1.
Bystré hlavičky aneb malí matematici: soubor pracovních listů: rozvíjíme
matematické myšlení dětí ve věku 4 až 7 roků / Jozefa Chocholáčková
Stařeč : Infra s.r.o, [2020] -- 61 stran -- cze
ISBN 978-80-86666-91-4
Sign.: III 40530V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; matematika ; aritmetika ; geometrie ;
logické myšlení ; matematické myšlení ; školní dítě ; pro čtenáře od 4 let ; učivo
základních škol ; první stupeň ZŠ
Úlohy jsou zaměřeny na rozvoj aritmetického, geometrického a logického
myšlení. Pracovní sešit obsahuje všechno, co by mělo dítě vědět před nástupem
do základní školy. Využijí ho však i prvňáčci.
https://katalog.npmk.cz/documents/517594
2.
Matematika pro 4. ročník : učebnice. Hejného metoda / autor: Milan Hejný ;
ilustrace: Lukáš Urbánek -- 1. vydání
Praha : H-mat, o.p.s., [2021] -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-88247-26-5
Sign.: II 118392V1
matematika ; geometrie ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ;
základní vzdělávání ; čísla ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 4
Učebnice z této řady jsou určeny pro 4. ročník základních škol. Byly zpracovány
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Vydáno v roce 2021.
https://katalog.npmk.cz/documents/518869
3.
Matematika pro 4. ročník : pracovní sešit. 1. díl, Hejného metoda / Milan
Hejný ; ilustrace: Lukáš Urbánek -- 1. vydání
Praha : H-mat, o.p.s., [2021] -- 52 stran -- cze
ISBN 978-80-88247-27-2
Sign.: III 40592/1V1
matematika ; geometrie ; počítání ; rámcový vzdělávací program ; vzdělávání ;
základní škola ; rýsování ; základní vzdělávání ; slovní úlohy ; učivo základních
škol ; ročník 4
Pracovní sešit je určen pro 4. ročník základních škol. Byly zpracovány v souladu s
Rámcovým
vzdělávacím
programem
pro
základní
vzdělávání.
https://katalog.npmk.cz/documents/518870

4.
Matematika pro 4. ročník : pracovní sešit. 2. díl, Hejného metoda / autor:
Milan Hejný ; ilustrace: Lukáš Urbánek -- 1. vydání
Praha : H-mat, o.p.s., [2021] -- 104 stran -- cze
ISBN 978-80-88247-28-9
Sign.: III 40592/2V1
matematika ; geometrie ; rámcový vzdělávací program ; vzdělávání ; základní
škola ; rovnice ; zlomky ; čísla ; základní vzdělávání ; rovinné útvary ; učivo
základních škol ; ročník 4
Pracovní sešit je určen pro 4. ročník základních škol. Byly zpracovány v souladu s
Rámcovým
vzdělávacím
programem
pro
základní
vzdělávání.
https://katalog.npmk.cz/documents/518871

5.
Matematika pro život 6. ročník : pracovní sešit 1. Pro 6. ročník základních škol
a víceletá gymnázia / manažerka projektu: Mária Tarábková ; ilustrace: Roman
Kýbus -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2021] -- 70 stran -- cze
ISBN 9788073583484
Sign.: III 40577/1V1
matematika ; geometrie ; opakování ; vzdělávání ; základní škola ; víceleté
gymnázium ; početní operace ; čísla ; celá čísla ; dělitelnost čísel ; učivo
základních škol ; ročník 6
Pracovní sešit navazuje na první tři celky v učebnici. Obsahuje různorodé úlohy
zaměřené na zapamatování, porozumění a aplikaci přímo navazující na nově
nabyté učivo z učebnice. Přináší také úlohy spojené se skutečnými situacemi, ve
kterých je použití matematiky nezbytné.
https://katalog.npmk.cz/documents/518668
6.
Matematika pro život 6. ročník : pracovní sešit 2. Pro 6. ročník základních škol
a víceletá gymnázia / manažerka projektu: Mária Tarábková ; ilustrace: Roman
Kýbus -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2021] -- 77 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-348-4
Sign.: III 40577/2V1
matematika ; geometrie ; vzdělávání ; základní škola ; víceleté gymnázium ;
trojúhelníky ; souměrnosti ; rýsování ; rovinné útvary ; krychle ; kvádr ; data ;
úhly ; učivo základních škol ; ročník 6
Pracovní sešit navazuje na první tři celky v učebnici. Obsahuje různorodé úlohy
zaměřené na zapamatování, porozumění a aplikaci přímo navazující na nově
nabyté učivo z učebnice. Přináší také úlohy spojené se skutečnými situacemi, ve
kterých je použití matematiky nezbytné nebo minimálně velmi vhodné.
https://katalog.npmk.cz/documents/518669

7.
Moje první čtení : pracovní listy / Jitka Švantnerová -- První vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2019 -- 60 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9318-8
Sign.: III 40534V1
čeština ; čtení ; psaní ; samohlásky ; souhlásky ; učivo základních škol
Doplňkový materiál k výuce českého jazyka obsahuje elementární texty,
zaměřené na komplexní procvičování samohlásek a souhlásek.
https://katalog.npmk.cz/documents/518711

8.
Nová fyzika v kostce pro SŠ / Helena Sixtová ; lektorace Roman Sixta -- 1.
vydání
V Praze : Fragment, 2021 -- 215 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5233-5
Sign.: II 118314V1
výuka ; fyzika ; střední škola ; učivo středních škol ; mechanika ; kinematika ;
dynamika ; termika ; optika ; ročník 4 ; příprava k maturitě
Kniha přináší stručný přehled středoškolské fyziky. Může posloužit jako rychlý
náhled do problematiky daného tématu a jako zdroj základních informací při
přípravě k maturitě nebo k přijímacím zkouškám.
https://katalog.npmk.cz/documents/518588

9.
Obecné dějiny novověku IV : (1789-1918) / Jaroslav Vaculík -- 4. vydání
Brno : vydala Masarykova univerzita, 2019 -- 174 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9272-3
Sign.: II 118356V1
světové dějiny ; dějiny novověku ; výuka ; výklad ; politika ; vysoká škola ;
francouzská revoluce (1789-1794) ; první světová válka (1914-1918) ; učivo
vysokých škol ; století 18-20 ; 1789-1918
Skripta popisují historický vývoj světa a Evropy v letech 1789-1918. Tedy od
Francouzské revoluce po první světovou válku. Jsou určené zejména
vysokoškolským studentům historie.
https://katalog.npmk.cz/documents/518719

