
Český jazyk 

 

Přehled učiva ČESKÉHO JAZYKA 
s procvičováním pravopisných jevů, s poučením a klíčem 

správnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií.

Hlaváčová a kol. 

Cvičebnice k učebnicím českého jazyka  pro 6. - 9. roč. ZŠ 
Oblíbená brožura formátu A5 (207 stran) poskytuje bohatý 

jazykový materiál k procvičování a opakování učiva 6., 7., 8. a 

9. ročníku ZŠ. Nechybí ani poučení o pravopisných jevech a klíč 

správnosti. 

Seifertová  

Kontrolní diktáty pro 6.,7.,8. a 9. ročník
Brožura obsahuje diktáty a pravopisná cvičení vhodná pro 

jednotlivé ročníky sloužící k opakování a procvičování učiva. 

Součástí publikace je také klíč ke cvičením. 

 Bohumil Sedláček, Eva Hlaváčová, Marie Blechová

Seifertová 

Český pravopis 
Nové vydání oblíbené stručné české mluvnice, která by měla 

napomoci orientaci v systému českého pravopisu. Obsahuje 

mluvnické a pravopisné přehledy, pravopisná cvičení, diktáty, 

jazykové rozbory. Poučuje i vysvětluje.

Hlaváčová a kol.  



Rozbor vět a souvětí 
Zásobník vět a souvětí pro syntaktický rozbor je určen žákům 

základních škol i studentům středních škol k opakování 

skladby. Příručka poskytuje bohatý jazykový materiál k 

procvičování vět jednoduchých (větné členy) i souvětí (věty 

hlavní a vedlejší, určování vět a poměru/

Eva Hlaváčová & kolektiv

Opravy textů
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka.

Na některých středních školách se místo diktátu při přijímacích 

zkouškách z českého jazyka používají texty s chybami, které je 

třeba přepsat opravené. 

Rezková,Zelinková,Tumpachová

Český jazyk - UČEBNICE PRO 6. ROČNÍK
 ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.  Přináší dostatek 

různorodého materiálu jak pro žáky nadané, tak i pro žáky 

slabší či žáky se specifickými poruchami učení. Pravá a levá 

stránka v učebnici tvoří jeden celek. Vlevo - teoretická 

poučení, vpravo  cvičení. .

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - UČEBNICE PRO 7. ROČNÍK

Tvoření slov ,pravopis, tvoření slov, význam slova ,skladba - 

základní větné členy,rozvíjející větné členy, 

přístavek,doplněk,věta jednoduchá, souvětí, sloh. Pravá a levá 

stránka v učebnici tvoří jeden celek. Vlevo - teoretická 

poučení, vpravo jim odpovídající cvičení. .

Tobiáš 

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 6. ROČNÍK

Hláskosloví, skladba - základní skladebné dvojice , tvarosloví, 

dvojné číslo, zájmena , slovesa  -  slovní druhy  sloh, hry.Sešit 

osahově navazuje na probranou látku . 

Tobiáš 



 

ČESKÝ JAZYK - UČEBNICE PRO 8. ROČNÍK

Pravá a levá stránka v učebnici tvoří jeden celek. Vlevo - 

teoretická poučení, vpravo jim odpovídající cvičení.Skladba , 

tvoření slov - skládání, zkracování. Tvarosloví, skloňování jmen 

cizího původu, slovesný vid,obecná poučení o jazyce - národní 

jazyk, nářečí atd. 

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 8. ROČNÍK

Obsahově navazuje na probrané učivo. Cvičení odkazuje na 

výklad v učebnici. 

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 7. ROČNÍK

Sešit k procvičení učiva 7. třídy navazující na učebnici . 

Tvarosloví, pravopis, stavba slova,význam slova,skladba, sloh. 

V závěru jednotlivých kapitol nabízí pracovní sešit systém 

kontrolních cvičení, která shrnují poznatky z právě probrané 

látky. 

Tobiáš 

 

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - UČEBNICE PRO 9. ROČNÍK

Máte strach z přijímacích zkoušek na střední školu či z jazykové 

části státních maturit? Naučte se to  z  učebnic nakladatelství 

Tobiáš sami!

Tobiáš 

ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT PRO 9. ROČNÍK

V pracovním sešitu najdete  souhrnný materiál k opakování 

učiva ZŠ.

Tobiáš 



Matematika 

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník 
Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva 

matematiky 6. ročníku ZŠ a klíč správnosti.      

Ženatá

Tradiční sloh netradičně 
Příručka formátu A5 je určena učitelům vyučujícím sloh i 

žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol. 

Obsahuje metodický materiál k výuce slohových útvarů 

(vypravování, popis, dopis…), různá průpravná cvičení a ukázky 

prací.

Alice Seifertová

Přehled učiva matematiky na ZŠ
Nové vydání oblíbeného přehledu je určeno všem, kteří si 

potřebují zopakovat a upevnit znalost učiva matematiky 

konkrétního ročníku nebo celé ZŠ. Kniha obsahuje typové 

příklady včetně doporučovaného postupu při jejich řešení. Klíč 

je součástí publikace.

Ženatá

Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník 
Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva 

matematiky 7. ročníku ZŠ a klíč správnosti. Zlomky, desetinná 

čísla,procenta,trojúhelníky, čtyřúhelníky,obvody rovinných 

obrazců ,objemy,povrchy těles.

Ženatá

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník 
Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva 

matematiky 8. ročníku ZŠ a klíč správnosti. Řešení slovních 

úloh rovnicemi,obsah kruhu, Pythagorova věta, jednoduché 

konstrukce.

Ženatá



CD    Výukové 

programy 

 

CD

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník 
Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva 

matematiky 9. ročníku ZŠ a klíč správnosti.Délka kružnice, 

zavedení lomených výrazů, složené lomené zlomky,lineární 

rovnice se dvěna neznámými, slovní úlohy, goniometrické 

funkce, jehlan , kužel.

Ženatá

Výukový program  PRAVOPIS  - nová verze 
Psaní i - y uvnitř slov,koncovky podstatných jmen,koncovky 

přídavných jmen,shoda podmětu s přísudkem, psaní s - z ,  

zdvojené souhlásky,

skupiny ě/je, ě/ně,zájmena,psaní velkých písmen.

Matik 

Výukový program Matik 6 - 9 pro Windows - matematika
 Pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ. Program je zaměřen na samostatné 

procvičování učiva matematiky. Je vhodný pro využití na ZŠ i 

pro domácí přípravu dětí. Počítač zadává náhodně sestavené 

matematické příklady, které mají žáci samostatně spočítat, a 

průběžně je kontroluje .

Matik 

CD

Volba 

povolání 

Matik 

JAZYKOVÉ ROZBORY
Program je věnován procvičování slovních a větných 

rozborů.Je určen pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a je vhodný i pro 

opakování učiva na středních školách. Slovní 

druhy,skloňování,časování,větné členy ,rozbor souvětí,psaní 

čárek.

Matik 

Pro jaké povolání se hodím ? 
Jak si vybrat střední  a vyšší odbornou  školu a budoucí 

povolání .Určeno jak pro rodiče, tak učitele a výchovné 

poradce. Příručka pomůže poznat, k čemu dítě skutečně 

inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má předpoklady či 

vlohy pro různá povolání.Testy .

Mezera 



Jak se učit 

informace o 

SPU

Výchova 

12 klíčů k důsledné výchově
Unavuje vás dohadování se s vašimi dětmi, aby s vámi alespoň 

trochu spolupracovaly?Vyčerpává vás jejich neposlušnost? 

Kniha  pomůže rodičům vyřešit tyto problémy s pomocí 

klíčových principů. 

Morrish, Ronald G.

Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ  /i  pro SŠ /
Publikace přináší kromě obecných zásad hodnocení dětí s SPU 

zejména konkrétní možnosti objektivního hodnocení ve všech 

předmětech na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Naleznete zde souhrn 

všech důležitých informací z právních předpisů MŠMT.

Jucovičová ,Žáčková,Sovová

Jak uspět na střední škole - jak se učit 
a jak vědomosti nejlépe uplatnit.Cílem je pomoci těm, kdo se 

chtějí učit, dělat to co nejefektivněji.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. zvláštnostem v učení 

se některým školním předmětům, trémě .Speciálně studentům 

víceletých gymnázíí a jejich rodičům.

Rajdlová,Exnerová , Hudečková 

 

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí. Kniha 

je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou 

účinně pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují 

komunikaci,vztahy ve skupině a zvyšují vzájemné pochopení .

Šimanovský, Šimanovská

Morrish, Ronald G.

Nejčastější poruchy chování dětí
Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.

Pedagogům i rodičům, kteří se setkávají s problémovým 

chováním dětí, je určena publikace popisující projevy dětského 

chování, které mohou (ale nemusejí) být signálem vážnější 

poruchy.

Train



Rádci pro 

vychovatele 

Puberťáci a adolescenti
Průvodce výchovou dospívajících. Puberta i adolescence jsou 

krásnými a důležitými úseky života. Často s sebou ale nesou i 

bolest, rozčarování a zmatek; dospívající vidí své rodiče 

kritickýma očima a rodiče se podobně dívají na své děti. 

Carr-Gregg, Michael; Shale, Erin

Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče
Publikace si klade za cíl podat rodičům informace o 

problematice šikanování mezi dětmi školního věku. Zaměřuje 

se zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním 

kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci mezi vrstevníky i 

mezi dětmi a dospělými.

Vágnerová Kateřina a kol.

Nemluv se mnou tímhle tónem!
Pomoc rodičům, jak porozumět dospívajícím a jak s nimi 

jednat,vymezit určité limity, chápat, co dítě vyjadřuje „drzým“ 

chováním , čelit jeho systematickému odporu a rozporům v 

chování i projevům násilí,  porozumět mlčení  i zvláštnímu 

vyjadřování, jak s nimi komunikovat…

Vágnerová Kateřina a kol.

Drogy - otázky a odpovědi
Netradičně pojatá kniha informuje o drogách a rizicích jejich 

užívání formou výběru autentických dotazů . Kniha je 

rozdělena na tři hlavní části - dotazy uživatelů, rodinných 

příslušníků a bývalých uživatelů.

Kolektiv autorů občanského sdružení SANANIM

Když chce dcera hubnout
Rady pro rodiče dospívajících dívek/ od 12ti let /.

Rodiče často řeší rozhodnutí svých dospívajících dcer začít s 

dietou a hubnutím. Dívky bývají ovlivněny vzhledem 

mediálních hvězd a modelek.

Huerre, Patrice; Delpierre, Laurence



Relaxace 

Rádce pro 

děti 

Rádce pro děti s ADHD a ADD. Napomínají tě ?Nejde ti učení ? 

Vyrušuješ? Naučíš se jak udržet na uzdě své nálady, jak 

překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu. J.F.Taylor je 

psycholog a otec tří dětí s poruchou pozornosti.

Jak přežít s poruchami učení Fischer,Cummings
Rádce hl. pro děti. Dělá ti  potíže , když se učíš ? Možná máš 

poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení 

,dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to  mohou být 

problémy s udržením pořádku v pomůckách či  s úkoly. ..... Je 

spousta cest, které ti mohou pomoci.

Jak přežít s hyperaktivitou  a poruchami pozornosti

Relaxace v každodenním životě
* Aktivní a pasivní relaxace

* Metody dechové relaxace

* Metody svalového uvolnění

* Metody koncentrace na smyslové vjemy

* Relaxace myšlením a smyslovými představami

Cungi, Ch; Limousin, 


