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1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk pro 2. ročník
DUHOVÁ ŘADA Původní řada
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y Při zakoupení nových pracovních sešitů Český jazyk 2, 1. a 2. díl,  
pro celou třídu získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli 
MIUč+ dle vlastního výběru na školní rok 2022/2023  
(školní multilicence a žákovské licence).  
Na objednávku připište „Akce ČJ 2“.  
 Akce platí do 30. 9. 2022.

Učebnice
ČESKÝ JAZYK 2 (DUHOVÁ ŘADA)  D  B5 112 str. 2-55 99 Kč
Učebnicí provází stonožka Agáta. Zařazeny jsou i úkoly zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, motivační texty 
s úkoly na porozumění textu, básničky, krátké literární texty a úkoly pro nadané žáky. 

METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI ČESKÝ JAZYK 2   A4 124 str. 2-65 199 Kč
Metodický průvodce přináší návrh na rozvržení učiva, očekávané výstupy podle RVP ZV, průřezová témata, přehled 
mezipředmětových vazeb a metodické poznámky k jednotlivým kapitolám. Zohledněny jsou i další možnosti, jak k učivu 
aktivně přistoupit, tj. např. náměty pro další slohová cvičení, didaktické hry, malé projekty či mezipředmětová propojení. 
Přílohou metodiky jsou pracovní listy.

JSEM ČTENÁŘ 1 – Získávám čtenářské dovednosti  A4 56 str. 2-70 89 Kč
Pracovní učebnice Jsem čtenář 1 navazuje z hlediska typů cvičení na ucelený soubor učebních materiálů pro výuku čtení 
a psaní v 1. ročníku s názvem Čteme a píšeme s Agátou. Znalost tohoto souboru však není nutnou podmínkou k zvlád-
nutí publikace Jsem čtenář 1, která je primárně určena žákům 2. ročníku, popř. její část mohou využívat i žáci 1. ročníku, 
a to na konci školního roku místo 3. dílu slabikáře. 

Učební materiál Jsem čtenář si klade dva základní cíle:
• podpořit zvládnutí základních čtenářských dovedností,
• poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces čtení.

Učebnice se zaměřuje především na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu. Žáci 
se učí číst nahlas, šeptem, s důrazem na první slabice slova, učí se číst přímou řeč, čárky a spojky ve větě apod., učí se 
rozlišovat mezi tím, co znamená číst plynule, správně, s porozuměním, pozorně. 

Na konci každé kapitoly je zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku, u něhož je uvedeno i vzdělávací 
tvrzení vyjadřující stav, ve kterém žák danou dovednost používá. Udává také dosaženou úroveň určitého stupně získání 
dovednosti při práci s lekcí. Takovýto způsob sebehodnocení může být prvním krokem k zavádění tzv. formativního 
hodnocení, kdy se žák porovnává pouze se svými výkony.

JSEM ČTENÁŘ 2 – Rozvíjím čtenářské dovednosti na základě práce s textem NOVINKA  více na str. 29 
   A4 56 str. 3-70 89 Kč
AKCE: Při koupi Jsem čtenář 1, 2 nebo 3 pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma.
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Pořádáme pro Vás akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautorem učebních materiálů Jsem čtenář a Čteme 
a píšeme s Agátou, na kterých bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky 
nelze sdělit. Více informací a aktuální termíny seminářů najdete na nns.cz/amos.
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UKÁZKA: JSEM ČTENÁŘ 1

1. Přečti a vyber.
Číst přímou řeč znamená:

 číst tak, jak mě napadne,  číst tak, jako bych přímo mluvil.

3. Připrav si čtení šeptem.
 Jednou pořádně zafoukalo a listí ze stromů bylo dole. 
 „Zaskočím ke Žbluňkovi a shrabu mu listí na 
trávníku,“ řekl si Kvak. 
A Kvak si zašel do kůlny pro hrábě. 
Také Žbluňk se podíval z okna. 
„Tady to ale vypadá! Všude je spousta listí!“ řekl 
a vyndal si ze skříně hrábě.
„Zajdu ke Kvakovi a shrabu mu zahrádku. Jak se bude 
Kvak asi divit, až to zjistí?“ pomyslel si Žbluňk.
Kvak běžel lesem, aby ho Žbluňk neviděl.
Žbluňk utíkal vysokou trávou, aby ho Kvak nezahlédl. 
Kvak se činil, hrabal listí na hromadu. Za chvilku byl trávník čistý.
 Žbluňk se také pilně oháněl. Brzy nebyl na Kvakově přední zahrádce ani jeden lísteček. 
Kvak i Žbluňk se vydali na cestu ke svým domovům.
 Zvedl se vítr: „Fíííí, fíííí!“ Foukalo po celém kraji. A co se nestalo? Hromady listí 
rozfoukal vítr na všechny strany. 

(Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, ilustroval Arnold Lobel – upraveno)
 a) Přečti věty plynule nahlas.

2. Přečti plynule přímou řeč.

Kvak:  „Zaskočím ke Žbluňkovi a shrabu mu listí na trávníku.“

Žbluňk:  „Tady to ale vypadá! Všude je spousta listí!“ 

    „Zajdu ke Kvakovi a shrabu mu zahrádku.“ 

    „Jak se bude Kvak asi divit, až to zjistí?“

Vítr: „Fíííí, fíííí!“
(Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, ilustroval Arnold Lobel – upraveno)

 a) Rozdělte si role a věty přečtěte ještě jednou. 

Jak číst přímou řeč?
Číst přímou řeč znamená číst větu tak, jako bychom ji přímo říkali.
Přímou řeč poznáme podle uvozovek „…“ 
(dvě čárky před slovem dole a dvě čárky za slovem nahoře). 
Je to řeč, kterou někdo přímo říká.

,, ,,
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

5. Rozhodni, zda jsou věty správně. Pracuj se cvičením 3.
Když zafoukalo, spadlo listí ze stromů.      ano   ne
Kvak chtěl zaskočit ke Žbluňkovi a shrabat mu listí na trávníku.  ano   ne
Žbluňk vyndal hrábě ze skříně.       ano   ne
Kvak běžel vysokou trávou, aby ho Žbluňk nezahlédl.     ano   ne
Žbluňk utíkal lesem, aby ho Kvak neviděl.     ano   ne
Nakonec se zvedl vítr a rozfoukal hromady listí na všechny strany.  ano   ne

4. Pracuj se cvičením 3. Ověříš si tak, zda jsi četl správně.
 a) Vyhledej a červeně podtrhni větu, ze které se dozvíš, jaké bylo roční období.
 b) Vyhledej a modře podtrhni část věty, ze které zjistíš, co chtěl udělat Kvak.
 c) Vyhledej a žlutě podtrhni část věty, která říká, odkud vyndal Žbluňk hrábě.
 d) Vyhledej a oranžově podtrhni část věty, která popisuje, kudy běžel Kvak.
 e) Vyhledej a zeleně podtrhni část věty, která říká, kudy utíkal Žbluňk.
 f)  Vyhledej a černě podtrhni část věty, z níž zjistíš, co se stalo, když se Kvak 

i Žbluňk vydali na cestu ke svým domovům.

8. Podle textu vyber správnou možnost a vybarvi vhodné předložkové spojení. 

Listí spadlo ze stromů od stromů

Kvak zašel ke kůlně do kůlny

Žbluňk se podíval z okna do okna

Vyndal hrábě do skříně ze skříně

Kvak hrabal listí na hromadu do hromady

Trávník byl čistý za chvilku ve chvilce

Kvak i Žbluňk se vydali po cestě na cestu

Vítr rozfoukal listí na všechny strany do všech stran

7. Vybarvi správnou možnost. Pracuj se cvičením 3.

Když zafoukalo, nic se nestalo spadlo listí ze stromů napadl sníh

Kvak chtěl shrabat listí Žbluňkovi utíkat trávou vyndat vidle

 Žbluňk vyndal hrábě ze stolu ze skříně z kůlny

Kvak běžel lesem vysokou trávou po trávníku

Žbluňk utíkal lesem vysokou trávou po trávníku

 Vítr rozfoukal hromady listí po lese na zahradě na všechny strany

6. Podle cvičení 4 vymysli otázky a napiš je do sešitu. Ústně na ně odpověz.

– 25 –
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Práce s výchozím 
textem (ověření 
porozumění textu na 
různých typech cvičení)

Ověření 
porozumění tématu

Aplikace na první 
jednoduché cvičení

Výchozí text
Piktogram vyjadřující 
téma kapitoly

Název 
kapitoly 
a vysvětlení 
tématu 
kapitoly

ČÍTANKA 2 NOVĚ pevná vazba D  B5 176 str. 2-67 139 Kč
Čítanka se velkou měrou (avšak nenásilnou a zábavnou formou) zaměřuje na nácvik techniky čtení. Zařazeny jsou jak 
texty prozaické, tak básně a písně, a dokonce i čtyři dramatické scénky, jejichž úkolem je vnést do hodin literatury zábavu.

Čítanka je mezipředmětově propojena zejména s učivem prvouky, českého jazyka, hudební a pracovní výchovy. 

ČÍTANKA 2 NOVĚ VHODNÁ I PRO ŽÁKY SE SVP   D  A4 176 str. 2-68 179 Kč
Čítanka 2 vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je rozšířenou verzí Čítanky 2 NOVĚ. Tato rozšířená čítanka 
navíc obsahuje otázky k textům a mnoho názorných ilustrací, které pomáhají pochopení složitějších výrazů, usnadňují 
a rozvíjejí orientaci v textu a vnímání jeho obsahu. 

Rozšířená čítanka nabízí také množství úkolů zaměřených na posílení paměti, logického myšlení či jistotu v pravolevé 
i v prostorové orientaci. Všem žákům napomáhá zlepšovat čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům 
se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.  USNADŇUJE INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP 

METODICKÝ PRŮVODCE K ČÍTANKÁM PRO 2. ROČNÍK   A4 144 str. 2-74 199 Kč
Metodický průvodce je příručka pro vyučující obsahující metodické návody a doporučení, jak vhodně pracovat s texty 
v čítankách (Čítanka 2 NOVĚ a Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP) a jak správně rozvíjet a upevňovat čtenářskou 
gramotnost žáků. Obsahuje přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových 
kompetencí,  průřezových témat a mezipředmětových vazeb. Přináší také náměty k analýze jednotlivých textů, další 
rozvíjející úkoly a nabídku her a dalších textů, s nimiž mohou vyučující pracovat. Zvláštní kapitola je věnována výuce 
čtení ve 2. ročníku, jež je nedílnou součástí vyučování českého jazyka.
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Pracovní sešity PROCVIČUJ DOMA I VE ŠKOLE HRA VĚ
START DRUHÁKA – Vstupní opakování základů čtení a psaní   A4 24 str.  2-62 43 Kč
Tento nový pracovní sešit je vhodný k reflexi, jak bylo u žáků dosaženo vzdělávacích výstupů za 1. ročník – pomáhá 
zjistit aktuální znalosti a dovednosti žáků, což pak vyučujícímu umožní vhodně navázat a individualizovat výuku. Sešit 
také podporuje adaptaci žáků a nastartování čtení a psaní na začátku 2. ročníku, jak doporučuje MŠMT a MZd. 

Jednoduchá piktografická zadání, která postupně přecházejí v zadání slovní, podporují samostatnou práci žáků.
Tento materiál lze použít po prázdninách, ale i kdykoli je potřeba provést nový start základních vědomostí a doved-

ností. Pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je vhodný i ve vyšších ročnících. K dispozici je i multimediální 
interaktivní učebnice plus.
AKCE: Při koupi Startu druháka pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma.

ČESKÝ JAZYK 2, 1. díl (s Agátou)   A4 56 str. 2-63 57 Kč
ČESKÝ JAZYK 2, 2. díl (s Agátou)   A4 56 str. 2-64 57 Kč
Barevné pracovní sešity pro 2. ročník jsou koncipovány v souladu s RVP ZV a tvoří funkční celek s učebnicí Český jazyk 2. 
Stejně jako učebnicí provází i pracovními sešity stonožka Agáta. Pracovní sešity procvičují učivo 2. ročníku (ve stejném 
pořadí, jako je v učebnici), podporují tvořivý styl vyučování a zapojení žáků do výuky. Obsahují: úkoly rozvíjející 
čtenářskou gramotnost a porozumění textu, básničky, písničky, hádanky, rébusy, doplňovačky, čtyřsměrky, vybarvo-
vací obrázky aj. Nedílnou součástí jsou slohová cvičení. Učivo českého jazyka je propojeno především s prvo ukou, ale 
i s ostatními předměty. V obou sešitech naleznete klíče ke cvičením. Interaktivní verze PS je součástí MIUč+ Český jazyk 2.

UKÁZKA: START DRUHÁKA

17

P B R Ř S Š L

 P  B  R  Ø  S  Š  L

1 Přečti a opiš velká písmena.

Pavel Řanda, Lea Samková, Barbora Lepšová, Ivan Novák, 
Helena Malá, Karel Zeman, Jitka Martincová

5 Napiš dnešní datum. Přečti a opiš jména a příjmení.

 P, B
2 Napiš velká písmena.

 R, Ø
3 Napiš velká písmena.

 S, Š, L
4 Napiš velká písmena.
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Psaní 
data

Opakování 
tvarů velkého 
psacího písma

Piktografická zadání 
postupně přecházejí 
v jednoduchá slovní zadání

Čtení a psaní 
písmen 
a slov

Čtení 
otevřených 
slabik



1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

27Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.

AKCE 
do 30. 9. 2022
zdarma MIUč+
(více na str. 24)

UČEBNICE

Kliknutím na  
ikonky se zobrazí:

interaktivní 
cvičení
mezipředmětové 
vztahy

fotoalba

zajímavosti

audia

 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS ČESKÝ JAZYK 2
obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZE: 

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ

PÍSANKA 2, 1. díl  A5 40 str. 2-78 24 Kč
PÍSANKA 2, 2. díl  A5 40 str. 2-79 24 Kč
Písanky obsahují postupné zopakování všech vázaných tvarů písmen a číslic a procvičují psaní slov, vět a přepis krát-
kých textů. 
PROCVIČUJEME TVRDÉ A MĚKKÉ SLABIKY  A5 48 str. 2-61 37 Kč
PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM  A5 24 str. 2-51 37 Kč
ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ, 1. díl (původní řada) D  A4 64 str. 2-53 57 Kč
ČESKÝ JAZYK 2 NOVĚ, 2. díl (původní řada) D  A4 56 str. 2-54 57 Kč
Pomůcky k výuce

SOUBOR KARET PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA VE 2. ROČNÍKU  A4 8 listů 2-66 33 Kč
Karty mohou doplnit práci při procvičování a upevňování učiva některých kapitol, např. učiva o abecedě, druzích vět, 
psaní u/ú/ů, psaní y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách, psaní ě v dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě aj.
PÍSANKOVÝ SEŠIT S POMOCNÝMI LINKAMI 511+   A5 20 str. S-11 13 Kč
PÍSANKOVÝ SEŠIT S POMOCNÝMI LINKAMI 512+   A5 20 str. S-12 13 Kč
ŠKOLNÍ SEŠIT 413  A4 20 str. S-43 14 Kč
ŠKOLNÍ SEŠIT 413+   A4 20 str. S-44 15 Kč
Horní polovina každé strany školního sešitu 413+ je linkovaná (linky 12 mm od sebe) a spodní polovina obsahuje rámeček 
bez linek. Sešit je tak vhodný pro spojení textového a obrazového zápisu.

 Typ licence
Název titulu

Škola (5 let) Škola (1 šk. rok) Učitel (1 šk. rok) Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

MIUč+ Český jazyk 2 2-55-A5  7 990,– 2-55-A1  1 990,– 2-55-T1  1 190,– 2-55-S1  99,–

MIUč+ Čítanka 2 2-67-A5  3 990,– 2-67-A1  990,– 2-67-T1  590,– 2-67-S1  59,–

MIUč+ Jsem čtenář 1 2-70-A5  2 690,– 2-70-A1  690,– 2-70-T1  390,– 2-70-S1  49,–

MIUč+ Start druháka 2-62-A5  1 090,– 2-62-A1  290,– 2-62-T1  190,– 2-62-S1  39,–

MIUč+ Jsem čtenář 2 3-70-A5  2 690,– 3-70-A1  690,– 3-70-T1  390,– 3-70-S1  49,–NOVINKA

NOVINKA
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Český jazyk pro 3. ročník
DUHOVÁ ŘADA Původní řada
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y Při zakoupení pracovních sešitů Český jazyk 3, 1. a 2. díl (v plněbarevné 
nebo dvoubarevné verzi), pro celou třídu získáte ZDARMA licenční 
certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního výběru na školní 
rok 2022/2023 (školní multilicence a žákovské licence).
Na objednávku připište „Akce ČJ 3“. 
 Akce platí do 30. 9. 2022.

Učebnice
ČESKÝ JAZYK 3 (DUHOVÁ ŘADA)  D  B5 112 str. 3-55 99 Kč
Učebnice Český jazyk 3 tvoří celek s pracovními sešity Český jazyk 3, 1. a 2. díl. Řada úkolů podporuje rozvoj čtenářské 
gramotnosti a čtení s porozuměním. Učivo je dostatečně mezipředmětově propojeno, zejména s prvoukou. Součástí 
učebnice jsou karty s vyjmenovanými slovy k didaktickým hrám a činnostem, které jsou v učebnici zařazeny a popsány.

METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI ČESKÝ JAZYK 3   A4 120 str. 3-69 199 Kč
Metodický průvodce obsahuje přehled učiva s očekávanými výstupy, časový plán rozdělení učiva, průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy a především metodické poznámky k učebnici. Ty zahrnují i to, na co je třeba se při výuce za-
měřit, co by měl žák opravdu umět a co je v tomto ročníku ve fázi seznamování se s danou problematikou. Metodika 
nabízí i další možnosti, jak k učivu aktivně přistoupit, návrhy na didaktické hry apod.

KARTY VYJMENOVANÝCH SLOV K UČEBNICI ČESKÝ JAZYK 3     3-55-P 13 Kč
START DO VYJMENOVANÝCH SLOV NOVINKA  D  A4 48 str. 3-60 79 Kč
Start do vyjmenovaných slov si klade za cíl osvojit si pouze základní tvary jednotlivých řad vyjmenovaných slov, přičemž 
využita je zejména hravá a zábavná forma cvičení, např. lepení samolepek s obrázky vyjmenovaných slov, doplňovačky, 
práce s obrázkovými souřadnicovými tabulkami a s myšlenkovou mapou, doplňování slov do vět podle obrázků apod. 
Učebnice rovněž cílí na pochopení významu jednotlivých vyjmenovaných slov a procvičení logického myšlení. Nepro-
cvičuje slova odvozená od vyjmenovaných slov ani jejich tvary. (Toto učivo bude obsaženo v dalším samostatném mate-
riálu z našeho nakladatelství.) Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV a obsahuje dlouholeté zkušenosti vyučujících 
prvního stupně.
AKCE: Při koupi Startu do vyjmenovaných slov pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma.
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HRY S VYJMENOVANÝMI SLOVY   A4 12 listů 3-53 79 Kč
(soubor karet pro výuku českého jazyka ve 3. ročníku)
Soubor karet obsahuje karty s obrázky všech vyjmenovaných slov a obrázky dvojic slov s i, í / y, ý, např. pil – pyl, jejichž 
pravopis dělá žákům zpravidla potíže. Karty jsou určené k rozstříhání a mohou vhodně doplnit práci při vyvozování, 
procvičování i upevňování učiva. 

JSEM ČTENÁŘ 2 – Rozvíjím čtenářské dovednosti na základě práce s textem NOVINKA  ukázka na str. 30
   A4 56 str. 3-70 89 Kč
Pracovní učebnice čtení, Jsem čtenář 2, navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnici Jsem čtenář 1 a na ucelený 
soubor učebních materiálů pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku s názvem Čteme a píšeme s Agátou. Jsem čtenář 2 si klade 
za cíl pomáhat žákům zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti, a to na základě porovnávání 
dvou, příp. tří textů a následné práce s nimi. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podpo-
ruje proces čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu. 
Stejně jako v Jsem čtenář 1 je i zde na konci každé kapitoly zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku. 
Učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV a na základě dlouholetých zkušeností vyučujících prvního stupně. Pro žáky 
by měla být motivací nejen ke čtení, ale i k další práci s texty.
AKCE: Při koupi Jsem čtenář 1, 2 nebo 3 pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma.

JSEM ČTENÁŘ POVĚSTÍ 1 BŘEZEN 2022  ukázka na str. 30  A4 24 str. 3-99 49 Kč
Pracovní učebnice Jsem čtenář pověstí, 1. a 2. díl, navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnice Jsem čtenář 1 a Jsem 
čtenář 2 a je určena pro systematický rozvoj čtenářských dovedností na základě porovnávání textů a následné práce 
s nimi. Každý díl obsahuje čtyři známé pověsti (např. O Čechovi, O Libuši aj.) a opakovací kapitolu. Pověsti zde uvedené 
jsou převyprávěny současným jazykem, zkráceny a představují tak pouze jádro příběhu. Žáci se tak nenásilně seznamují 
s nejstaršími českými pověstmi, které jsou zde navíc v kontrastu s podobnými příběhy ze současnosti, což vede k ještě 
většímu porozumění ze strany dětí.

K materiálům Jsem čtenář pořádáme vzdělávací semináře, více na nns.cz/amos.

ČÍTANKA 3 NOVĚ pevná vazba D  B5 184 str. 3-67 139 Kč
Čítanka si klade za cíl rozvíjet u žáků čtení s porozuměním. Obsahově je čítanka členěna stejně jako učebnice Já a můj 
svět 3 (prvouka). Důraz je kladen na práci s texty. Nechybí dramatické scénky, práce ve skupinách a další úkoly.  

ČÍTANKA 3 NOVĚ VHODNÁ I PRO ŽÁKY SE SVP   D  A4 184 str. 3-68 179 Kč
Tato čítanka je rozšířenou verzí Čítanky 3 NOVĚ – navíc obsahuje otázky k textům, výpisky z jejich obsahů, vysvětlivky 
a názorné ilustrace, které usnadňují pochopení složitějších textů. Nechybí ani tučně zvýrazněné slabiky naznačující 
správné slabikování slov a cvičení zaměřená na správnou výslovnost podporující rozvoj čtení.

Tato rozšířená čítanka nabízí také množství úkolů zaměřených na posílení paměti, logického myšlení či jistotu v pra-
volevé i v prostorové orientaci. Všem žákům napomáhá zlepšovat čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování 
a žákům se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.  USNADŇUJE INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP

METODICKÝ PRŮVODCE K ČÍTANKÁM PRO 3. ROČNÍK SRPEN 2022   A4  3-74 199 Kč
Připravovaný metodický průvodce naváže na průvodce pro 2. ročník a poskytne metodické poznámky k Čítance 3 NOVĚ 
(kat. č. 3-67) i k její rozšířené verzi (kat. č. 3-68).

ČÍTANKA 3 (původní řada)  pevná vazba D  B5 184 str. 3-71 139 Kč

UKÁZKA: START DO VYJMENOVANÝCH SLOV

 7 

Vyjmenovaná slova po L
1.  Projdi si řadu vyjmenovaných slov po L. Seznam se s jejich významem. Ke každému vyjmenovanému 

slovu dolep jeho obrázek. (Poznámka: 1. L čti jako první vyjmenované slovo po L atd.)

1. L
slyšet
vnímat sluchem

2. L
mlýn
budova se zařízením 
na rozemílání obilí

3. L
blýskat se
vydávat záblesky

4. L
polykat
pohybem hltanu vpravovat 
do jícnu

5. L
plynout
míjet, běžet, utíkat

6. L
plýtvat
lehkomyslně utrácet, 
nešetřit něčím

7. L
vzlykat
přerývaně naříkat, plakat

 

8. L
lysý
holý, jsoucí bez porostu

9. L
lýtko
zadní svalnatá část nohy 
od kolen k nártu

10. L
lýko
pletivo pod kůrou stromů 
rozvádějící živiny

11. L
lyže
sportovní náčiní k běhu 
a jízdě na sněhu

12. L

pelyněk
silně aromatická bylina 
hořké chuti s šedozelenými 
listy a žlutými květy

13. L
plyš
sametová tkanina s delším 
a hrubším vlasem

2.  Podle nápovědy nebo podle obrázků doplň slova do doplňovaček. Vylušti a zapiš tajenky. Získáš 
názvy dvou rostlin.

1. pohybem hltanu vpravovat do jícnu

2. vnímat sluchem

3. holý, jsoucí bez porostu

4. sportovní náčiní k běhu a jízdě na sněhu

5. budova se zařízením na rozemílání obilí
6. silně aromatická bylina hořké chuti s šedo-

zelenými listy a žlutými květy
7. pletivo pod kůrou stromů rozvádějící živiny

Tajenka:                   .
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3. Přemýšlej a splň následující úkoly.
a) Vyber, která skupina vyjmenovaných slov po L obsahuje slova, jež mají čtyři písmena.
   mlýn, lysý, lýko
   slyšet, lýtko, pelyněk

  Napiš další vyjmenované slovo, které by patřilo do skupiny:   .

b) Vyber, která skupina vyjmenovaných slov po L obsahuje slova seřazená podle abecedy.
   slyšet, mlýn, blýskat se
   blýskat se, lýko, lysý

  Pokračuj v řadě:  

    .

c) Vyber, která skupina vyjmenovaných slov po L obsahuje slova vyjadřující děj.
    lýtko, lýko, lyže
   slyšet, blýskat se, polykat

  Napiš další vyjmenované slovo, které by patřilo do skupiny:   .

d) Vyber, co mají vyjmenovaná slova plynout, plýtvat společného.
   Vyjmenovaná slova mají 7 písmen a 2 slabiky.
    Vyjmenovaná slova mají 7 písmen a 3 slabiky.

  Napiš další vyjmenované slovo, které by patřilo do skupiny:   .

e) Vyber, co mají vyjmenovaná slova slyšet, plyš společného.
   Vyjmenovaná slova mají stejný počet písmen.
   Vyjmenovaná slova obsahují měkkou souhlásku.

  Napiš další vyjmenované slovo, které by patřilo do skupiny:   .

f) Vyber, která skupina vyjmenovaných slov po L odpovídá pořadí 2. L, 4. L, 6. L.
   mlýn, slyšet, polykat
    mlýn, polykat, plýtvat

  Pokračuj v řadě:  

    .

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 

Tajenka:                 .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. C
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4. Podle obrázků doplň do každé věty správné vyjmenované slovo po L.

Z lesa bylo    houkání sovy. Na kopci za vsí stojí starý větrný  

       . V dáli se začíná    . Jídlo musíš nejprve rozžvýkat a potom 

         pomalu. Zdá se mi, že čas musí    stále rychleji. 

Vodou bychom neměli zbytečně    . Dítě zakoplo, spadlo a začalo 

           . Kopec za naším městem je úplně    . Při běhu si Míša 

namohl           .    slouží například k výrobě provázků. 

Dana na svahu upadla a jedna    jí ujela. Mezi léčivé rostliny patří i 

            .          se používá také při výrobě hraček. 

5. Podle popsaného významu doplň do každé věty správné vyjmenované slovo po L.

Zaslechli jsme hřmění a začalo (vydávat záblesky)   . Na stráni za naší 

zahradou rostou různé byliny, například (silně aromatická bylina hořké chuti s šedozelenými listy a žlu-

tými květy)          . (Pletivo pod kůrou stromů rozvádějící živiny)  

se využívá při výrobě kabelek. Neboj se, čas bude (míjet, běžet, utíkat)   stále

stejně. V Ratibořickém údolí jsme si prohlédli starobylý (budova se zařízením na rozemílání obilí) 

       . Jídlem bys neměl zbytečně (lehkomyslně utrácet, nešetřit něčím)   . 

Malá Anička začala znenadání (přerývaně naříkat, plakat)   . Při sportu si Jana 

poranila (zadní svalnatá část nohy od kolen k nártu)   . Milan si přeje nové (sportovní 

náčiní k běhu a jízdě na sněhu)   . Potravu dobře rozkousej, (pohybem hltanu vpravovat 

do jícnu)   bys ji měl dobře rozmělněnou. Právě narozený potkan byl úplně (holý, 

jsoucí bez porostu)       . (Sametová tkanina s delším a hrubším vlasem)  

se hodí i k výrobě koberců. V noci bylo (vnímat sluchem)            vytí psů.
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7. Podle obrázků doplň do každé věty správný tvar vyjmenovaného slova po L. 

Na konci naší vsi stojí starobylý    . Říká se, že v něm straší. Mnohdy je vidět, 

jak se nad mlýnem    . To prý čerti vaří ve mlýně jedovaté lektvary z 

        . Jednoho zimního večera přijel k mlýnu na    pocestný Janek. 

Čas    rychle, blížila se noc, a tak si řekl, že ve mlýně přespí. Byl unavený, 

a tak shodil boty z    a hned usnul. Uprostřed noci ho probudil hluk a blesky, mlýn

byl plný starých,         čertů. Janek se chtěl dát na útěk, ale    

jako by mu zdřevěněla. Ještěže byl přikrytý velkou dekou z    . Čerti si ho 

nevšimli, a tak ve zdraví přečkal noc. 

6. Do každé věty vyber správný tvar vyjmenovaného slova po L. Vyznač jej.
Z (lýkem, lýka, lýku) si můžeme vyrobit třeba provázek. Surovinami, jako například vodou nebo jídlem, 
bychom neměli (plýtvá, plýtvat, plýtváme). Čaj s (pelyněk, pelyňkem, pelyňcích) je opravdu hořký. 
Přivezli obilí do (mlýně, mlýnem, mlýna). Když budete potichu, můžete (slyším, slyšeli, slyšet) i datla. 
O (lyže, lyží, lyžích) se musíme správně starat. Po dlouhém běhu mě bolelo levé (lýtka, lýtko, lýtku). 
Někteří živočichové umí (polyká, polykali, polykat) i velké kusy potravy. Tomík dostal medvídka z (plyše, 
plyš, plyši). Starý klaun byl na hlavě úplně (lysý, lysým, lysého). Když se bude v dálce (blýská, blýskat, 
blýskalo), utíkej se rychle schovat domů. Nedělej si starosti a nech čas volně (plynout, plynul, plyne). 
Pepík si odřel koleno a začal (vzlyká, vzlykal, vzlykat).

8. Vyber správnou možnost.
l ška Bystrouška

 je to vyjmenované slovo, proto napíšu y
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu i

pl tvat jídlem
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu ý
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu í

poraněné l tko
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu ý
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu í

měsíc l stopad
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu y
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu i

sl šet pískání
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu y
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu i

l skový oříšek
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu ý
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu í

rozkvetlá konval nka
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu y
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu i

větrný ml n
 je to vyjmenované slovo, proto napíšu ý
 není to vyjmenované slovo, proto napíšu í
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Pracovní sešity PROCVIČUJ DOMA I VE ŠKOLE HRA VĚ
ČESKÝ JAZYK 3, 1. díl (s Rózinkou) NOVINKA   A4 48 str. 3-51 53 Kč
ČESKÝ JAZYK 3, 2. díl (s Rózinkou) NOVINKA   A4 48 str. 3-52 53 Kč
Plněbarevné a upravené vydání pracovních sešitů vytvořených k učebnici Český jazyk 3.

UKÁZKA: JSEM ČTENÁŘ POVĚSTÍ 1
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13.  Prohlédni si myšlenkovou mapu. Do jejího středu doplň jméno osoby, která vypráví druhý příběh. 

Vypadal starší.

Nosil zbroj jako vojvodové.

Nosil černý štít.

Jaké měl zážitky? Které další postavy v příběhu vystupují?

Měl odvahu vést svůj kmen.

lidOdešel z pravlasti.

Byl starší z obou bratrů.

bratr LechPřekročil několik řek.

Chtěl klid a mír.

Kmeny, které napadly pravlast.Pojmenovali po něm zemi.

Jak vypadal? Jaký byl?

16. V knihovně vyhledej pověst O Čechovi. Přečti si ji.

15. Vlastními slovy vyprávěj, co ses dozvěděl ve cvičeních 2, 5 a 8.

17. Porovnej pověst O Čechovi se svým vyprávěním. V čem se shodují a v čem se liší?

18.  Podle vyprávění Bratr, který odešel do země orlů vyber, která událost vedla ke vzniku názvu města 
Kouřim.

    „Jednoho dne se před bratry v rovině objevila hora. Dnes na ní stojí kostelík. Vystoupali na ni 
a rozhlédli se kolem. Užasli a bratr Čech zvolal: ‚Pohleďte, to je ta země, kterou jsme hledali, země 
zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.‘

    Tuto zemi pak po něm pojmenovali.“
    „Jakmile se Lech usadil, zapálil veliký oheň, aby Čech viděl, kam dorazil. Na tom místě, kde se 

vznášel kouř, je dodnes velký kámen, který nese Lechovo jméno. Oba bratři tak byli stále na dohled, 
jakoby stále spolu.“

14. Vyber, jak se jmenuje část vyznačená na mapě. Doplň větu v úkolu pod mapou.

  

 Čechy

 Morava

 Slezsko

  a)  Když se toto území jmenuje   , pak se bratr, který vystoupil na horu Říp,
    jmenoval  Čech,   Lech,   Svatopluk.

UKÁZKA: JSEM ČTENÁŘ 2
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UKÁZKA: ČESKÝ JAZYK 3, 1. DÍL (S RÓZINKOU) 

ČESKÝ JAZYK 3, 1. díl (DUHOVÁ ŘADA) D  A4 48 str. 3-65 47 Kč
ČESKÝ JAZYK 3, 2. díl (DUHOVÁ ŘADA) D  A4 48 str. 3-66 47 Kč
Dvoubarevné pracovní sešity korespondují svým obsahem s učebnicí Český jazyk 3. Usnadňují a podporují tvořivý styl 
práce ve vyučování. 

ČESKÝ JAZYK 3 (původní řada)  A4 96 str. 3-62 64 Kč
PÍSANKA 3, 1. díl   D  A5 32 str. 3-78 24 Kč
PÍSANKA 3, 2. díl  D  A5 32 str. 3-79 24 Kč
Písanky svým pojetím navazují na písanky pro druhý ročník a dále je rozvíjejí. 

JAK PSÁT TISKACÍM OD 3. ROČNÍKU ZŠ více na str. 23  A5 40 str. 3-88 39 Kč
HRAVÁ VYJMENOVANÁ SLOVA  B5 72 str. 3-54 49 Kč
PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY   A5 40 str. 3-63 37 Kč
PROCVIČUJEME VYJMENOVANÁ SLOVA  A5 40 str. 3-64 37 Kč

 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS ČESKÝ JAZYK 3
obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZE:

a ŘADU MULTIMÉDIÍ: 

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ

Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.

 Typ licence
Název titulu

Škola (5 šk. roků) Škola (1 šk. rok) Učitel (1 šk. rok) Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

MIUč+ Český jazyk 3 3-55-A5  7 990,– 3-55-A1  1 990,– 3-55-T1  1 190,– 3-55-S1  99,–

MIUč+ Start do vyjmenovaných slov 3-60-A5  2 690,– 3-60-A1  690,– 3-60-T1  390,– 3-60-S1  49,–

MIUč+ Čítanka 3 3-67-A5  3 990,– 3-67-A1  990,– 3-67-T1  590,– 3-67-S1  59,–

MIUč+ Jsem čtenář 2 3-70-A5  2 690,– 3-70-A1  690,– 3-70-T1  390,– 3-70-S1  49,–

MIUč+ Jsem čtenář pověstí 1 3-99-A5  1 090,– 3-99-A1  290,– 3-99-T1  190,– 3-99-S1  39,–

PŘIPRAVUJEME

NOVINKA

PŘIPRAVUJEME
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1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk pro 4. ročník
DUHOVÁ ŘADA Původní řada

A
KC

E 
 

pr
o 

šk
ol

y Při zakoupení pracovních sešitů Český jazyk 4, 1. a 2. díl (v plněbarevné 
nebo dvoubarevné verzi), pro celou třídu získáte ZDARMA licenční 
certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního výběru na školní 
rok 2022/2023 (školní multilicence a žákovské licence). 
Na objednávku připište „Akce ČJ 4“. 
 Akce platí do 30. 9. 2022.

Učebnice
ČESKÝ JAZYK 4 (DUHOVÁ ŘADA)   D  B5 112 str. 4-75 109 Kč
Učebnice Český jazyk 4 tvoří celek s pracovními sešity Český jazyk 4, 1. a 2. díl.

Texty a práce s nimi rozvíjejí čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním. Učivo je cyklicky procvičováno a opako-
váno různými typy úkolů, cvičení a didaktických her.  

METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI ČESKÝ JAZYK 4  NOVINKA   A4 120 str. 4-69 199 Kč
Tento metodický průvodce má pomoci vyučujícím uvědomit si charakteristiku předmětu, výchovně-vzdělávací cíle 
daného předmětu a klíčové kompetence žáků. Průvodce přináší také návrh na rozdělení učiva do jednotlivých měsíců 
školního roku s odkazy na příslušné strany v základních pracovních materiálech. V námětech pro práci s konkrétními 
cvičeními bývá podle potřeby zdůrazněno, na co je třeba se při výuce zaměřit, co by měl žák opravdu umět a co je 
v tomto ročníku ve fázi seznamování s danou problematikou. Zohledněny jsou také další možnosti, jak k učivu aktivně 
přistoupit, tj. např. náměty na další slohová cvičení, mezipředmětová propojení či didaktické hry. Na konci průvodce 
jsou zařazeny náměty na dva projekty.

JSEM ČTENÁŘ POVĚSTÍ 1 BŘEZEN 2022   A4 24 str. 3-99 49 Kč
JSEM ČTENÁŘ POVĚSTÍ 2 SRPEN 2022   A4 24 str. 4-99 49 Kč
Pracovní učebnice Jsem čtenář pověstí, 1. a 2. díl, navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnice Jsem čtenář 1 a Jsem 
čtenář 2 a je určena pro systematický rozvoj čtenářských dovedností na základě porovnávání textů a následné práce 
s nimi. Každý díl obsahuje čtyři známé pověsti (např. O Čechovi, O Libuši aj.) a opakovací kapitolu. Pověsti zde uvedené 
jsou převyprávěny současným jazykem, zkráceny a představují tak pouze jádro příběhu. Žáci se tak nenásilně seznamují 
s nejstaršími českými pověstmi, které jsou zde navíc v kontrastu s podobnými příběhy ze současnosti, což vede k ještě 
většímu porozumění ze strany dětí.

JSEM ČTENÁŘ 3 SRPEN 2022   A4 56 str. 3-70 89 Kč
Pracovní učebnice Jsem čtenář 3 navazuje z hlediska typů cvičení na pracovní učebnice Jsem čtenář 1 a 2. Klade si za cíl 
zvládat a dále systematicky rozvíjet základní čtenářské dovednosti (s nimiž se žáci seznámili v Jsem čtenář 1 a 2), a to 
na základě porovnávání tří textů a následné práce s nimi. Oproti předchozím dílům se nově zaměřuje na práci s dalšími 
zdroji informací (internet, encyklopedie, odborné učební texty, beletristické texty aj.), v nichž se žáci učí vyhledávat další 
informace na dané téma a dále s nimi pracovat. Učebnice cílí také na procvičování tvorby otázek, práci s klíčovými slovy, 
tvorbu myšlenkových map apod. Rovněž se snaží poskytnout žákovi popisnou zpětnou vazbu, která podporuje proces 
čtení. Učebnice se tedy zaměřuje na zlepšení techniky čtení, což následně vede k lepšímu porozumění textu.
AKCE: Při koupi Jsem čtenář 1, 2 nebo 3 pro celou třídu získáte MIUč+ na 1 školní rok zdarma.

K materiálům Jsem čtenář pořádáme vzdělávací semináře, více na nns.cz/amos.
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ČÍTANKA 4 NOVĚ  pevná vazba D  B5 192 str. 4-72 149 Kč
Čítanka rozvíjí čtení s porozuměním. Kromě textů reflektujících koloběh přírody v jednotlivých ročních obdobích byly 
do čítanky zařazeny i texty postihující vztahy mezi lidmi a vývoj člověka. Mezipředmětově je čítanka provázána s vlas-
tivědou, hudební a pracovní výchovou. 
ČÍTANKA 4 NOVĚ VHODNÁ I PRO ŽÁKY SE SVP  D  A4 192 str. 4-73 179 Kč
Tato čítanka je rozšířenou verzí Čítanky 4 NOVĚ, obsahuje navíc otázky k textům nebo výpisky z jejich obsahů, vysvět-
livky a ilustrace, které usnadňují orientaci v textu a rozvíjejí vnímání jeho obsahu. Tučně zvýrazněné slabiky v textech 
naznačují správné slabikování slov a cvičení zaměřená na správnou výslovnost podporují rozvoj čtení.

Rozšířená čítanka nabízí také množství úkolů zaměřených na posílení paměti, logického myšlení či jistotu v pravolevé 
i v prostorové orientaci. Všem žákům napomáhá zlepšovat čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům 
se SVP usnadňuje jejich inkluzi v běžné třídě.  USNADŇUJE INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP

METODICKÝ PRŮVODCE K ČÍTANKÁM PRO 4. A 5. ROČNÍK   A4 72 str. 5-74 199 Kč
ČÍTANKA 4 (původní řada) pevná vazba D  B5 180 str. 4-71 149 Kč
Pracovní sešity PROCVIČUJ DOMA I VE ŠKOLE HRA VĚ
ČESKÝ JAZYK 4, 1. DÍL (s Oskarem)  ČERVENEC 2022  D  A4 48 str. 4-51 53 Kč
ČESKÝ JAZYK 4, 2. DÍL (s Oskarem)  SRPEN 2022  D  A4 48 str. 4-52 53 Kč
Plněbarevné a upravené vydání pracovních sešitů vytvořených k učebnici Český jazyk 4.
ČESKÝ JAZYK 4, 1. díl (DUHOVÁ ŘADA)  D  A4 48 str. 4-76 47 Kč
ČESKÝ JAZYK 4, 2. díl (DUHOVÁ ŘADA)  D  A4 48 str. 4-77 47 Kč
Dvoubarevné pracovní sešity svým obsahem tvoří celek s učebnicí Český jazyk 4. Učivo dále rozvíjejí a procvičují tak, aby 
všichni žáci dospěli k jeho dobrému zvládnutí. Jsou připraveny pro tvořivou a aktivní práci. 
ČESKÝ JAZYK 4 NOVĚ (původní řada)  B5 92 str. 4-60 54 Kč
VYJMENOVANÁ SLOVA OD B PO Z  A5 56 str. 4-54 37 Kč
PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN HROU  B5 48 str. 4-61 49 Kč
PROCVIČUJEME PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN R. ŽENSKÉHO A STŘEDNÍHO  A5 32 str. 4-62 37 Kč
PROCVIČUJEME PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN R. MUŽSKÉHO   A5 32 str. 4-63 37 Kč
PROCVIČUJEME SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM   A5 40 str. 4-64 37 Kč

 Typ licence
Název titulu

Škola (5 šk. roků) Škola (1 šk. rok) Učitel (1 šk. rok) Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

MIUč+ Český jazyk 4 4-75-A5  7 990,– 4-75-A1  1 990,– 4-75-T1  1 190,– 4-75-S1  99,–

MIUč+ Čítanka 4 4-72-A5  3 990,– 4-72-A1  990,– 4-72-T1  590,– 4-72-S1  59,–

MIUč+ Jsem čtenář pověstí 1 3-99-A5  1 090,– 3-99-A1  290,– 3-99-T1  190,– 3-99-S1  39,–

MIUč+ Jsem čtenář pověstí 2 4-99-A5  1 090,– 4-99-A1  290,– 4-99-T1  190,– 4-99-S1  39,–

MIUč+ Jsem čtenář 3 4-70-A5  2 690,– 4-70-A1  690,– 4-70-T1  390,– 4-70-S1  49,–

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.

 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS ČÍTANKA 4
obsahuje ZÁKLADNÍ VERZI i ROZŠÍŘENOU VERZI VHODNOU I PRO ŽÁKY SE SVP

Kliknutím na  
ikonky se zobrazí:

interaktivní 
cvičení
mezipředmětové 
vztahy

fotoalba

videa

webové odkazy

anglická slovíčka

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ
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1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk pro 5. ročník
DUHOVÁ ŘADA Původní řada

A
KC

E 
 

pr
o 

šk
ol

y Při zakoupení pracovních sešitů Český jazyk 5, 1. a 2. díl, pro celou 
třídu získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli  
MIUč+ dle vlastního výběru na školní rok 2022/2023  
(školní multilicence a žákovské licence). 
Na objednávku připište „Akce ČJ 5“. 
 Akce platí do 30. 9. 2022.

Učebnice
ČESKÝ JAZYK 5 (DUHOVÁ ŘADA)   D  B5 144 str. 5-75 119 Kč
Učebnice Český jazyk 5 tvoří celek s pracovními sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl.

Texty a práce s nimi rozvíjejí čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním. Učivo je cyklicky procvičováno a opako-
váno různými typy úkolů, cvičení a didaktických her. 

METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI ČESKÝ JAZYK 5 ČERVEN 2022   A4  5-78 199 Kč 
Metodický průvodce k učebnici Český jazyk 5 navazuje na metodické průvodce pro předchozí ročníky. Nabízí nejen me-
todické poznámky ke cvičením, ale i další možnosti doplňujících aktivit, stejně jako cíle předmětu, plán učiva, klíčové 
kompetence nebo očekávané výstupy.

JSEM ČTENÁŘ POVĚSTÍ 2 SRPEN 2022  více na str. 29  A4 24 str. 4-99 49 Kč
JSEM ČTENÁŘ 3 SRPEN 2022  více na str. 32  A4 56 str. 3-70 89 Kč
ČÍTANKA 5 NOVĚ  pevná vazba D  B5 196 str. 5-72 149 Kč
Čítanka 5 žáky zaujme atraktivním výběrem literárních ukázek. Prostřednictvím úkolů, které provázejí literární ukázky, 
žáci rozvíjejí své čtenářské dovednosti. Učí se používat elementární literární pojmy. Volně reprodukují text podle svých 
schopností a pokouší se tvořit vlastní literární texty na určité téma. 

ČÍTANKA 5 NOVĚ VHODNÁ I PRO ŽÁKY SE SVP  D  A4 196 str. 5-73 179 Kč
Čítanka vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je rozšířenou verzí Čítanky 5. 

Na jednotlivých stránkách jsou přidány další úkoly, které je možné využívat pro nápravu některých individuálních 
specifických obtíží. Úkoly se zaměřují zejména na: rozvoj čtenářských dovedností, zlepšení verbálního projevu a obrat-
nosti ve vyjadřování, zpevnění percepce sluchové, zpevnění percepce zrakové, jistotu v pravolevé orientaci, rozšíření 
znalostí, posílení logického myšlení. USNADŇUJE INKLUZI ŽÁKŮ SE SVP

METODICKÝ PRŮVODCE K ČÍTANKÁM PRO 4. A 5. ROČNÍK  A4 72 str. 5-74 199 Kč
Metodický průvodce se zabývá více rozmanitými možnostmi tvořivé práce jednotlivců i skupin s prozaickými i básnic-
kými texty různých žánrů. Obsahuje množství motivačních aktivizačních námětů, her a činností, které jsou v metodice 
podrobně popsány, aby vyučující mohli snadno naplňovat výchovné a vzdělávací strategie předmětu.

Pracovní sešity PROCVIČUJ DOMA I VE ŠKOLE HRA VĚ
ČESKÝ JAZYK 5, 1. díl (DUHOVÁ ŘADA)  D  A4 48 str. 5-76 49 Kč
ČESKÝ JAZYK 5, 2. díl (DUHOVÁ ŘADA)  D  A4 48 str. 5-77 49 Kč
Dvoubarevné pracovní sešity svým obsahem tvoří celek s učebnicí Český jazyk 5. Sešity obsahují cvičení zaměřená na 
opakování učiva nižších ročníků, procvičení stavby slova, vyjmenovaných slov, slovních druhů a stavby věty. Průběžně 
jsou zařazována i slohová cvičení. Součástí pracovních sešitů jsou klíče ke cvičením. 

PROCVIČUJEME PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN   A5 40 str. 5-57 37 Kč
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PROCVIČUJEME UČIVO ČESKÉHO JAZYKA ZE 3.–5. ROČNÍKU   B5 88 str. 5-55 48 Kč 
ČESKÝ JAZYK 5 NOVĚ, 1. díl (původní řada)  B5 64 str. 5-60 47 Kč
ČESKÝ JAZYK 5 NOVĚ, 2. díl (původní řada)  B5 72 str. 5-61 47 Kč
PSANÍ PŘEDPON A PŘEDLOŽEK  B5 44 str. 5-53 37 Kč 

 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS ČESKÝ JAZYK 5
obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZI TIŠTĚNÉ UČEBNICE i PRACOVNÍCH SEŠITŮ a MULTIMÉDIA

 Typ licence
Název titulu

Škola (5 šk. roků) Škola (1 šk. rok) Učitel (1 šk. rok) Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

MIUč+ Český jazyk 5 5-75-A5  7 990,– 5-75-A1  1 990,– 5-75-T1  1 190,– 5-75-S1  99,–

MIUč+ Čítanka 5 5-72-A5  3 990,– 5-72-A1  990,– 5-72-T1  590,– 5-72-S1  59,–

Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ

Kliknutím na  
ikonky se zobrazí:

interaktivní cvičení zajímavosti

mezipředmětové 
vztahy audia

fotoalba webové odkazy

UKÁZKA: ČÍTANKA 5 VHODNÁ I PRO ŽÁKY SE SVP

V některých 
textech naznačují 
správné 
slabikování slov 
tučně zvýrazněné 
slabiky.

Zelenou barvou jsou psány 
doplňující a vysvětlující informace 
(včetně případné zvláštní výslovnosti) 
a označena slova v textu, kterých se 
tyto informace týkají. Tyto vysvětlivky 
jsou často doplněny i názornými 
obrázky.

Červenou barvou jsou v textu 
označena slova, u nichž je po 
straně kurzivou uvedena správná 
výslovnost.

Černou barvou jsou doplněny další 
úkoly a otázky k ukázkám.

Modrou barvou jsou po stranách 
uvedeny výpisky z obsahů, 
fialovou barvou pak otázky, jejichž 
zodpovězení nahrazuje výpisky 
z obsahů.
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