Školní rok 2022/23
3. ročník z G4 (čtyřletý obor) a septima z G8 (osmiletý obor)
Povinné učebnice si žáci kupují sami - § 27 školského zákona č. 561/2004 Sb.
Žáci si zakoupí učebnice do 7. září 2022; pokud je uvedena edice nebo rok vydání, je nutné dodržet
Každý žák přinese na začátku školního roku jeden balík kancelářského papíru minimální gramáž 80 g/m2

ČJL

obě třídy

Komunikace v českém jazyce pro střední školy / Didaktis/; ISBN 978-80-7358-228-9
Literatura pro střední školy /Taktik/ Učebnice 3. ročník
Čítanka pro střední školy k výuce literatury 3.ročník; vždy k příslušné učebnici

ANJ

septima

New Headway Upper - Intermediate 5th Edition (Student’s book, workbook)

3. roč.

New Headway Upper - Intermediate 5th Edition (Student’s book, workbook)

septima

Schritte international neu 5, Max Hueber Verlag

3. roč.

SUPER 2, Max Hueber Verlag

3. roč.

AVENTURA 1 (dokončení září, říjen), AVENTURA 2, (Klett)

septima

nemá španělštinu

ZSV

obě třídy

Právo pro střední školy (EDUKO), 9.přepracované vydání z roku 2022

DEJ

obě třídy

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy, P. Čornej, I. Čornejová, F. Parkan (SPN)

NEJ
ŠPA

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy, M. Hlavačka (SPN)
ZMP

obě třídy

Zeměpis České republiky (Česká geografická společnost)
Regionální zeměpis světadílů, Bičík a kol. (Česká geografická společnost)
Školní atlas světa (Kartografie Praha)
Česká republika atlas (Kartografie Praha)

MAT

obě třídy

Nakladatelství Didaktis pracovní sešity:
Analytická geometrie A
Analytická geometrie B ( ne 3. roč. G4)
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
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)
Odpovídající učebnice, Didaktis - doporučená literatura

FYZ

obě třídy

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, o. Lepil, P. Šedivý (Prométheus)
Fyzika pro gymnázia - Optika, O. Lepil (Prometheus)
Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, I. Štoll (Prometheus)
Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity, K. Bartuška (Prometheus)

CHE

septima

Chemie pro gymnázia II, Kolář a kol.

3. roč.

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

BIO

obě třídy

nejnovější vydání

Biologie člověka, Novotný, Hruška (Fortuna, 2021)
https://www.luxor.cz/product/biologie-cloveka-pro-gymnazia-zbo000420859
https://www.knihydobrovsky.cz/ucebnice/biologie-cloveka-pro-gymnazia-356836746
Volitelné předměty

vyučující určí v září

