1.
Cvičebnice anatomie pro studenty : otestujte si a upevněte si své anatomické
znalosti / Ken Ashwell ; překlad: Marcela Bezdičková, Šárka Krejčová, Tereza
Kochová -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2020 -- 368 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2902-9
Sign.: III 40092V1
člověk ; anatomie ; cvičení
Komplexní cvičebnice anatomie, která pomůže studentům otestovat a upevnit si
znalosti z oblasti anatomie a pochopit klíčové pojmy.
https://katalog.npmk.cz/documents/477594

2.
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

3.
Čeština pro cizince : cvičebnice : úroveň B2 / M. Boccou Kestřánková, K.
Hlínová, P. Pečený, D. Štěpánková -- 2., aktualizované vydání
Brno : Edika, 2020 -- vi, 258 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1512-5
Sign.: II 117388/BV1
čeština ; cizí jazyk ; slovní zásoba ; gramatika ; čtení ; poslech ; konverzace ;
výslovnost ; reálie
Komplexní nácvik češtiny na úrovni B2. Úzce navazuje na učebnici a hlouběji se
zaměřuje na procvičení gramatiky a na nácvik psaní. Hravé části bývají
vystřídány praktickými gramatickými cvičeními a úkoly.
https://katalog.npmk.cz/documents/477532

4.
Desetiminutovky : bě, pě, vě, mě.. / Eva Mrázková ; ilustrace: Atila Vörös -- 1.
vydání
V Brně : Edika, 2020 -- 57 stran, 27 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1521-7
Sign.: II 117409V1
čeština ; gramatika ; cvičení
Desetiminutovky jsou určené každému, kdo si potřebuje v pár minutách
prověřit své znalosti. V knize najdeme velké množství materiálu na procvičení.
https://katalog.npmk.cz/documents/477679

5.
Destrukční učebnice matematiky / Radek Chajda -- 1. vydání
Brno : Edika, 2020 -- 138 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1498-2
Sign.: II 117374V1
matematika ; učivo
Přehled nejdůležitějšího učiva matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Konstrukční části
kapitol slouží k zopakování látky. V destrukční části kapitol jsou řešené
příklady na ukázku.
https://katalog.npmk.cz/documents/477504

6.
Otestuj si znalosti : vlastivěda pro 4. třídu / Radek Machatý ; ilustroval
Antonín Šplíchal -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2020 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4623-5
Sign.: II 117398V1
vlastivěda ; učivo ; test ; základní škola ; ročník 4
Testové úlohy z učiva vlastivědy jsou připraveny tak, aby pokryly všechny
témata, o kterých se v 4. třídě učíte. Vyhodnocení testů je v klíči na konci
knihy. Nabyté znalosti využijete nejen ve škole ale také ev. při příjímacích
zkouškách na víceleté gymnázium.
https://katalog.npmk.cz/documents/477584
7.
Otestuj si znalosti : vlastivěda pro 5. třídu / Radek Machatý ; ilustroval
Antonín Šplíchal -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2020 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4624-2
Sign.: II 117399V1
vlastivěda ; učivo ; test ; základní škola ; Česko ; Evropa ; ročník 5
Testy k opakování učiva vlastivědy pro 5. třídu základních škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/477585

8.
Otestuj si znalosti : prvouka pro 2. třídu / Lucie Víchová ; ilustroval Antonín
Šplíchal -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2020 -- 79 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4615-0
Sign.: II 117390V1
prvouka ; učivo ; test ; základní škola ; ročník 2
Testy k opakování učiva prvouky pro žáky 2. tříd základních škol. Pracovní sešit
obsahuje 30 testů pokrývajících témata, o nichž se učí děti ve 2. třídě - např.
domov, rodina, cesta do školy, hodiny, roční období, ovoce a zelenina,
hospodářská zvířata a domácí mazlíčci, lidské tělo a zdraví. Testy mohou být
využity k domácímu opakování i pro testování probraného učiva ve škole.
Správnost odpovědí je možné si ověřit v klíči na konci sešitu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477540

9.
Otestuj si znalosti : prvouka pro 3. třídu / Lucie Víchová ; ilustroval Antonín
Šplíchal -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2020 -- 79 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4616-7
Sign.: II 117391V1
prvouka ; učivo ; test ; základní škola ; ročník 3
Testy k opakování učiva prvouky pro žáky 3. tříd základních škol. Pracovní sešit
obsahuje 30 testů pokrývajících témata, o nichž se učí děti ve 3. třídě - např.
správné chování ve škole, místa a města České republiky, světové strany,
rostliny a živočichové, ochrana přírody, sluneční soustava. Testy mohou být
využity k domácímu opakování i pro testování probraného učiva ve škole.
Správnost odpovědí je možné si ověřit v klíči na konci sešitu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477541

10.
Pracovní čítanka pro 1. a 2. ročník ZŠ / Dita Nastoupilová ; ilustroval Lukáš
Fibrich -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2020 -- 85 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4557-3
Sign.: III 40088V1
čtení ; porozumění textu ; základní škola ; ročník 1-2
Tato nevšední čítanka, která pracuje s metodami, jež podporují samostatné a
kritické myšlení žáků, je určena dětem, které již zvládly základy čtení. Texty, a
s nimi související praktické úkoly, přispívají k rozvoji techniky čtení a
čtenářských dovedností a podněcují žáka k přemýšlení o obsahu. Rozvíjejí jeho
osobnost a samostatné uvažování. Úlohy jsou seřazeny do tří fází: aktivity
před čtením, při čtení a po čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/477491

11.
Procvičuj! : pravopis podstatných jmen / Lucie Víchová ; ilustroval Aleš
Čuma -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2020 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4628-0
Sign.: II 117400V1
čeština ; pravopis ; cvičení ; podstatná jména
Zábavná cvičebnice plná aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček. Látka je
zařazena do kapitol podle jednotlivých vzorů podstatných jmen. Děti
mohou pracovat samostatně podle svého tempa a potřeb. Nechybí
shrnující opakování a klíč správních řešení. Kniha je určena pro domácí
procvičování, ale i pro učitele jako doplňující a rozšiřující materiál k výuce
českého jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/477586
12.
Procvičuj! : slovní druhy / Lucie Víchová ; ilustroval Aleš Čuma -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2020 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4626-6
Sign.: II 117401V1
čeština ; cvičení ; slovní druhy
Zábavná cvičebnice plná aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček. Látka je
zařazena do kapitol podle jednotlivých slovních druhů. Děti mohou
pracovat samostatně podle svého tempa a potřeb. Nechybí shrnující
opakování a klíč správních řešení. Kniha je určena pro domácí
procvičování, ale i pro učitele jako doplňující a rozšiřující materiál k výuce
českého jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/477587
13.
Přijímačky s češtinářem - 5. třída / Jarmil Vepřek -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2020 -- 85 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1516-3
Sign.: III 40091V1
čeština ; učivo ; přijímací zkouška ; víceleté gymnázium
Cvičné úlohy a zkušební testy z češtiny pro přípravu žáků 5. tříd k
přijímacím zkouškám na gymnázia.
https://katalog.npmk.cz/documents/477588
14.
Přijímačky s češtinářem - 7. třída / Jarmil Vepřek -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2020 -- 48 stran, 37 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1526-2
Sign.: III 40093V1
čeština ; učivo ; základní škola ; přijímací zkouška ; test ; gymnázium ;
ročník 7
Cvičné úlohy a zkušební testy z češtiny pro přípravu žáků 7. tříd k
přijímacím zkouškám na střední školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/477686

15.
Přijímačky s češtinářem - 9. třída / Jarmil Vepřek -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2020 -- 85 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1527-9
Sign.: III 40094V1
čeština ; učivo ; test ; základní škola ; přijímací zkouška ; gymnázium ;
střední škola ; ročník 9
Cvičné úlohy a zkušební testy z češtiny pro přípravu žáků 9. tříd k
přijímacím zkouškám na střední školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/477687

16.
Ruština za 24 dnů / Marija Kaguševa -- 2. vydání
Brno : Edika, 2020 -- 207 stran -- cze rus
ISBN 978-80-266-1522-4
Sign.: II 117414V1
ruština ; cizí jazyk
Intenzivní kurz ruštiny pro samouky. Díky svému zpracování je kniha
vhodná jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Ve 24 lekcích se
zájemce naučí základní gramatiku a osvojí si slovní zásobu potřebnou v
běžné komunikaci. Na audionahrávce, která je zdarma ke stažení na
stránkách nakladatelství, najde nahrávky dialogů rodilých mluvčích.
https://katalog.npmk.cz/documents/477688

17.
Wir üben deutsche Grammatik / Hana Justová -- 4. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 77 stran -- ger cze
ISBN 978-80-253-4167-4
Sign.: III 40085V1
němčina ; cizí jazyk ; gramatika ; střední škola ; učivo ; maturita ; maturitní
otázky
Jazyková příručka koncipovaná jako příprava k maturitě z němčiny
obsahuje základní cvičení v rozsahu středoškolského studia.
https://katalog.npmk.cz/documents/477426

