1.
Diktáty a doplňovačky na doma i do školy : pro 4. a 5. třídu ZŠ /
Lucie Filsaková -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 120 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5891-7
Sign.: II 118964V1
čeština ; pravopis ; ročník 4 ; ročník 5 ; učivo základních škol
Sešit plný cvičení, která jsou zaměřená na mluvnické jevy probírané
ve 4. a 5. třídě ZŠ.
https://katalog.npmk.cz/documents/524218
2.
Diktáty a doplňovačky na doma i do školy : pro 2. a 3. třídu ZŠ /
Lucie Filsaková -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 104 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5890-0
Sign.: II 118977V1
čeština ; pravopis ; učivo základních škol ; ročník 2 ; ročník 3
Sešit plný cvičení, která jsou zaměřená na mluvnické jevy probírané
ve 2. a 3. třídě ZŠ. Využít jej mohou rodiče s dětmi během domácí
přípravy, ale i učitelé.
https://katalog.npmk.cz/documents/524398
3.
Diktáty a testy pro 6. třídu / Vlasta Gazdíková -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 65 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1775-4
Sign.: III 41002V1
čeština ; pravopis ; gramatika ; učivo základních škol ; učivo
středních škol ; ročník 6
Cvičebnice je určena žákům, kteří si chtějí zopakovat nebo zlepšit
znalosti českého jazyka. Cvičebnici tvoří 3 hlavní části: 15
doplňovacích diktátů, 15 jazykových testů, 14 úkolů na volných
pracovních listech.
https://katalog.npmk.cz/documents/524404

4.
Černý krasavec : = Black Beauty / úprava původního textu a český
překlad: Dana Olšovská ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 88 stran -- cze eng
ISBN 978-80-266-1783-9
Sign.: II 118973V1
angličtina ; cizí jazyk ; zjednodušená četba ; jazyková úroveň <A1/A1
Kniha vypráví o osudu krásného černého hřebce a provází nás celým
jeho životem. Příběh je převyprávěn zjednodušenou angličtinou.
https://katalog.npmk.cz/documents/524392

5.
Kryštof Kolumbus : objevení Nového světa = Cristóbal Colón : el
descubrimiento del Nuevo Mundo / úprava původního textu a český
překlad: Eliška Madrid Jirásková ; ilustrace: Jan Šenkyřík -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 88 stran -- cze spa
ISBN 978-80-266-1779-2
Sign.: II 118963V1
španělština ; Kolumbus, Kryštof,
Amerika; Španělsko ; mořeplavci ; jazyková úroveň A1 ; jazyková
úroveň A2 ; 15.-16. století ; 1451-1506
V této knize máte možnost přečíst si o životě a o cestách
mořeplavce Kryštofa Kolumba ve španělštině. Doplněno cvičeními a
odkazem na MP3 nahrávku.
https://katalog.npmk.cz/documents/524217
6.
Průvodce světem práva / Jan Malast, Karel Svoboda a kolektiv -Vydání druhé, aktualizované
Praha : Eduko, 2020 -- 599 stran -- cze
ISBN 978-80-88057-79-6
Sign.: II 118957V1
veřejné právo ; občanské právo ; trestní právo ; mezinárodní právo
; pracovní právo ; Evropská unie ; správní právo ; finanční právo ;
ústavní právo ; rodinné právo
Učebnice je rozdělena na dvě části - na právo veřejné a právo
soukromé. Dále se člení do kapitol dle jednotlivých právních
odvětví. Snaží se vést k chápání právních souvislostí a ke schopnosti
aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Učebnice je vytvořena
pro obor Bezpečnostně právní činnost.
https://katalog.npmk.cz/documents/524102

7.
Průvodce světem práva / Jan Malast, Karel Svoboda a kolektiv -Vydání čtvrté, aktualizované
Praha : Eduko, 2020 -- 456 stran – cze
ISBN 978-80-88057-78-9
Sign.: II 118958V1
veřejné právo ; občanské právo ; trestní právo ; mezinárodní právo
; pracovní právo ; Evropská unie ; Česko ; správní právo ; finanční
právo ; ústavní právo ; rodinné právo
Učebnice je rozdělena na dvě části - na právo veřejné a právo
soukromé. Dále se člení do kapitol dle jednotlivých právních
odvětví. Snaží se vést k chápání právních souvislostí a ke schopnosti
aplikovat naučená právní pravidla v praxi. Učebnice je vhodná pro
obor Veřejnosprávní činnost.
https://katalog.npmk.cz/documents/524103

8.
Příběh Casanovy = Storia di Casanova / italský text: Valeria De
Tommaso ; český překlad: Eliška Šidíková -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 96 stran -- cze ita
ISBN 978-80-266-1790-7
Sign.: II 118976V1
italština ; cizí jazyk ; porozumění textu ; Casanova, Giacomo, ;
zjednodušená četba ; jazyková úroveň A1 ; jazyková úroveň A2 ; 18.
století ; 1725-1798
Čtrnáct stručných epizod z rušného života Giacoma Casanovy.
Doprovázeno souběžným českým překladem, stručným cvičením s
klíčem a odkazem na MP3 nahrávku italského textu v podání
rodilého mluvčího.
https://katalog.npmk.cz/documents/524397

9.
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ : všeobecný přehled / Lucie
Filsaková, Jakub Rewenda, Jana Sobotková ; -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 181 stran – cze
ISBN 978-80-253-5887-0
Sign.: II 118967V1
všeobecné znalosti; přijímací zkouška ; střední škola ; přírodopis ;
zeměpis ; dějepis ; občanská výchova ; učivo základních škol
Testy všeobecných znalostí obsahují otevřené, uzavřené či
obrázkové otázky, které by měli zvládnout všichni absolventi 9. tříd
ZŠ. Správná řešení jsou uvedena na konci publikace.
https://katalog.npmk.cz/documents/524251

10.
Španělština pro samouky a věčné začátečníky : MP3 / Olga
Macíková, Ludmila Mlýnková -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- ix, 315 stran -- cze spa
ISBN 978-80-266-1793-8
Sign.: III 41003V1
španělština ; gramatika ; konverzace ; slovní zásoba ; cizí jazyk ;
jazyková úroveň A1 ; jazyková úroveň A2 ; jazyková úroveň B1
Lekce začínají krátkými texty, které jsou zaměřeny na hovorový
jazyk. Následuje oddíl Frazeologie a výklad gramatiky. Cvičení
napomohou upevnit slovní zásobu a gramatiku. V opakovacích
lekcích se seznámíte s reáliemi Španělska a zemí Latinské Ameriky.
Po každé opakovací lekci následuje test. Na konci učebnice jsou
zařazena slovíčka k jednotlivým lekcím, přeložené texty, klíč ke
cvičením včetně českého překladu výchozích vět a přehled časování
sloves.
https://katalog.npmk.cz/documents/524408

11.
Učebnice současné ruštiny = učebnik sovremennogo russkogo
jazyka : vhodné i pro samouky + MP3. 1. díl / Olga Belyntseva,
Adam Janek
V Brně : Edika, 2022 -- xii, 554 stran -- cze rus
ISBN 978-80-266-1792-1
Sign.: II 118978V1
ruština ; gramatika ; konverzace ; slovní zásoba ; cizí jazyk ; jazyková
úroveň A1 ; jazyková úroveň A2 ; jazyková úroveň B1 ; jazyková
úroveň B2 ; jazyková úroveň C1
Učebnice seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede
komplexní gramatikou ruského jazyka. Zvládnutím látky dosáhne
student úrovně B2-C1 dle společného evropského referenčního
rámce.
https://katalog.npmk.cz/documents/524399

