
 

1.    Český jazyk s nadhledem 7 : pracovní sešit : pro základní školy a víceletá 

gymnázia / Zdeňka Krausová, Renata Teršová, Pavel Růžička, Helena Chýlová, 

Martin Prošek, Lenka Cíglerová -- 1. vydání -- Edice: Škola s nadhledem 

Plzeň : Fraus, 2019 -- 88 stran 

     ISBN 978-80-7489-447-3 

     Sign.: III 39780V1 

čeština ; cvičení ; základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník 

7 

Úkoly k procvičování, které pomohou lépe zvládnout učivo 

češtiny. Souhrnné úkoly k zopakování každého tématu. Nová 

generace pracovních sešitů. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473640 

 

 

2.    Český jazyk s nadhledem 8 : pracovní sešit : pro základní školy a víceletá 

gymnázia / Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Pavel Růžička, Helena Chýlová, 

Martin Prošek, Růžena Písková -- 1. vydání --     Edice: Škola s nadhledem 

Plzeň : Fraus, 2019 -- 88 stran 

     ISBN 978-80-7489-448-0 

     Sign.: III 39781V1 

čeština ; cvičení ; základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník 

8 

Úkoly k procvičování, které pomohou lépe zvládnout učivo 

češtiny. Souhrnné úkoly k zopakování každého tématu. 

Obsahují také online cvičení. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473641 

https://katalog.npmk.cz/documents/473640
https://katalog.npmk.cz/documents/473641


3.    Český jazyk s nadhledem 9 : pracovní sešit : pro základní školy a víceletá 

gymnázia / Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková, Pavel Růžička, 

Helena Chýlová, Martin Prošek, Lenka Cíglerová -- 1. vydání -- Edice: Škola s 

nadhledem 

Plzeň : Fraus, 2019 -- 88 stran 

     ISBN 978-80-7489-449-7 

     Sign.: III 39782V1 

čeština ; slovní zásoba ; morfologie ; syntax ; pravopis ; 

komunikace ; sloh ; test ; základní škola ; víceleté     

gymnázium ; ročník 9 

Úkoly k procvičování, které pomohou lépe zvládnout učivo 

češtiny. Souhrnné úkoly k zopakování každého tématu. 

Tabulka pro sebehodnocení ve slovní i obrázkové podobě na 

konci každého tématu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/473642 

 

 

4.     Čeština expres 4 : A2/2 / Lída Holá, Pavla Bořilová -- 1. vydání 

Praha : Akropolis, 2019 -- 119 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-7470-205-1 

     Sign.: III 39777V1 

  

čeština ; cizí jazyk ; angličtina ; čeština jako cizí jazyk 

Učebnice češtiny jako cizího jazyka, která má umožnit 

cizincům zorientovat se a reagovat v každodenních     

komunikačních situacích. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473637 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473642
https://katalog.npmk.cz/documents/473637


5.     Gramatika interlingvy / K. Wilgenhof ; překlad do češtiny Eva Hájková, Oldřich 

Měchura, Bohdan Šmilauer  -- Třetí vydání 

[Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2019 -- 64 stran -- cze 

     ISBN 978-2-36607-058-3 

     Sign.: II 116735V1 

 

 umělý jazyk ; gramatika ; interlingva 

Systém, který představuje spojení prvků řeckého, 

latinského i jiného původu, přítomných ve společném     

slovníku jazyků dnešní civilizace, vytváří samostatný 

jazyk fungující jako prostředek mezinárodní     

komunikace jak pro jednotlivce, tak i pro instituce. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474155 

 

 

 

6.    Optimise A2 : student's book / Jeremy Bowell, Richard Storton -- First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48826-7 

     Sign.: III 39795V1 

 

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň A2 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474133 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474155
https://katalog.npmk.cz/documents/474133


7.     Optimise A2 : workbook with answer key / Jeremy Bowell -- First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 136 stran 

     ISBN 978-0-230-48830-4 

     Sign.: III 39797V1 

 

angličtina ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková úroveň A2 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474135 

 

 

 

8.     Optimise A2 : teacher's book premium pack / Timothy Foster -- First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48833-5 

     Sign.: III 39796V1 

 

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň A2 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474134 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474135
https://katalog.npmk.cz/documents/474134


9.     Optimise B1 : workbook with answer key / Angela Bandis, Patricia Reilly -- First 

published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 136 stran 

     ISBN 978-0-230-48847-2 

     Sign.: III 39799V1 

  

angličtina ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková úroveň B1 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474137 

 

 

 

 10.     Optimise B1 : teacher's book premium pack / Anna Cole -- Firdt published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48850-2 

     Sign.: III 39800V1 

 

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B1 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474138 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474137
https://katalog.npmk.cz/documents/474138


11.     Optimise B1 : student's book pack / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 

-- First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48845-8 

     Sign.: III 39798V1 

      

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B1 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474136 

 

 

 

 

      

12.     Optimise B1+ : workbook with answer key / Angela Bandis, Patricia Reilly -- 

First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 136 stran 

     ISBN 978-0-230-48864-9 

     Sign.: III 39802V1 

      

angličtina ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková úroveň B1+ 

Pracovní sešit s klíčem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474140 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474136
https://katalog.npmk.cz/documents/474140


13.     Optimise B1+ : teacher's book premium pack / Anna Cole -- First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48867-0 

     Sign.: III 39803V1 

 

      

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B1+ 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474141 

 

 

14.     Optimise B1+ : student's book / Malcolm Mann, Steve Taylor-Knowles -- First 

published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48862-5 

     Sign.: III 39801V1 

 

     

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B1+ 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474139 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474141
https://katalog.npmk.cz/documents/474139


15.     Optimise B2 : workbook with answer key / Angela Bandis, Patricia Reilly -- 

First published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 136 stran 

     ISBN 978-0-230-48893-9 

     Sign.: III 39805V1 

      

angličtina ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková úroveň B2 

Pracovní sešit s klíčem. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474143 

 

 

 

  

16.     Optimise B2 : teacher's book premium pack / Anna Cole, Peter Smith -- First 

published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48882-3 

     Sign.: III 39806V1 

     

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B2 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

https://katalog.npmk.cz/documents/474144 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474143
https://katalog.npmk.cz/documents/474144


17.     Optimise B2 : student's book / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles -- First 

published 

London : Macmillan Education Ltd. (nakladatelství), 2017 -- 175 stran 

     ISBN 978-0-230-48879-3 

     Sign.: III 39804V1 

      

angličtina ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B2 

Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol s 

důrazem na přípravu na zkoušky. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474142 

 

 

 

 

18.     Pravopisná cvičení 2 / [autorka Naděžda Kvítková] -- 1. vyd. 

Praha : Septima, 2005 -- 48 s. 

     ISBN 80-7216-215-2 

     Sign.: III 39783V1 

 

čeština ; diktát ; cvičení ; základní škola ; předpona ; 

předložka ; shoda přísudku s podmětem ; přídavné     

jméno ; základní škola praktická 

Užitečný pomocník pro procvičování pravopisných 

cvičení ve škole i doma. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/473643 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/474142
https://katalog.npmk.cz/documents/473643

