1.
Cvičebnice španělské gramatiky : 8000 příkladů s řešením na
vedlejší straně / Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Manuel DíazFaes González -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 366 stran -- cze spa
ISBN 978-80-266-1708-2
Sign.: III 40896V1
španělština ; cizí jazyk ; výuka ; gramatika ; diktát ; doplňovací test
Cvičebnice španělštiny je rozdělena podle slovních druhů, kapitoly
se dále člení podle obtížnosti. Všechny cvičení se zaměřují na
drilování určitého jevu. Naleznete zde doplňovací cvičení, překlady
či modifikace vět. Poslední kapitola se věnuje jevům, které bývají
problematické pro Čechy.

https://katalog.npmk.cz/documents/521215

2.
Diktáty a testy pro 7. třídu / Vlasta Gazdíková ; ilustrace: Jaroslava
Kučerová -- 2. vydání
Brno : Edika, 2022 -- 69 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1705-1
Sign.: III 40893V1
čeština ; diktát ; základní škola ; druhý stupeň ; ročník 7 ; diktáty ;
cvičení ; testy
Pracovní sešit na procvičování českého jazyka formou diktátů či
klasických textů.

https://katalog.npmk.cz/documents/521170

3.
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 / Štěpán Berka -- 3.
vydání
Brno : Computer Press, 2022 -- 232 stran -- cze
ISBN 978-80-251-5043-6
Sign.: II 118757V1
elektrotechnický průmysl ; elektrické instalace ; zapojení ; elektrické
obvody ; elektrická energie ; elektrický proud ; vodiče
Obsahuje zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů
přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní
systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna
schémata jsou totiž vykreslena barevně a doplněna ilustračními
fotografiemi.

https://katalog.npmk.cz/documents/521214

4.
Logopedie : žežicha se neříká / Ester Stará ; ilustrace Milan Starý -3. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 87 stran – cze
ISBN 978-80-253-5541-1
Sign.: III 40898V1
logopedie ; řečová dovednost ; výslovnost ; předškolní výchova ;
předškolní dítě
Cílem knihy je pomoci naučit děti správně vyslovovat a mluvit.
Obsahuje obrázkový slovníček a všechna písmenka abecedy. U
každého písmenka je rýmovačka, písnička nebo úkol. Děti budou
říkat, co vidí na obrázku, budou kreslit, zpívat nebo si v knize
ukazovat. Najdou zde i jazykolamy a společenskou hru.

https://katalog.npmk.cz/documents/521217

5.
Nová literatura pro střední školy. 2, průvodce pro učitele /
metodické listy autorsky zpracovali: Adam Krupička, Anna Hamzová
-- Vydání první
Brno : Didaktis, [2019] -- 210 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-313-2
Sign.: III 40144V1
dějiny literatury ; svět ; literatura ; učební osnovy ; vyučovací
předmět ; střední škola ; metodika ; světová literatura ; česká
literatura ; národní obrození české (literární) ; literární život ;
romantismus ; literární modernismus ; avantgarda ; 21. století
Představujeme vám průvodce pro učitele, který tvoří součást
učebnicové sady Nová literatura 2 pro střední školy určené pro 2.
ročník středních škol s obory studia zakončenými maturitní
zkouškou. Hlavním cílem průvodce pro učitele je poskytovat oporu
při výuce literatury všem učitelům. Kromě představení toho, jak je
učebnicová sada koncipována, je zde učiteli předložen i vyřešený
pracovní sešit. Pro snazší orientaci jsou různá řešení úloh odlišena
barevně: Modrou barvou jsou tištěny jednoznačné odpovědi.
Zelená barva je vyhrazena pro úlohy, které uvádí jen jedno z
možných řešení. V poslední části průvodce pro učitele se nacházejí
tzv. metodické listy, které obsahují doplňující informace k rozšíření
výkladu o literární epoše či kapitole.
https://katalog.npmk.cz/documents/478532

6.
Malý princ = The little prince / úprava původního textu a český
překlad: Dana Olšovská ; ilustrace: Karolína Wellartová -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 87 stran -- cze eng
ISBN 978-80-266-1701-3
Sign.: II 118755V1
francouzština ; zjednodušená četba ; jazyková úroveň A1-A2
Zkrácená verze pohádky o vysněném malém princi, který přichází z
neznámé planety a snaží se pochopit lidský svět. Dvojjazyčné vydání
pro začínající čtenáře v angličtině.

https://katalog.npmk.cz/documents/521212

7.
Matematika a její aplikace / Josef Molnár ; Hana Mikulenková ;
ilustrace: Jana Kudličková -- 2. vydání
Olomouc : Prodos, 2021 -- 63 stran -- cze
ISBN 978-80-7230-494-3
Sign.: III 40889V1
matematika ; základní škola ; ročník 1 ; sčítání ; odčítání
Pracovní sešit matematiky pro žáky 1. ročníku základních škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/521052

8.
Matematika pro bystré a nadané žáky : úlohy pro žáky 1. stupně
ZŠ, jejich rodiče a učitele / Irena Budínová, Růžena Blažková, Milena
Vaňurová, Helena Durnová -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 96 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1706-8
Sign.: III 40897V1
matematika ; logika ; pedagogika ; nadaný ; základní škola ; první
stupeň
Inspirace k tvoření matematických a logických úloh a cvičení pro
nadané a bystré žáky.
https://katalog.npmk.cz/documents/521216

9.
Mauglí = Mowgli's story / úprava původního textu a český překlad:
Dana Olšovská ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 80 stran -- cze eng
ISBN 978-80-266-1725-9
Sign.: II 118754V1
angličtina ; cizí jazyk ; porozumění textu ; zjednodušená četba ;
jazyková úroveň A1-A2
Příběh o Mauglím je zpracován pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v angličtině.

https://katalog.npmk.cz/documents/521209

10.
Nová literatura pro střední školy. 2, průvodce pro učitele /
metodické listy autorsky zpracovali: Adam Krupička, Anna Hamzová
-- Vydání první
Brno : Didaktis, [2019] -- 210 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-313-2
Sign.: III 40144V1
dějiny literatury ; svět ; literatura ; učební osnovy ; vyučovací
předmět ; střední škola ; metodika ; světová literatura ; česká
literatura ; národní obrození české (literární) ; literární život ;
romantismus ; literární modernismus ; avantgarda ; 21. století
Představujeme vám průvodce pro učitele, který tvoří součást
učebnicové sady Nová literatura 2 pro střední školy určené pro 2.
ročník středních škol s obory studia zakončenými maturitní
zkouškou. Hlavním cílem průvodce pro učitele je poskytovat oporu
při výuce literatury všem učitelům. Kromě představení toho, jak je
učebnicová sada koncipována, je zde učiteli předložen i vyřešený
pracovní sešit. Pro snazší orientaci jsou různá řešení úloh odlišena
barevně: Modrou barvou jsou tištěny jednoznačné odpovědi.
Zelená barva je vyhrazena pro úlohy, které uvádí jen jedno z
možných řešení. V poslední části průvodce pro učitele se nacházejí
tzv. metodické listy, které obsahují doplňující informace k rozšíření
výkladu o literární epoše či kapitole.
https://katalog.npmk.cz/documents/478532

11.
Písanka 4 : pro 1. ročník : vytvořeno v souladu s RVP ZV. Eva
Procházková ; ilustrovaly Andrea Schindlerová, Markéta Matysová - Šesté vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2020 -- 40 stran -- cze
Sign.: II 117925V1
čeština ; psaní ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; ročník
1 ; procvičování
Nácvik a procvičování psaní písmen a slov.
https://katalog.npmk.cz/documents/516299

12.
Procvičujeme češtinu v 9. ročníku : pracovní sešit pro 9. ročník
základní školy nebo kvartu víceletého gymnázia / Karla Prátová ;
ilustrovala Alena Baisová
Brno : Nová škola - Duha, [2020] -- 72, 20 stran -- cze
ISBN 978-80-88285-19-9
Sign.: III 40158V1
čeština ; gramatika ; morfologie ; pravopis ; učební osnovy ;
vyučovací předmět ; syntax ; rámcový vzdělávací program ; základní
škola ; víceleté gymnázium ; učební osnovy ; nauka o slově ;
podstatná jména ; přídavná jména ; zájmena ; číslovky ; slovesa ;
neohebné slovní druhy ; český jazyk a literatura ; ročník 9 ; kvarta ;
21. století
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 9. ročníku je připraven jako
doplněk k učebnici Český jazyk 9 (edice Čtení s porozuměním),
kterou vydalo nakladatelství Nová škola – Duha. Variabilně je
použitelný i k jiným učebnicím. Učivo je obvykle vyvozováno z
motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno
otázkami na porozumění textu.
https://katalog.npmk.cz/documents/478510

13.
Procvičujeme L, R, Ř : deskové hry / Ivana Novotná, Petr Palma -1. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 10 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1688-7
Sign.: VIII 183V1
logopedie ; výslovnost ; řečové cvičení ; čeština ; pro čtenáře od 5
let
První plánek knihy je věnován procvičování hlásky L, následující dva
plánky procvičují hlásku R a Ř. Hry jsou určeny pro 2 a více hráčů.
Ke hře je potřeba hrací kostka a figurky.
https://katalog.npmk.cz/documents/521172

14.
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - matematika / Stanislav
Sedláček -- 2. vydání
Praha : Edika, 2022 -- 127 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1700-6
Sign.: II 118751V1
matematika ; přijímací zkouška ; přijetí do školy ; víceleté
gymnázium
Cvičebnice připravující na přijímací zkoušku z matematiky na
víceletá gymnázia.
https://katalog.npmk.cz/documents/521167

15.
Přijímací zkoušky z češtiny na střední školy : pro žáky 9. tříd / Petra
Kamlachová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 86 stran – cze
ISBN 978-80-266-1718-1
Sign.: III 40894V1
čeština ; přijímací zkouška ; učivo
Kniha umožní žákům 9. ročníků cílenou přípravu na úspěšné
zvládnutí didaktického testu, který je součástí přijímacích zkoušek.
Autorkou knihy je totiž zkušená lektorka, která žáky na přijímací
zkoušky připravuje již několik let. Příručka plně odpovídá Specifikaci
požadavků k jednotné přijímací zkoušce, tedy dokumentu
vydanému Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
https://katalog.npmk.cz/documents/521171
16.
Ruské byliny = Russkije byliny / úprava původních textů a český
překlad: Jana Hrčková ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 88 stran -- rus cze
ISBN 978-80-266-1723-5
Sign.: II 118753V1
ruština ; cizí jazyk ; porozumění textu ; zjednodušená četba ;
jazyková úroveň A1-A2
Dvojjazyčné, v zrcadlové úpravě provedené vydání přináší osm
ruských bylin, které jsou určeny začínajícím zájemcům o studium
ruského jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/521208

17.
White fang = Bílý tesák / úprava původního textu a český překlad:
Dana Olšovská -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 80 stran -- cze eng
ISBN 978-80-266-1717-4
Sign.: II 118756V1
angličtina ; porozumění textu ; jazyková úroveň A1-A2
Dvojjazyčné zkrácené převyprávění kultovního dobrodružného
románu o přátelství člověka a vlka z prostředí Aljašky v období zlaté
horečky je určeno pro začátečníky i mírně pokročilé ve studiu
anglického jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/521213

18.
Zajímavá matematika pro druháky / Josef Molnár ; Hana
Mikulenková ; ilustrace: Pavel Kacafírek, Robert Janák -- 2. vydání
Olomouc : Prodos, 2021 -- 62 stran -- cze
ISBN 978-80-7230-510-0
Sign.: III 40890V1
matematika ; základní škola ; ročník 2 ; sčítání ; odčítání ; dělení ;
násobení ; slovní úlohy
Pracovní sešit matematiky pro žáky 2. tříd základních škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/521051

19.
Zajímavá matematika pro třeťáky / Josef Molnár ; Hana
Mikulenková ; ilustrace: Pavel Kacafírek, Robert Janák -- 2. vydání
Olomouc : Prodos, 2021 -- 63 stran – cze
ISBN 978-80-7230-509-4
Sign.: III 40891V1
matematika ; základní škola ; ročník 3 ; úkoly ; procvičování
Pracovní sešit matematiky pro žáky 3. ročníku základních škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/521053

20.
Zeměpis 9 : lidé a hospodářství : učebnice pro 9. ročník základní
školy nebo kvarty víceletého gymnázia / Petr Chalupa, Martin
Weinhöfer, Dušan Kráčmar ; ilustrovala Hana Berková
Brno : Nová škola - Duha, [2019] -- 99 stran -- cze
ISBN 978-80-88285-11-3
Sign.: III 40157V1
zeměpis ; ekonomika ; ekologie ; ochrana životního prostředí ; Země
politika ; demografie ; učební osnovy ; vyučovací předmět ; rámcový
vzdělávací program ; základní škola ; víceleté gymnázium ; lidé ;
ročník 9 ; kvarta ; obecná geografie ; učební osnovy ; vyučovací
předměty ; systémová geografie ; světový trh ; mezinárodní obchod
přelidnění ; demografický vývoj ; 21. století
Učebnice je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky
zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické
souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou
systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá
kapitola začíná vždy na nové straně. Učebnice vychází z nejnovějších
geografických údajů a politické situace (např. vystoupení Velké
Británie z EU). Zahrnuje kapitoly: Lidé na planetě Zemi, Národní
hospodářství, Světový trh a mezinárodní obchod, Politická mapa
dnešního světa, Krajina a životní prostředí, Světové ekologické
problémy.

https://katalog.npmk.cz/documents/478508

