
 

 

1.     Český jazyk 7 : učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV / Jaromíra 

Kvačková, Lucie Jindrová, Antonie Laicmanová, Lidmila Mrázková, Zdeňka 

Sekotová -- 4. aktualizované vydání -- Edice: Duhová řada 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 152 stran 

     ISBN 978-80-7600-035-3 

     Sign.: III 39839V1 

čeština ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; 

víceleté gymnázium ; vzdělávací obor ; český jazyk a     

literatura ; ročník 7 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474881 

 

 

2.     Čítanka 5 / zpracoval kolektiv pod vedením Hany Rezutkové -- Vydání 

čtvrté, upravené 

Všeň : Alter, 2019 -- 137 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7245-335-1 

     Sign.: II 116817V1 

 

literární výchova ; čtení ; rámcový vzdělávací program ; 

základní škola ; vzdělávací obor ; český jazyk a     

literatura ; ročník 5 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474796 

https://katalog.npmk.cz/documents/474881
https://katalog.npmk.cz/documents/474796


3.     Čítanka pro 3. ročník / zpracovaly: Zita Janáčková a kolektiv ; ilustrovala: 

Andrea Schindlerová -- Šesté vydání -- Edice: Duhová řada 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2019 -- 183 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7600-055-1 

     Sign.: II 116837V1 

 

literární výchova ; základní škola ; vzdělávací obor ; 

český jazyk a literatura ; ročník 3 

Obsahuje krátké, humorné i napínavé ukázky z 
produkce zejména českých autorů. Texty jsou 
přehledně členěny a uspořádány do tématických celků. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474832 

 

 

4.     Čítanka pro 6. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých 

gymnázií / Josef Soukal -- 5., přepracované vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 215 stran 

-- cze 

     ISBN 978-80-7235-620-1 

     Sign.: II 116843V1 

 

literární výchova ; základní škola ; víceleté gymnázium ; 

vzdělávací obor ; český jazyk a literatura ; ročník 6 

Je plně v souladu s aktuálním vzdělávacím programem. 

Uvádí vyváženě jak texty z klasické literatury, tak texty z 

literatury pro děti a mládež. Usiluje o aktivní čtenářství 

a přináší zajímavé náměty k úvahám a činnostem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474890 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474832
https://katalog.npmk.cz/documents/474890


5.     Čítanka pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých 

gymnázií / Josef Soukal -- 5., přepracované vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 205 stran 

-- cze 

     ISBN 978-80-7235-621-8 

     Sign.: II 116844V1 

 

literární výchova ; základní škola ; víceleté gymnázium ; 

vzdělávací obor ; český jazyk a literatura ; ročník 7 

Je plně v souladu s aktuálním vzdělávacím programem. 

Uvádí vyváženě jak texty z klasické literatury, tak texty z 

literatury pro děti a mládež. Usiluje o aktivní čtenářství 

a přináší zajímavé náměty k úvahám a činnostem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474891 

 

 

6.     Čítanka pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých 

gymnázií / Josef Soukal -- 5., přepracované vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 222 stran 

-- cze 

     ISBN 978-80-7235-622-5 

     Sign.: II 116845V1 

  

literární výchova ; základní škola ; víceleté gymnázium ; 

vzdělávací obor ; český jazyk a literatura ; ročník 8 

Je plně v souladu s aktuálním vzdělávacím programem. 

Uvádí vyváženě jak texty z klasické literatury, tak texty z 

literatury pro děti a mládež. Usiluje o aktivní čtenářství 

a přináší zajímavé náměty k úvahám a činnostem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474892 

https://katalog.npmk.cz/documents/474891
https://katalog.npmk.cz/documents/474892


7.     Čítanka pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých 

gymnázií / Josef Soukal -- 4., přepracované vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 214 stran 

-- cze 

     ISBN 978-80-7235-623-2 

     Sign.: II 116846V1 

 

literární výchova ; základní škola ; víceleté 

gymnázium ; vzdělávací obor ; český jazyk a literatura 

; ročník 9 

Je plně v souladu s aktuálním vzdělávacím 

programem. Uvádí vyváženě jak texty z klasické 

literatury, tak texty z literatury pro děti a mládež. 

Usiluje o aktivní čtenářství a přináší zajímavé náměty 

k úvahám a činnostem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474893 

 

8.     Dějepis 8 : novověk : učebnice pro 8. ročník základní školy nebo tercie 

víceletého gymnázia / Ondřej Pechník, Libor Vykoupil 

Brno : Nová škola - Duha, [2019] -- 116 stran 

     ISBN 978-80-88285-01-4 

     Sign.: III 39824V1 

 

dějepis ; dějiny novověku ; rámcový vzdělávací program 

; základní škola ; víceleté gymnázium ; vzdělávací     

obor ; člověk a společnost ; ročník 8 ; tercie 

Učebnice dějepisu pro 8. ročník základní školy nebo 

tercii víceletého gymnázia pro období novověku. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474714 

https://katalog.npmk.cz/documents/474893
https://katalog.npmk.cz/documents/474714


9.     Dějepis 9 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia / 

autoři: František Parkan, Tomáš  Mikeska, Markéta Kašparová-Parkanová -- 2., 

upravené vydání 

Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018 -- 256 stran 

     ISBN 978-80-7489-304-9 

     Sign.: III 39823V1 

dějepis ; dějiny novověku ; dějiny dvacátého století ; 

rámcový vzdělávací program ; základní škola ; 

víceleté gymnázium ; ročník 9 ; 1918-2018 

Metodická příručka pro výuku dějepisu v 9. ročníku 

základní školy nebo v příslušném ročníku víceletého     

gymnázia pro moderní dobu. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474713 

 

 

10.     Deutsche Grammatik : ein Übungsbuch für Fortgeschrittene / Martin 

Šemelík, Věra Kloudová, Alena Šimečková, Jiří Doležal -- 1. Auflage 

Prag : Karls-Universität, Karolinum Verlag, 2019 -- 299 stran -- ger, ger cze 

     ISBN 978-80-246-3893-5 

     Sign.: III 39825V1 

 

němčina ; cizí jazyk ; gramatika ; cvičení ; jazyková 

úroveň B1-B2 ; jazyková úroveň C1-C2 

Pracovní sešit určený pro procvičování německé 

mluvnice. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474748 

https://katalog.npmk.cz/documents/474713
https://katalog.npmk.cz/documents/474748


11.     Matematika 6 : pro základní školy. Geometrie / Zdeněk Půlpán, Michal 

Čihák -- 2. vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 136 stran 

     ISBN 978-80-7235-629-4 

     Sign.: II 116861V1 

  

matematika ; geometrie ; rámcový vzdělávací 

program ; základní škola ; ročník 6 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475076 

 

12.     Moje první čítanka : učebnice pro vzdělávací obor Český jazyk a 

literatura / Jiří Žáček, Helena Zmatlíková -- Vydání čtvrté, druhý dotisk 

Všeň : Alter, 2019 -- 68 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7245-195-1 

     Sign.: II 116819V1 

 

čeština ; počáteční čtení ; literární výchova ; 

rámcový vzdělávací program ; základní škola ; 

vzdělávací obor ; český jazyk a literatura 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474798                                                                         
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https://katalog.npmk.cz/documents/475076
https://katalog.npmk.cz/documents/474798

