
UČEBNICE
1. ROČNÍK  GYMNÁZIA  KARLA  ČAPKA  2016-2017

český jazyk a literatura Be 
Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, nakladatelství O.K.-Soft
Sochrová, Marie: Čítanka I. k literatuře v kostce, nakladatelství Fragment
Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce (Aktualizované vydání od roku 2009), nakladatelství Fragment
Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce, nakladatelství Fragment

německý jazyk Sv
direkt (1)  neu – Němčina pro střední školy – učebnice a pracovní sešit (nakladatelství Klett)

anglický jazyk Ob + Fj 
Maturita ACTIVATOR (obsahuje 2xCD, je na celé 4 roky)

ruský jazyk Lu
učebnice nekupovat – bude řešeno v září s vyučujícím RUJ

fyzika Ča
Bednařík M. a kol.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (nakl. Prometheus) = povinné
doporučené: Lepil O. a kol.: Sbírka úloh pro střední školy (nakl. Prometheus). 

Chemie Cy
Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1.díl
+ Periodická soustava prvků – volný list

Biologie Jš + Hl
povinné
Kincl L., Kincl M., Jarklová J.: Biologie rostlin pro gymnázia (nakl. Fortuna)
Kubišta V.: Obecná biologie pro gymnázia (nakl. Fortuna)
doporučené:
Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia (nakl.Olomouc)

Zeměpis Jš
Příroda a lidé Země – učebnice zeměpisu pro SŠ, Nakl. České geografické společnosti, s.r.o.
Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia, Nakl. České geografické společnosti, s.r.o. 

(využijí i v druhém ročníku)

Školní atlas světa – Kartografie Praha nebo Školní atlas dnešního světa – Terra a Terra klub - koupit
další info v září

dějepis Čd
Popelka, Válková : Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN = hnědý obal
Čornij a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk až raný novověk) = zelený obal

matematika Mš

povinné:

interní sbírka úloh pro 1. ročník (distribuce v září 2016)
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Prometheus, libovolné vydání - jen 
matematická část se vzorci (stačí kopie) – na celou dobu gymnaziálního studia



doporučené pro případ nouze – krátkodobě je lze v omezené míře zapůjčit ve školní knihovně
Bušek I., Calda E.: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (nakl. Prometheus)
Charvát J., Zhouf J., Boček L.: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (nakl. Prometheus)
Pomykalová E.: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (nakl. Prometheus)
František Janeček: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus)

základy společenských věd Be
- nekupovat žádnou učebnici
- bude řešeno v září s vyučujícím ZSV


