1.
Čeština pro cizince : cvičebnice : úroveň B1 / Marie Boccou Kestřánková,
Kateřina Kopicová, Gabriela Šnaidaufová -- 2., aktualizované vydání
Brno : Edika, 2019 -- 2 svazky -- cze
ISBN 978-80-266-1477-7
Sign.: II 117157V1
čeština ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková úroveň B1 ; čeština jako cizí jazyk
Jazykový kurz pro výuku češtiny pro středně pokročilé zahraniční studenty. Součástí
kompletu je CD-MP3 s namluvenými poslechovými texty.
https://katalog.npmk.cz/documents/476455

2.
Čeština pro cizince : učebnice : úroveň B1 / Marie Boccou Kestřánková, Kateřina
Kopicová, Gabriela Šnaidaufová -- 2., aktualizované vydání
Brno : Edika, 2019 -- 2 svazky -- cze
ISBN 978-80-266-1477-7
Sign.: II 117156V1
čeština ; cizí jazyk ; jazyková úroveň B1 ; čeština jako cizí jazyk
Obsahuje dialogy, slovní zásobu, gramatiku, čtení, opakovací cvičení, reálie.
https://katalog.npmk.cz/documents/476454

3.
Literatura pro 1. ročník středních škol : průvodce pro učitele / autorské
zpracování: Ivana Dorovská -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2008] -- 104 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-117-6
Sign.: III 40053V1
literatura ; střední škola ; česká literatura ; světová literatura ; do 1830
Metodická příručka k učebnici literatury pro 1. ročník středních škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/476647

4.
Občanský a společenskovědní základ. Právo / Jaroslav Zlámal, Jana Bellová,
Jakub Haluza -- Aktualizované 3. vydání
Prostějov : Computer Media, 2019 -- 115 stran -- cze
ISBN 978-80-7402-297-5
Sign.: III 40039V1
právo ; legislativa ; občanské právo ; pracovní právo ; trestní právo ; lidská práva ;
svoboda ; střední škola ; Česko ; rodinné právo ; obchodní právo
Historie a význam práva. Právní normy. Ústavní právo. Občanské a rodinné právo.
Pracovní a obchodní právo. Trestní právo. Lidská práva a svobody.
https://katalog.npmk.cz/documents/476614

5.
Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie / Jana Bellová, Jaroslav Zlámal,
Zdeněk Mendl, Petra Navrátilová -- Aktualizované 3. vydání
Prostějov : Computer Media, 2019 -- 112 stran -- cze
ISBN 978-80-7402-279-1
Sign.: III 40040V1
ekonomie ; ekonomika ; střední škola
Úvod do tržního hospodářství. Trh výrobků a služeb. Ostatní trhy. Doprovodné jevy
tržního mechanismu. Úloha státu v tržním hospodářství. Nástroje hospodářské
politiky státu. Národní hospodářství. Banky a jejich úloha. Zahraniční obchod.
Podnikání. Daně a poplatky. Zaměstnání. Osobní finance.
https://katalog.npmk.cz/documents/476615

6.
Školní tabulky pro 6.-9. třídu ZŠ : český jazyk, angličtina, dějepis, výchova k
občanství -- 2. vydání
Praha : Fragment, 2019 -- 14 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-253-4097-4
Sign.: III 39727V1
čeština ; angličtina ; dějepis ; občanská výchova ; učivo ; základní škola ; ročník 6-9
Soubor tabulek obsahuje výběr z českého jazyka a literatury, angličtiny a výchovy k
občanství pro žáky 6.-9. tříd základní školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/472546

7.
Školní tabulky pro 6.-9. třídu ZŠ : zeměpis, chemie, fyzika, přírodopis, matematika
/ Věra Řasová, Kateřina Hubková, Marie Vlková, Martin Lexa, Jan Řasa -- 2.
vydání
Praha : Fragment, 2019 -- 12 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-253-4098-1
Sign.: III 39728V1
matematika ; fyzika ; chemie ; přírodopis ; zeměpis ; učivo ; základní škola ; ročník 6-9
Soubor tabulek obsahuje výběr z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu
pro žáky 6.-9. tříd základní školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/472547

8.
Začínáme s italštinou / Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 48 stran -- cze, cze ita
ISBN 978-80-266-1432-6
Sign.: III 40026V1
italština ; cizí jazyk
Učebnice přibližuje základy italského jazyka. b Lekce jsou věnovány různým tématům
(např. italská kuchyně, historie, cestování, nákupy, rodina, svátky atd.). Každá
obsahuje přehled slovní zásoby, užitečné výrazy, výklad gramatiky a cvičení s klíčem.
Součástí učebnice jsou informace o výslovnosti a italsko-český slovníček.
https://katalog.npmk.cz/documents/476329

