1. Destrukční učebnice češtiny / František Brož & František Brož jr., Pavel Brož - 1. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 127 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1456-2
Sign.: II 117125V1

čeština ; pravopis ; gramatika ; cvičení ; základní škola
Přehled mluvnice českého jazyka pro druhý stupeň
základních škol. 30 kapitol nabitých nejdůležitějšími
poznatky, nápaditými úlohami, spoustou zajímavosti a
hlavně destrukčními úkoly.
https://katalog.npmk.cz/documents/476217

2.

Destrukční učebnice fyziky / Radek Chajda -- 1. vydání

Brno : Edika, 2019 -- 152 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1457-9
Sign.: II 117126V1

fyzika ; cvičení ; základní škola
55 kapitol pro zopakování všech nejdůležitějších
poznatků, množství zajímavých příkladů k procvičení tak
trochu jiným přístupem.

https://katalog.npmk.cz/documents/476218

3.
Procvičujeme i/y : vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména,
slovesa / Miluše Jirušková ; ilustrace: Aleš Čuma -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 125 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1459-3
Sign.: II 117134V1
čeština ; pravopis ; gramatika ; cvičení ; diktát
Publikace je určena těm, kteří v české gramatice tápou a
mají obtíže zejména při doplňování a určování
samohlásek i/y. Seznámíte se s metodou barevného
třídění souhlásek, která pomůže pochopit princip
správného doplňování a určování písmen i/y ve
vyjmenovaných slovech, podstatných a přídavných
jménech i ve slovesech.
https://katalog.npmk.cz/documents/476278

4.

Project Explore 2. Učebnice / Sylvia Wheeldon, Paul Shipton -- First published

Oxford : Oxford University Press, 2019 -- 87 stran -- eng
ISBN 978-0-19-425575-2
Sign.: III 39875/2V1

angličtina ; cizí jazyk ; základní škola ; jazyková úroveň
A1
Projekty, různá témata, kulturní zajímavosti, úkoly,
které podporují kreativitu studentů a rozvíjí klíčové
kompetence.

https://katalog.npmk.cz/documents/475781

5. Project Explore 2. Pracovní sešit / Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Michaela
Trnová -- First published
Oxford : Oxford University Press, 2019 -- 88 stran -- eng, eng cze
ISBN 978-0-19-425640-7
Sign.: III 39876/2V1
angličtina ; cizí jazyk ; základní škola ; jazyková úroveň
A1
Pracovní sešit slouží k procvičení gramatiky a slovní
zásoby. Obsahuje také slovníček, kopírovatelné
materiály, přepis nahrávek, různé testy a další
inspirace ke studiu.

https://katalog.npmk.cz/documents/475783

6.
Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou pro vyšší třídy škol
středních a jim rovných ústavů. Část I., Obecná - apologetická / napsal a upravil
Josef Kašpar -- 5., nezměněné vydání
V Praze : Alois Wiesner, 1929 -- 295 stran -- cze
Sign.: II 117029V1

náboženství ; teologie ; křesťanství ; katolicismus ;
křesťanská apologetika ; římskokatolická církev
Katolická teologie pro vyšší třídy středních škol.
Obsahuje části textů ze světové literatury.

https://katalog.npmk.cz/documents/475772

