 69 kč od 69 kč

Hravá ŠkolNí 
drUŽiNa 1
v souladu s rvP zv

• Slouží k zábavě, relaxaci 
   a odpočinku ve školní  
   družině 
• Výběr z množství 
   zajímavých 
   a kreativních činností - 
   malování, čtení,  
   vystřihování, hádanky, 
   rébusy, …

od 69 kč
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24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

MaTEŘsKÉ ŠKoLY
Pracovní sešity pro mateřské školy jsou zpracovány hravým způsobem, aby podpořily dětskou vnímavost 
a tvořivost. Aby dětem pomohly k bezproblémovému vstupu na základní školu, rozvíjejí jejich 
grafomotorické schopnosti. Tématicky jsou vytvořeny podle cyklu ročních období a každé cvičení je 
doplněno básničkou.

HravÉ seŠity Pro 4–5letÉ děti:

Hravá MateMatika 1 
Pracovní sešit
z matematiky

Hravá Pastelka 1 
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HravÉ PozNáváNí 1 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

od 36 kčod 36 kč

Hravá MateMatika 2 
Pracovní sešit
z matematiky

Hravá Pastelka 2 
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HravÉ PozNáváNí 2 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

od 36 kč od 36 kčod 36 kč

HravÉ seŠity Pro 5–6letÉ děti:

od 36 kč
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100 barevných stran A4

Hvězdička 1, 2, 3
v souladu s rvP zv

• Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte    
   upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu   
   ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou   
   přípravou na nácvik psaní. 
• Úlohy v pracovním sešitu podporují     schopnost  
   uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní   
   zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech   
   a tvarech, množství předmětů a jejich umístění.

Edice Hvězdička představuje sadu pracovních sešitů s grafomotorickými cvičeními zaměřenými na rozvoj 
jemné motoriky. Pracovní sešity jsou vhodné pro domácí využití s rodiči nebo pro společnou práci dětí 
v mateřské škole. Jednotlivé pracovní sešity jsou sestaveny podle stoupající náročnosti grafomotorických 
dovedností. Úlohy v pracovních sešitech vychází z požadavků pro předškolní vzdělávání. 

kniha

80 barevných stran

skřítek v PyŽaMkU
kniha pohádek pro malé i velké

 

• Obsahuje situační pohádky zaměřené na výchovné   

   problémy, které důvěrně znají všichni rodiče.

• Kniha je ideálním návodem pro rodiče jak zvládnout   

   výchovné problémy s vtipem a lehkostí.

• Každá pohádka obsahuje morální nebo edukační odkaz.

• Příběhy doplňují milé ilustrace a fotografie skutečných dětí.

• Je vhodná pro děti od 3 let.

 290 Kč

129 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.

chcete se žáky v hodině...

to a mnohem více vám přináší 
interaktivní výuka od vydavatelství taktik!

...procvičit  
na tabuli  

správné psaní  
písmen.

...procestovat 
ve vlastivědě 

interaktivní mapu 
evropy?

...využít 
interaktivní 
číselnou osu 

pro vysvětlení 
sčítání a odčítání?

...hrát pexeso 
pro zopakování 

názvů hradů 
a zámků?

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

 

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.

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.

akce!
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Interaktivní mapa Evropy 
s množstvím obrázků 
a informací

Velké množství
příkladů na 
procvičování

Grafické zobrazení správných 
řešení úkolů pro žáky

Výukové hry na opakování 
probírané látky: pexeso, 
puzzle, ...

Automatické 
kreslení tvarů, 
písmen a celých 
slov

Velké množství 
audionahrávek

Pro učitele 
možnost gene-
rování testů

Množství výukových 
aplikací formou her na 
opakování probírané látky

INTERaKTIVITa PRo 1. sTUPEŇ

INTERAKTIVNÍ ČEŠTINA
•  interaktivní tituly pro nácvik psaní písmen a slov 
•  čítanka s namluvenými texty 
•  spojovačky, hledání rozdílů, vybarvování

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA
•  animovaná číselná osa pro nácvik počítání 
•  matematické hry pro opakování sčítání a odčítání 
•  praktické zobrazení správných řešení

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDA
•  interaktivní mapa evropských států 
•  krátká videa k historické části vlastivědy 
•  množství interaktivních testů k opakování

INTERAKTIVNÍ PRVOUKA
•  zobrazení hádanek a motivačních textů 
•  animovaná řešení úkolů 
•  testy pro opakování probírané látky

Co můžete najít v interaktivních 
sešitech:

A mnoho dalšího...

3 

6

8

2 

5

7

1

4 

INTERAKTIVNÍ PŘÍRODOVĚDA
•  Poznávání živočichů podle popisu 
•  Pojmenování svalů a kostí v lidském těle 
•  Vědomostní hry
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PŘIjÍMaČKY 5 a 7

38

Pracovní sešity jsou určeny pro přípravu žáků 5. a 7. ročníku ZŠ na jednotnou přijímací zkoušku na 
víceletá gymnázia. Jednotlivé kapitoly a testy pomohou vytvořit představu o okruzích a typologii 
úloh v přijímací zkoušce. Navíc si může žák přikoupit elektronické srovnávání, ve kterém zjistí počet 
bodů z testů a percentil v rámci ČR a školy.

Balíček Přijímačky 5 a 7 V PoHodě
Český jazyk a literatura a Matematika

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

•   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

PŘIJÍMAČKY 5 a 7 V POHODĚ 
Český jazyk a literatura 

Příprava na jednotné přijímací řízení 
víceletých gymnázií

PŘIJÍMAČKY 5 a 7 V POHODĚ 
Matematika 

Příprava na jednotné přijímací řízení 
víceletých gymnázií

+

od 249 Kč

120 barevných stran A4 120 barevných stran A4
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Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky 
si můžete objednat na našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout, že chcete bezplatnou ukázku. 

Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte řešení v digitální podobě. Řešení naleznete
na svém účtu na našich stránkách v bonusových materiálech. Vše potřebné pro přihlášení
k účtu zasíláme na e-mail při objednávce.

K objednávkám každých 15 kusů publikací jednoho titulu dostanete navíc jeden výtisk
daného titulu pro učitele zdarma. Zároveň již dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus.
Zvýhodněnou cenu získáte také při nákupu balíčků.

K nákupu každých 15 kusů publikací jednoho titulu získáváte zdarma roční licenci na jeho
interaktivní verzi. Tento bonus poskytujeme u titulů, u kterých máme interaktivní verzi. 

Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme ty nejvýhodnější ceny, doplněné
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednat přímo u nás na e-shopu. Stejné
výhody a ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik. Doprava zboží pro 
školy je u nás zdarma

1
2
3
4

5

VěděLI jsTE, ŽE...?

INFoGRaFIKa

Děkujeme za váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

Elektronické řešení 
produktu ke stažení 
po přihlášení do Va-
šeho účtu na našem 
webu.  

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

K nákupu každých 10 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma.

Tato publikace má 
interaktivní verzi. 

Při nákupu 15 kusů publikací jednoho 
titulu získáváte roční licenci interaktivní 
verze, v případě že tato publikace má 
interaktivní verzi.

K nákupu každých 15 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma. 

Vydavatelství Taktik
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PřeHled Nabídky UčebNic a PracovNícH seŠitŮ Pro 1. stUPeŇ zŠ
český jazyk

3. ROČNÍK 4. ROČNÍK 5. ROČNÍK

barevné příklady Školní družina

vlastivěda Přírodověda

Prvouka
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PřeHled Nabídky UčebNic a PracovNícH seŠitŮ Pro 2. stUPeŇ zŠ
7.

 R
O

ČN
ÍK

8.
 R

O
ČN

ÍK
9.

 R
O

ČN
ÍK

6.
 R

O
ČN

ÍK

Český jazyk MatematikaObčanská v.Literatura Chemie

Čtenářský deník

6.
 –

 9
. R

O
Č.

8Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787
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PřeHled Nabídky UčebNic a PracovNícH seŠitŮ Pro 2. stUPeŇ zŠ
Fyzika PřírodopisMatematika Zeměpis Dějepis

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	

matematiky	6.	ročníku	ZŠ.
•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		

s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	

přípravě	žáků.
Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání.
Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ 6Početník

hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

7Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

8Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

9Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

7Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

9Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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taktik@etaktik.cz

+420 226 256 081

www.etaktik.cz


