
 

 

1.     Angličtina pro pokročilé samouky / Ludmila Kollmannová -- Třetí, upravené 

vydání 

Voznice : Leda , 2018 -- 399 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-7335-516-6 

     Sign.: II 116649V1 

 angličtina ; cizí jazyk ; výuka ; gramatika ; čtení ; 

porozumění textu ; poslechové porozumění ; slovní 

zásoba ; ústní projev ; jazyková úroveň B2 ; jazyková 

úroveň C1 

Učebnice je zaměřena na nácvik dovedností: porozumění 

textu, poslech s porozuměním a řízený nácvik     ústního 

projevu. Součástí je také klíč ke cvičením, přehled 

slovesných časů a tvarů nepravidelných sloves a sada 

nahrávek.                                           

https://katalog.npmk.cz/documents/473290 

 

2.     Barevné úlohy z češtiny 5 : pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ : v souladu s RVP / 

autoři: Jana Olžbutová ; ilustrace: Michaela Slezáková -- 1. vydání 

Praha : Taktik, 2018 -- 60 stran 

     ISBN 978-80-7563-132-9 

     Sign.: III 39753V1 

čeština ; gramatika ; cvičení ; rámcový vzdělávací program 

; základní škola ; ročník 5 

Obsahuje různorodá zábavná cvičení s ilustracemi k 

vybarvování, která slouží k procvičování, upevňování a     

zpestření učiva v hodinách českého jazyka. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473227 

https://katalog.npmk.cz/documents/473290
https://katalog.npmk.cz/documents/473227


3.     Bloggers 1 : connescted with the world of English : kniha testů / Zdeňka 

Španingerová, Jana Tučková -- 1. vydání 

Praha : Klett, [2019?] -- 76 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-7397-296-7 

     Sign.: III 39761V1 

 

angličtina ; cizí jazyk ; cvičení ; test 

Doplňkový materiál k učební sadě Bloggers. Sbírka testů 

obsahuje dvě verze testů ke každé lekci. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473287 

 

 

 

 

4.     Cvičebnice - státní přijímací zkoušky : dvě stovky řešených úloh - český jazyk, 

matematika: 5. třída -- Druhé, aktualizované vydání 

Praha : www.scio.cz, s.r.o., 2018 -- 172 stran 

     ISBN 978-80-7430-173-5 

     Sign.: III 39760V1 

 

čeština ; matematika ; přijímací zkouška ; test ; základní 

škola ; gymnázium ; ročník 5 

 

Nejkompletnější příprava na státní přijímací zkoušky: 195 

úloh z českého jazyka a matematiky s návodem řešení. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473285 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473287
https://katalog.npmk.cz/documents/473285


5.     Maturita v pohodě. Český jazyk a literatura / autoři: Dobruše Fajkusová, Eva 

Hartmanová, Ludmila Morkesová, Dagmar Handová, Pavla Dederová, Jarmila 

Abrahamová, Jitka Gavendová, Anita Bachorová, Alexandra Julíčková, Eva 

Frnková, Petr Benda, Stanislav Bendl -- 2. vydání 

Praha : Taktik, 2018 -- 146 stran 

     ISBN 978-80-7563-157-2 

     Sign.: III 39758V1 

čeština ; literatura ; učivo ; test ; maturita ; střední škola ; 

gymnázium 

 

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k 

maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473283 

 

 

6.     Maturita v pohodě. Matematika / autoři: Tomáš Graja, Robert Weinlich, Lada 

Kuklová, Jana Halenková, Kamil Šrubař, Jiří Záleský, Richard Němec, Milan Pobořil, 

Magdalena Krátká, Jana Příhonská -- 2. vydání 

Praha : Taktik, 2018 -- 128 stran 

     ISBN 978-80-7563-158-9 

     Sign.: III 39759V1 

matematika ; učivo ; test ; maturita ; střední škola ; 

gymnázium 

 

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k 

maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473284 

https://katalog.npmk.cz/documents/473283
https://katalog.npmk.cz/documents/473284


7.     Švédština nejen pro samouky / Eva Nováková Jíchová, Luisa Robovská, Bertil 

Falkenström -- Druhé, upravené vydání 

Voznice : LEDA, 2018 -- 343 stran -- cze, cze swe 

     ISBN 978-80-7335-552-4 

     Sign.: II 116647V1 

švédština ; cizí jazyk ; výuka ; gramatika ; čtení ; 

výslovnost ; porozumění textu ; komunikace ; slovní 

zásoba ; jazyková úroveň A0 ; jazyková úroveň A1-A2 ; 

jazyková úroveň B1-B2 

Téměř 2400 slov a slovních spojení pro základní slovní 

zásobu švédštiny. V učebnici je kladen důraz na 

správnou výslovnost, porozumění mluvené řeči i 

psanému projevu, rozdíly mezi češtinou a švédštinou a 

pochopení struktury švédštiny. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473286 

 

8.     Učím se česky 2 : pracovní učebnice / Jana Svobodová, Helena Remediosová 

-- 1. vydání 

Liberec : Harry Putz, 2018 -- 112 stran 

     ISBN 978-80-86727-33-2 

     Sign.: III 39750/2V1 

 

čeština ; cizí jazyk ; výuka ; cizinec ; dítě ; mladší školní 

věk ; individuální výuka ; skupinové vyučování ;     

komunikace ; slovní zásoba ; čeština jako cizí jazyk 

Učebnice se zaměřuje na konkrétní předměty a 

situace s využitím obrázků. Témata vycházejí z 

reálných     potřeb základní komunikace cizince s 

učitelem a se spolužáky. Je využitelná k individuální i 

skupinové     výuce. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473221 

https://katalog.npmk.cz/documents/473286
https://katalog.npmk.cz/documents/473221

