Školní rok 2013/14
1. ročník a kvinta
Povinné učebnice, žáci si kupují sami - § 27 školského zákona č. 561/2004 Sb.
Žáci si zakoupí učebnice do 4. září 2013, pokud je uvedena edice nebo rok vydání, je nutné dodržet.

ČJL

obě třídy

Český jazyk pro 1. ročník gymnázia, J. Kostečka (SPN)
Literatura pro 1. ročník gymnázia, J. Soukal (SPN)
Čítanka pro 1. ročník gymnázia, J. Soukal (SPN)

ANJ

NEJ

kvinta

New Headway Intermediate 3rd Edition

1. roč.

bude objednáno na začátku školního roku hromadně školou

1. roč.

Schritte international 1, Max Hueber Verlag

Kvinta

Themen Aktuell 2, Kursbuch a Arbeitsbuch 2

ŠPA

Aventura 1, K. Brožová, C. F. Peňaranda

ZSV

obě třídy

Základy psychologie a sociologie pro SŠ (Fortuna)

DEJ

obě třídy

Dějiny pravěku a starověku, Souček (Práce)
České dějiny I, Beneš (Práce)

GEO

obě třídy

Příroda a lidé Země, Bičík a kol. (Česká geografická společnost)
Regionální zeměpis světadílů, Bičík a kol. (Česká geografická společnost)
Školní atlas světa (Kartografie Praha)

MAT

obě třídy

Matematika pro gymnázia (Prométheus): doporučujeme nejnovější vydání
Základní poznatky z matematiky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie
Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy,
J. Petáková (Prométheus)
Matematické, fyz. a chem. tabulky a vzorce pro střední školy, Mikulčák a kol.
(Prométheus)

FYZ

obě třídy

Fyzika pro gymnázia (Prométheus):
Mechanika (nejnovější vydání)
Molekulová fyzika a termika (4. vydání)

CHE

kvinta

Chemie pro gymnázia 1 (anorganická), V. Flemr a kol. (SPN)

1. roč.

Chemie pro střední školy, Banýr a kol. (SPN)

BIO

doporučujeme nejnovější vydání
Biologie rostlin pro gymnázia, Kincl (Fortuna, 6. vydání 2010)
Obecná biologie pro gymnázia, V. Kubišta (Fortuna 2010, 3. přepracované vydání)

DEG

obě třídy

žáci si nakoupí až po rozdělení skupin
Deskriptivní geometrie pro 1. roč. SPŠ stavebních, J. Korch, K. Meszárosová,
B. Musílková (Sobotáles)

LAT

obě třídy

žáci si nakoupí až po rozdělení skupin
Latina pro střední školy 1. a 2. část (oba díly), Seinerová (Fortuna)

