
1.     Český jazyk : učebnice pro 2. ročník základní školy / autorky: Gabriela 

Babušová, Petra Chlumská, Jaroslava Kosová, Veronika Nespěšná, Arlen 

Řeháčková ; autor textů: Petr Kukal ; ilustrace: Katarina Gasko -- 1. vydání 

Plzeň : Fraus, 2019 -- 126 stran 

     ISBN 978-80-7489-452-7 

     Sign.: III 39964V1 

 

čeština ; základní škola ; vzdělávací obor ; český jazyk a 

literatura ; ročník 2 

https://katalog.npmk.cz/documents/475363 

 

 

 

 

2.      Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy. První část / Danuše 

Kvasničková, Pavel Pecina, Jiří Froněk, Jan Jeník, Jiří Cais -- Páté, upravené vydání 

Praha : Fortuna, 2019 -- 88 stran) 

     ISBN 978-80-7373-057-4 

     Sign.: III 39943V1 

     

přírodopis ; biologie ; ekologie ; základní škola ;  

ročník 7 

https://katalog.npmk.cz/documents/475094 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475363
https://katalog.npmk.cz/documents/475094


3.     Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy. Druhá část / Danuše 

Kvasničková, Pavel Pecina, Jiří Froněk, Jan Jeník, Jiří Cais -- Čtvrté, upravené vydání 

Praha : Fortuna, 2019 -- 72 stran 

     ISBN 978-80-7373-103-8 

     Sign.: III 39944V1 

     

přírodopis ; biologie ; ekologie ; základní škola ; ročník 7 

https://katalog.npmk.cz/documents/475095 

 

 

 

 

 

 

4.     Hudební výchova 7 pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií / Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Jiří Pilka, Dalibor Matoška ; 

ilustroval Václav Hraba -- 3., upravené vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2018 -- 143 stran 

     ISBN 978-80-7235-611-9 

     Sign.: II 116864V1 

      

 

hudební výchova ; rámcový vzdělávací program ; základní 

škola ; víceleté gymnázium ; ročník 7 

https://katalog.npmk.cz/documents/475106 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475095
https://katalog.npmk.cz/documents/475106


5.     Hudební výchova 9 pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií / Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška, Jiří Pilka -- 

3., upravené vydání 

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2019 -- 119 stran 

     ISBN 978-80-7235-613-3 

     Sign.: II 116865V1 

 

 

hudební výchova ; rámcový vzdělávací program ; 

základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník 9 

https://katalog.npmk.cz/documents/475107 

 

 

 

 

6.     Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu : k predpokladom výučby / 

Viliam Kratochvíl -- Vydanie prvé 

Bratislava : Raabe, 2019 -- 270 stran 

     ISBN 978-80-8140-365-1 

     Sign.: II 116912V1 

 

dějepis ; výuka ; didaktika ; vyučovací metoda ; 

metodologie ; didaktická hra ; předmětová didaktika 

; aktivizační metody ve výuce 

Úlohy učitele při výuce dějepisu jsou zde 

metaforicky přirovnávány k částem stromu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475374 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475107
https://katalog.npmk.cz/documents/475374


7.     Nový český jazyk v kostce pro SŠ / Alena Novotná -- 1. vydání 

V Praze : Fragment, 2019 -- 263 stran 

     ISBN 978-80-253-4322-7 

     Sign.: II 116911V1 

 

 

čeština ; učivo ; střední škola 

https://katalog.npmk.cz/documents/475371 

 

 

 

 

    

8.     Občanská výchova 6 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia / autoři: 

Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Zdeněk Brom, Anna Čečilová, Dagmar 

Šafránková -- 2., upravené vydání 

Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018 -- 120 stran 

     ISBN 978-80-7489-450-3 

     Sign.: III 39939V1 

 

 

občanská výchova ; základní škola ; víceleté 

gymnázium ; ročník 6 

https://katalog.npmk.cz/documents/475090 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475371
https://katalog.npmk.cz/documents/475090


9.     Přírodopis 6. 1. díl, Úvod do učiva přírodopisu / Eliška Musilová, Antonín 

Konětopský, Robert Vlk -- 4. aktualizované vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 71 stran 

     ISBN 978-80-7600-032-2 

     Sign.: III 39946V1 

 

přírodopis ; vědy o Zemi ; biologie ; rámcový vzdělávací 

program ; základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník 

6 

https://katalog.npmk.cz/documents/475097 

 

 

 

 

 

10.     Přírodopis 6. 2. díl, Bezobratlí živočichové / Robert Vlk, Soňa Kubešová -- 4. 

aktualizované vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 96 stran 

     ISBN 978-80-7600-033-9 

     Sign.: III 39947V1 

 

přírodopis ; živočich ; ekologie ; rámcový vzdělávací 

program ; základní škola ; víceleté gymnázium ;     

bezobratlí ; ekosystém ; paraziti ; ročník 6 

https://katalog.npmk.cz/documents/475098 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475097
https://katalog.npmk.cz/documents/475098


11.     Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií / Viera Jakubovská, Kristína 

Jakubovská -- Vydanie: prvé 

[Boskovice] : Albert, 2017 -- 156 stran 

     ISBN 978-80-7326-282-2 

     Sign.: II 116878V1 

multikulturní výchova ; subkultura ; předsudek ; 

tolerance ; diskriminace ; kulturní identita ; vysoká škola 

;  mezikulturní komunikace ; multikulturalismus 

Multikulturalita a multikulturalismus. Interkulturní 

kompetence. Kultura, subkultura a kontrakultura.     

Tolerance. Diskriminace a její podoby. Řešení konfliktů. 

Kulturní identita a kulturní rozmanitost. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475159 

 

 

12.     Slabikář pro dospělé žáky : učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro 

osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem / Leoš Středa, 

Eva Mrázová 

[Praha] : Euroinstitut, 2019 -- 90 stran, 15 nečíslovaných listů obrazových příloh 

     ISBN 978-80-270-6056-6 

     Sign.: III 39961V1 

      

 

čeština ; čtení ; speciální pedagogika 

https://katalog.npmk.cz/documents/475314 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475159
https://katalog.npmk.cz/documents/475314


13.     Zeměpis 6 : učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 2. díl, Přírodní obraz 

Země. Přírodní obraz Země. Doporučujeme pro 2. pololetí 6. ročníku základní školy 

nebo odpovídající ročníky víceletého gymnázia / Dana Hübelová, Svatopluk Novák, 

Martin Weinhöfer -- 6. aktualizované vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 84 stran 

     ISBN 978-80-7600-029-2 

     Sign.: III 39953V1 

 

zeměpis ; fyzický zeměpis ; Země ; rámcový vzdělávací 

program ; základní škola ; víceleté gymnázium ;     ročník 

6 

https://katalog.npmk.cz/documents/475104 

 

 

 

14.     Zeměpis 6 : učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 1. díl, Vstupte na planetu 

Zemi / Svatopluk Novák, Vladimír Štefl, Josef Trna, Martin Weinhöfer -- 6. 

aktualizované vydání 

     Brno : Nová škola, s.r.o., 2019 -- 67 stran 

     ISBN 978-80-7600-028-5 

     Sign.: III 39967V1 

 

zeměpis ; Země ; rámcový vzdělávací program ; 

základní škola ; víceleté gymnázium ; vesmír ; mapování 

;     ročník 6 

https://katalog.npmk.cz/documents/475367 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475104
https://katalog.npmk.cz/documents/475367

