
 

 

Vážení rodiče, učebnice pro žáky tercie osmiletého gymnázia jsme vybrali 

v nakladatelství Fraus.  

Najdete je na následujícím odkaze:  

www.fraus.cz – učebnice – II. stupeň – jednotlivé předměty  

Učebnice nové generace jsou doplněny pracovními sešity, které nově obsahují unikátní 

kód pro žáky na portál, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na témata z 

pracovního sešitu. Pracovní sešity zakoupí škola. Uvádím přehled pracovních sešitů s 

jednotlivými cenami. Úhrada všech pracovních sešitů, včetně pracovního sešitu do 

anglického jazyka, bude provedena v jednou balíčku.  

Český jazyk 8 – nová generace 2v1  

Hybridní pracovní sešit  

ISBN 978-80-7489-534-0                                                         Běžná cena 95 Kč s DPH  

  

Zeměpis 8 s nadhledem 2v1  

Hybridní pracovní sešit  

ISBN 978-80-7489-486-2                                                              Běžná cena 95 Kč s DPH  

  

Přírodopis 8 – s nadhledem 2v1  

Hybridní pracovní sešit  

ISBN 978-80-7489-482-4                                                                 Běžná cena 95 Kč s DPH  

  

Dějepis 8 – nové vydání  

http://www.fraus.cz/
http://www.fraus.cz/


Pracovní sešit  

Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek, nabízí zajímavé úkoly, 

umožňuje tvůrčí psaní. Žák má možnost zvolit vlastní název lekce.  

ISBN 978-80-7489-719-1                                                         Běžná cena 85 Kč s DPH  

Fyzika 8 s nadhledem 2v1  

Hybridní pracovní sešit  

Nové hybridní barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem 

učebnicím fyziky pro 8. ročník ZŠ a VG. Doporučujeme k učebnicím NOVÉ GENERACE. 

Unikátní propojení na online procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu.  

ISBN  978-80-7489-393-3                                                            Běžná cena 95 Kč s DPH  

Chemie 8  (Nová škola)  

Úvod do obecné a anorganické chemie  

IBSN 978-80-7289-820-6          Běžná cena 89 Kč s DPH  

Anglický jazyk   

Pracovní sešit (třetí vydání): Maturita Pre-intermediate, Third Edition Workbook  

Autoři: Tim Falla, Paul A Davies  

Vydavatel: Oxford University Press  

                                                                                              Běžná cena 274 Kč s DPH  

Německý jazyk (pouze pro ty, co si jako druhý jazyk volili NJ)  

Pracovní sešit (Arbeitsbuch) Klett maximal interaktiv 1 – barevný  

IBSN 9788073972226  

                Běžná cena 219 Kč s DPH  

Francouzský jazyk (pouze pro ty, co si jako druhý jazyk zvolili FJ)  

Le francais ENTRE NOUS plus 1 PS 3v1  

IBSN 978-80-7489-627-9          Běžná cena 219 Kč s DPH  

  

 Žáci, kteří si jako druhý jazyk zvolili Francouzský jazyk  
  

Celková částka 1.047 Kč  

Pracovní sešity budou zajištěny prostřednictvím školy:  



1) Platbou - bankovním převodem na účet školy (upřednostňujeme):  

Číslo účtu:           35434781/0100 Komerční banka Frýdek-Místek  

Variabilní symbol          1008  

Do poznámky pro příjemce: Příjmení a jméno ŽÁKA, tercie   např: Nováková Jana,                          

tercie.  

Žáci, kteří si jako druhý jazyk zvolili Německý jazyk  
  
Celková částka 1.047 Kč  

Pracovní sešity  budou zajištěny prostřednictvím školy:  

1) Platbou - bankovním převodem na účet školy (upřednostňujeme):  

Číslo účtu:           35434781/0100 Komerční banka Frýdek-Místek  

Variabilní symbol          1009  

Do poznámky pro příjemce: Příjmení a jméno ŽÁKA, tercie   např: Nováková Jana,                          

tercie.  

Termín splatnosti:  17. 8. 2022  (doporučené datum příkazu k úhradě – do 15. 8. 2022).  

  

Poznámka:                                                                                                                                                                           

Pokud budete platit více položek škole (učebnice, adaptační kurz atd.) bankovním převodem, 

je třeba zadávat jednotlivé příkazy k úhradě samostatně.  

V žádném případě částku nesčítejte, nedokázali bychom odlišit jednotlivé položky platby.  

  


