
Učebnice a pomůcky pro 1. ročník 2020/21 

Obor: Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

1. Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro SŠ, Didaktis, UČEBNICE - ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 
2. Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro SŠ, Didaktis, PRACOVNÍ SEŠIT - ZAJISTÍ 

ŠKOLA V ZÁŘÍ 

3. Literatura pro střední školy, učebnice pro 1. ročník, Taktik -  ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 

4. Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 1.ročník, Taktik -  ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 

Pomůcky:  ZAJISTÍ SI ŽÁK 
 -  pořadač kroužkový (velký šanon s kovovými spínacími kroužky) pro kompletaci rozborů textů ke 
státní maturitní zkoušce (postupná kompletace od  1. - 4. ročníku studia)  
-  eurodesky = průhledné obaly na texty (cca 20 ks na 1. ročník) 
-  linkovaný sešit A4 - 464 (60 listů) k odevzdání na písemné práce (postupně přechází do dalšího 

ročníku) 

 

MATEMATIKA 

1. Matematickofyzikální tabulky pro SŠ   ZAJISTÍ SI ŽÁK 

2. Matematika pro spolužáky:    Základní poznatky - učebnice a prac. sešit ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 

3. Matematika pro SŠ:  2.díl Výrazy, rovnice a nerovnice;  nakl. Didaktis - učebnice a prac. sešit ZAJISTÍ 

ŠKOLA V ZÁŘÍ 

4. Matematika pro SŠ:  4.díl Funkce I;  nakl. Didaktis  -  učebnice a prac. sešit ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 

Pomůcky: Kalkulačka, rýsovací potřeby  

 

ANGLICKÝ JAZYK ZAJISTÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ 

1)MATURITA SOLUTIONS  Pre-Intermediate, Oxford/pro 1. a 2. roč, (vč.příslušného pracovního sešitu, 3. vydání) 

2)Časopis GATE -  pro 1. a 2. ročník  

 

DĚJEPIS 

- zajistí škola formou pracovních listů 



ODBORNÉ UČEBNICE 

 Petr Hájek a kol: Pozemní stavitelství I (Sobotáles, 2020) – pozor, nové vydání! 

 Jan Novotný: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník Konstrukční cvičení                
pro 3. a 4. ročník (Sobotáles, 2007)  

(nákup odborných učebnic zajišťuje pro zájemce škola na začátku školního roku ve zvýhodněné 
cenové relaci) 

 

Učební pomůcky: ZAJISTÍ SI ŽÁK 

 kalkulačka (s logaritmy, s goniometrickými funkcemi a převody úhlů, např. CASIO FX 350 ES 
PLUS) 

 rýsovací potřeby (trojúhelník 45ْ s ryskou, trojúhelník 30ْ, pravítko 30 cm, kružítko) 

 šablona na kružnice (bubliny) 

 příložník  

 mikrotužka, guma, nůžky 

 psací potřeby, sešity dle pokynů vyučujících 

 sada 4 popisovačů (černá) tl. 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,7 mm 

 plášť do laboratoře učebny chemie 

 

 


