Autor

Název

Obsah

Angličtina pro jazykové
školy I /
Angličtina pro každého
Antologie nové české
literatury 1995-2004 /

Antologie je pouze výběrová. Neklade si za cíl ukázat reprezentativní vzorek české
literatury v daném období, ale pouze nám představit pár nových tváří. Součástí
literární ukázky je i krátký medailon o autorovi. V knize najdeme např. Hanu
Andronikovou, Jana Balabána, básníka Miloše Doležala, Jiřího Hájíčka, posmrtně
překladatele a básníka Tomáše Hrácha, Petru Hůlovou, Igora Chauna, Natálii
Kocábovou, Romana Ludvu, Kateřinu Rudčenkovou, Jaroslava Rudiše, Bogdana
Trojaka, Miloše Urbana, Annu Zonovou a další. | Sborník obsahuje básnické i
prozaické ukázky šedesáti pěti českých autorů, kteří do literatury vstoupili v letech
1995 až 2004.

Český jazyk pro 5. ročník
základní školy :

Pracovní sešit uzavírá řadu prac. sešitů pro 2.-5. ročník ZŠ, tvoří nedílnou součást
práce s učebnicemi pro tyto ročníky.

Čtení bez cenzury /nejen/
pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol. Část 2 /
Čtení bez cenzury :
Dějiny české literatury.
Dějiny francouzské
literatury 19. a 20. stol.
Encyklopedie pohlavního
života :
Matematické, fyzikální a
chemické tabulky pro
střední školy /

Přehled základních jednotek, veličin, výpočtů a vzorců z oblasti matematiky, fyziky a
chemie pro střední školy.

Matematika :
Matematika :
Matematika :
Porovnávací a cvičné
testy :
Přehled středoškolské
chemie /
Řemeslo žije!
Řešené testy nejlepších
gymnázií ČR :
Slovník zakázaných
autorů 1948-1980 /

Slovník obsahuje medailóny za komunistického režimu umlčovaných literátů a
podrobnou bibliografii jejich díla.

Správně česky :
Za studiem do ciziny /
Bartuška, Karel,

Fyzika pro gymnázia :

Bauer, Alois,

Pravidla českého
pravopisu stručně a
nově /

Bednařík, Milan,

Fyzika pro gymnázia.

Běloun, František,

Sbírka úloh z matematiky
pro ZŠ /

Beneš, Pavel,

Základy chemie 1 :

Beneš, Pavel,

Základy chemie 1 :

Beran, Ladislav,

Žádné obavy z
matematiky :

Bušek, Ivan

Matematika pro gymnázia
:

Bušek, Ivan

Řešené maturitní úlohy z
matematiky /

Stručná pravidla umožňují rychlou orientaci v základních pravopisných jevech.

Užitečná a zajímavá publikace, která chce zábavnou a netradiční formou pomoci
středoškolákům majícím slabiny v matematice.

Pomůcka k předmaturitnímu opakování učiva matematiky a k přípravě na přijímací
zkoušku na vysoké školy.

Autor

Název

Obsah

Bušek, Ivan

Sbírka úloh z matematiky
pro gymnázia.

Bušek, Ivan

Sbírka úloh z matematiky
pro gymnázia.

Calda, Emil,

Matematika pro gymnázia

Calda, Emil,

Matematika pro
gymnázia.

Charvát, Jura,

Matematika pro gymnázia
:

Čtrnáctová, Hana,

Úlohy ze středoškolské
chemie /

Dědeček, Jiří,

Veselé diktáty /

Dlouhá, Pavla,

Angličtina pro jazykové
školy II.

Dostálová, Iva,

Angličtina v kostce :

Dytrych, Martin,

Matematika - sbírka úloh : Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva matematiky v rozsahu osnov
základní školy. Cílem této příručky je ulehčit přípravu k přijímacím zkouškám z
matematiky na střední školy. Obsahuje 62 přijímacích testů na gymnázia a 53 testů
na střední odborné školy. | Příručka určená žákům základních škol pro přípravu k
přijímacím zkouškám na střední školy. Zahrnuje příklady z aritmetiky, geometrie i
slovní úlohy.

Eisler, Jaroslav

Matematika :

Příručka určená žákům základních škol pro přípravu k přijímacím zkouškám na
školy střední. Zahrnuje příklady z aritmetiky, geometrie i slovní úlohy. | V úvodu se
žáci dozví několik dobrých rad, jak se chovat na přijímacích testech a jak si
zachovat rozvahu. Následuje několik tipů, "triků" a zahřívací testy. Pak už se
můžeme pustit do řešení jednotlivých cvičení z aritmetiky a algebry (zlomky,
mocniny, rovnice, nerovnice, přímá a nepřímá úměrnost, kvadratické rovnice atd.), z
geometrie (Pythagorova věta, konstrukce a výpočty obsahu těles atd.), a do slovních
úloh. Řešení ke cvičením jsou uvedeny vždy na konci jednotlivých kapitolek. K2,
K2a, K2c, K2e vas

Eisler, Jaroslav

Matematika v kostce :

Přehled matematiky daný osnovami II. stupně základních škol a nižších ročníků
gymnázií. | Přehledné shrnutí učiva, příklady a úlohy na procvičení. Rady a řešení k
jednotlivým příkladům. Správné výsledky na konci učebnice.

Eislerová, Jana

Čtenářský deník pro žáky
základních škol a nižších
ročníků víceletých
gymnázií /

Obsahy literárních děl z různých žánrů české i světové literatury jsou určeny žákům
2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. | Tento čtenářský deník nemá
vést k opisování, ale k probuzení zájmu o jednotlivé žánry, tematické okruhy či
autory. U každého autora je také uvedena stručná informace o jeho životě a díle.
Grafickým symbolem je vyjádřen stupeň obtížnosti popisovaného díla. Obsahy jsou
rozděleny podle jednotlivých žánrů i forem a v jednom případě i vývojového období /
česká próza 19. stol./. Výběr děl, vesměs obecně známých, je dán vyučovacími
osnovami. Od pohádek, bájí a pověstí, bajek, poezie , divad. her, k dobrodružné a
fantastické literatuře, dívčí četbě aj. X1f Bruckovz

Eislerová, Jana,

Český jazyk v kostce :

Přehled učiva českého jazyka probíraného na základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií. | Učebnice je doplněna o příklady, cvičení a testy.

Fenwick, Elizabeth,

Sexuální výchova :

Kniha stručně, otevřeně a vkusně vysvětluje biologické a sexuologické otázky. |
Kniha stručně, otevřeně a vkusně vysvětluje biologické a sexuologické otázky

Halasová, Jitka

Matematika 1 se
Čtyřlístkem :

Honza, Jaroslav

Chemie pro čtyřletá
gymnázia.

Hooper, Anne

Velká kniha o sexu :

Horáková, Zdenka

Tvrdé a měkké slabiky ;

Janeček, František

Sbírka úloh z matematiky
pro střední školy :

Jelínek, Jan,

Biologie pro gymnázia :

Úlohy procvičují znalosti z obecné, anorganické, organické a makromolekulární
chemie a biochemie.

Přehledná učebnice angličtiny, která shrnuje veškeré učivo probírané na základních
školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. | Učebnice se věnuje základům
anglické gramatiky. Je doplněna příklady, praktickými cvičeními a testy. V příloze je
možné najít krátký přehled nepravidelných sloves. Dále je zde zvlášť vyčleněna
slovní zásoba k několika tématickým okruhům (rodina, jídlo, oblečení, zdraví apod.).
K dispozici je klíč s řešeními.

Autor

Název

Jelínek, Jan,

Biologie pro gymnázia :

Kindl, Karel

Sbírka úloh z aritmetiky
pro 5. až 7. ročník /

Kočandrle, Milan,

Matematika pro gymnázia
:

Kollmannová, Ludmila,

Angličtina pro samouky /

Koušová, Noemi

Souboj s pravopisem /

Kováčik, Ján

Řešené příklady z
matematiky pro základní
školy, pro osmiletá
gymnázia :

Leischner, Pavel

Souhrn fyziky pro střední
školy /

Lepil, Oldřich

Fyzika :

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro gymnázia :

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro gymnázia :

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro gymnázia.

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro gymnázia.

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro gymnázia.

Lepil, Oldřich,

Fyzika pro střední školy /

Macháček, Martin

Fyzika pro gymnázia :

Mareček, Aleš

Chemie pro čtyřletá
gymnazia.

Mareček, Aleš,

Chemie pro čtyřletá
gymnazia.

Maříková, Mária

Angličtina pro jazykové
školy III. a IV. /

Melichar, Jiří,

Český jazyk :

Mezera, Antonín

Pro jaké povolání se
hodím? :

Odvárko, Oldřich,

Matematika pro gymnázia
:

Odvárko, Oldřich,

Matematika pro gymnázia
:

Odvárko, Oldřich,

Matematika pro
gymnázia.

Odvárko, Oldřich,

Matematika pro
gymnázia.

Odvárko, Oldřich,

Sbírka úloh z matematiky
pro gymnázia.

Odvárko, Oldřich,

Sbírka úloh z matematiky
pro gymnázia.

Odvárko, Oldřich,

Sbírka úloh z matematiky
pro gymnázia.

Patilla, Peter

Zábavná matematika /

Petáková, Jindra

Matematika - příprava k
maturitě a k přijímacím
zkouškám na vysoké
školy /

Obsah

Sbírka úloh je určena pro učitele matematiky na ZŠ a nižších ročníků osmiletých
gymnázií, pro žáky k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

Autor nepředpokládá, že píše pro studenty, kteří by si zvolili za svou budoucnost
profesi astronomů, počítá jen s průměrnou zvídavostí, a tu se snaží přitažlivou
formou výkladu i volbou atraktivních příkladů aktivizovat a povzbuzovat. Základem
knihy je učivo o fyzikálním charakteru Sluneční soustavy. Podání je stručné,
přehledné, srozumitelné. Nechybějí příklady k procvičení a barevné fotografie
vesmíru. 5.3.98 Čtyr | Učebnice astrofyziky pro gymnázia pojatá v zajímavém,
odborně-populárním duchu.

Autor

Název

Petr, Pavel,

Jak se dostat na vysokou
školu? :

Pomykalová, Eva

Matematika pro gymnázia
:

Pomykalová, Eva

Matematika pro gymnázia
:

Pomykalová, Eva

Matematika pro
gymnázia.

Ptáček, Michal

Breviář praktické češtiny /

Rýdl, Karel,

Vybíráme školu pro svoje
dítě /

Soukal, Josef

Literatura pro I. ročník
gymnázií /

Štoll, Ivan,

Fyzika pro gymnázia :

Styblík, Vlastimil,

Cvičení z pravopisu pro
malé školáky /

Styblík, Vlastimil,

Cvičení z pravopisu pro
malé školáky /

Ulrichová, Libuše,

Obsahy z děl české
literatury /

Vachek, Jaroslav,

Fyzika :

Vaňková, Jana

Sedm matematických
příběhů pro Aničku,
Filipa, Matýska :

Vejsada, František

Sbírka úloh z
matematiky :

Obsah

Cvičebnice pravopisu pro žáky 2. - 5. tříd základní školy. Tato příručka slouží nejen
učitelům, ale i rodičům a je doplňkem běžných učebnic českého jazyka. | R1b1a lie

Obsahy vybraných děl české literatury od počátku písemnictví po současnost
doplněné stručnými charakteristikami života a přehledem základních prací autorů.

Příručka, která zábavnou formou rozvíjí matematické schopnosti dětí. Určeno pro 4.
a 5. třídu základních škol. | Výběr netradičních úloh a jejich propojení s pohádkovým
textem zbavuje matematiku vžité nálepky nudné vědy. Úlohy nejsou určeny k
samostatné práci v hodinách matematiky, protože mnohé vyžadují i dlouhé
přemýšlení a spolupráci. Řešení úloh na konci knihy obsahuje kromě výsledků i
stručný návod jak při řešení příkladů postupovat.

