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1Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

PRVOUKA

ISBN 978-80-89530-98-4

Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

Pracovná učebnica je pripravená v súlade  
s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. 

www.taktik.sk

V súlade s novým ŠVP
Pracovný zošit pre 3. ro ník ZŠ

Hravá vlastiveda 3 obsahuje: 
I.  Ako sa vyzna  vo svojom okolí
II. Objavujeme Slovensko
III. Spoznávame dejiny Slovenska
IV. Naše starobylé pamiatky a ich krása

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o u ivo
- kreatívne cvi enia pripravené skúsenými pedagógmi
- súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
s novým Štátnym vzdelávacím programom. 
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Praccoovvnýýý zzoošit ppre 333. roo nníík ZZŠŠŠŠ

VLASTIVEDA

ISBN  978-80-89530-44-1

9 788089 530441

MATEMATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovná učebnica
pre 1. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

VLASTIVEDA
Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ

V súlade s novým ŠVPPrednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk
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naše vydavateľstvo Vám pravidelne prináša kvalitné učebné a vzdelávacie pomôcky, ktorými Vás podpo-
rujeme vo Vašej náročnej práci a snažíme sa Vám ju uľahčiť a spríjemniť. Žiakom 1. stupňa základnej školy 

ponúkame osvedčené pracovné zošity, zamerané na osvojovanie a rozvíjanie kompetencií nenásilnou  
a hravou formou. 

Obľúbenú sadu pracovných zošitov Hravá slovenčina 2, Hravá slovenčina 3, Hravá slovenčina 4 a Hravá 
čítanka 4 sme obohatili o novinky – pracovné zošity Hravá čítanka 2 a Hravá čítanka 3. Pracovné zošity 
Hravá čítanka sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, využívajú tvorivé metódy a formy práce 

a prepájajú medzipredmetové vzťahy.  O ich kvalite sa môžete presvedčiť prostredníctvom ukážky – Hravej 
čítanky 2, ktorá je súčasťou tejto zásielky.

Našu ponuku v oblasti prírodovedného vzdelávania predstavuje pracovná učebnica Prvouka pre 1. ročník 
ZŠ a obľúbené pracovné zošity Hravá vlastiveda 3 a Hravá vlastiveda 4. V nasledujúcom školskom roku 

prírodovednú oblasť doplní nová pracovná učebnica Prvouka pre 2. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP. 

Stabilnou súčasťou našej ponuky sú pracovné zošity Hravá matematika. Edícia pozostáva z pracovných 
zošitov Hravá matematika 1, Hravá matematika 2, Hravá matematika 3 a Hravá matematika 4, ktoré  

doplňuje zbierka úloh Matematické oriešky. 

Na podporu jazykového vzdelávania je určená učebnicová sada Cool English School 3 (anglický jazyk pre 
3. ročník) od slovenských autorov. Sada pre učiteľa obsahuje audio CD, metodickú príručku v slovenskom 

jazyku, flash cards a postery na aktívne využitie na vyučovaní.

Horúcou novinkou je dvojica pracovných zošitov Príprava na Testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra  
a Príprava na Testovanie 5 – Matematika. Publikácie sú určené pre žiakov 4. ročníka na systematickú 

prípravu na testovanie v 5. ročníku. Úlohy v oboch publikáciách sú pripravené tak, aby efektívne pripravili 
žiakov na úspešné zvládnutie testovania. Sú zamerané nielen na overenie získaných vedomostí a nauče-

ných algoritmov, ale zapájajú a rozvíjajú aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.

Prelistujte si náš katalóg a oboznámte sa s ponukou našich školských a vzdelávacích pomôcok na nový 
školský rok. Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky a návrhy, ktoré nám umožnia uspokojiť všetky Vaše 

požiadavky na kvalitné učebné pomôcky a prinášať Vám publikácie, s ktorými budete radi pracovať Vy aj 
Vaši žiaci.

Ing. Miroslav Tokarčík
konateľ

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o

Vážení
 učitelia,
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Objednávky

1. Akákoľvek objednávka v súlade s ob-
chodnými podmienkami (poštová, tele-
fonická, elektronická) je záväzná. Objed-
návateľ sa zaväzuje objednaný tovar pri 
doručení prevziať a uhradiť sumu uvede-
nú na faktúre v termíne splatnosti.

2. Objednávateľ je povinný v  objednáv-
kovom formulári pravdivo uviesť všetky 
požadované údaje.

3. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., sa zaväzuje prijať a spracovať 
každú platnú objednávku. O spracovaní 
objednávky informuje objednávateľa na 
e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objed-
návkovom formulári.

4. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., sa zaväzuje doručiť objednaný to-
var v plnom rozsahu do 30 pracovných 
dní od prijatia objednávky, a to na adre-
su uvedenú v objednávkovom formulári. 
V prípade, že objednávateľom je spotre-
biteľ (fyzická osoba), spoločnosť TAKTIK 
vydavateľstvo, s.r.o., doručí objednaný 
tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných 
dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny 
objednaného tovaru. 

5. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., nenesie zodpovednosť za onesko-
rené doručenie objednaného tovaru spô-
sobené nesprávnymi alebo neúplnými 
údajmi v objednávkovom formulári.

6. V prípade, že objednávateľom je ško-
la, na každých objednaných 15 ks pra-
covných zošitov pre žiakov z  daného 
predmetu a ročníka sa objednávateľovi 
poskytuje tiež 1 ks pracovného zoši-
ta pre učiteľa zdarma. V prípade, ak je  
v objednávke uvedený vyšší počet zoši-
tov pre učiteľa, zošity navyše budú účto-
vané podľa platného cenníka.

7. V prípade, že objednávateľom je škola, 
na každých objednaných 15 ks žiackych 
pracovných zošitov Hravá matematika 
pre 5.- 9. ročník a na každých objedna-
ných 10 ks žiackych pracovných zošitov 
Hravá ruština sa objednávateľovi posky-
tuje 1 ks učiteľského zošita zdarma. Uči-
teľský zošit nad rámec bezplatného ná-
roku je možné zakúpiť len pri objednaní 
5 a viac ks žiackych pracovných zošitov 
z daného predmetu a ročníka.

8. K pracovným zošitom, ktoré nemajú 
učiteľskú verziu, poskytuje spoločnosť 
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., učiteľom za 
nižšie uvedených podmienok metodické 
príručky alebo riešenia úloh v elektronic-
kej forme. Objednávateľ ich obdrží pri 
objednaní 5 a viac ks pracovných zošitov 
z daného ročníka iba v prípade, že objed-
návateľom je škola.

9. Úhrada faktúry môže byť vykonaná 
prevodom, priamym vkladom na účet, 
v hotovosti prostredníctvom dobierky 
alebo poštovou poukážkou. Každá plat-
ba musí obsahovať variabilný symbol – 
číslofaktúry. V opačnom prípade nie je 
možné identifikovať platbu a faktúra je 
považovaná za neuhradenú. Objednáva-
teľ je povinný uchovať doklad o úhrade.

10. Pri objednaní 5 a viac ks žiackych 
pracovných zošitov, bude objednaný 
tovar doručený prostredníctvom pre-
pravnej spoločnosti priamo na adresu 
uvedenú v objednávke. Táto služba je 
bezplatná.

11. Poštovné a balné je bezplatné.

12. Každá škola na Slovensku má ná-
rok na 1 ks žiackeho pracovného zošita  
z daného predmetu a ročníka ako ukáž-
ku. Pri objednaní 15a viac ks pracovných 
zošitov z daného predmetu a ročníka zo-
stáva ukážka na škole bezplatne. V prí-
pade, že škola neuskutoční objednávku 
pracovných zošitov ani do 30 dní odo 
dňa doručenia ukážky, je škola povinná 
v  rovnakej lehote nepoškodené ukážky 
vrátiť na poštovú adresu vydavateľstva.

Obchodné 
podmienky

POŠTOU
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

P. O. BOX 100
040 11 Košice

13. V prípade reklamácie, ak je dodaný to-
var neúplný, chybný alebo poškodený, je 
potrebné obratom kontaktovať vydavateľ-
stvo. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., garantuje vybavenie reklamácie  
v čo najkratšom možnom čase a na ná-
klady spoločnosti.

14. Pri zasielaní reklamovaného tovaru 
je potrebné zaslať ho na poštovú adre-
su vydavateľstva a k tovaru priložiť kó-
piu faktúry spolu so sprievodným listom  
s popisom chyby alebo dôvodu reklamá-
cie.

15. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom 
(fyzickou osobou), je oprávnený odstúpiť 
od zmluvy za podmienok uvedených v po-
učení o  uplatnení práva spotrebiteľa na 
odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostupné 
na webovej adrese http://www.taktik.sk/
kontakt/obchodne-podmienky/.

16. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom 
(fyzickou osobou), udeľuje odoslaním ob-
jednávkového formulára v súlade s usta-
novením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. 
o  ochrane osobných údajov svoj súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov 
(mena a priezviska), a to za účelom spra-
covania objednávky a  doručenia objed-
naného tovaru. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov je udelený dobrovoľne 
na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek 
odvolaný. 

17. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožo-
vanie a šírenie publikácií vydavateľstva 
alebo ich častí bez súhlasu vydavateľstva 
je zakázané a  bude postihované podľa 
zákona.

18. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., si vyhradzuje právo vprípade potre-
by zmeniť tieto podmienky a upozorniť na 
to zákazníkov na webovej stránke v časti 
Obchodné podmienky.

19. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťa-
mi sa môžete na nás obrátiť prostredníc-
tvom uvedených kontaktov.

20. Jarná kampaň sa končí 15. 4. 2016.

TELEFONICKY
tel.: 055/671 46 89 

mobil: 0911 931  196 
7.30 – 16.00 hod.

ELEKTRONICKY
taktik@taktik.sk
www.taktik.sk

TVVP RIEŠENIA ÚLOH METODICKÁ 
PRÍRUČKA

SÚČASŤ BALÍKA ODPORÚČACIA 
DOLOŽKA

BONUS PRE
ŽIAKA

BONUS PRE
UČITEĽA

NA KAŽDÝCH 10ks 
1ks ZDARMA

NA KAŽDÝCH 15ks 
1ks ZDARMA



4       TAKTIK KATALÓG 2016/2017 CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 15 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOV

MATEMATIKA 2

Nová edícia pracovných zošitov Hravá matematika je pripravená s dôrazom na prepracovanú plnofarebnú 
grafiku a kvalitný edukačný obsah. Sada pracovných zošitov pre každý ročník pozostáva z dvoch čas tí, kto-
ré je možné zakúpiť aj samostatne. Doplnkom k pracovným zošitom je praktická publikácia Matematické 
oriešky, v ktorej žiaci nájdu mnoho zaujímavých matematických orieškov na rozlúsknutie. Táto originálna 
publikácia formátu A6 hravou formou napomáha osvojovaniu a rozvíjaniu matematických zručností žiakov. 
Prváci do stanú k pracovným zošitom zdarma Matematické oriešky a počítadlo a žiaci 2. –  4. ročníka dosta-
nú zdarma 30 cm pravítko. 

• Prirodzené čísla 1 - 20 a 0
• Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovná učebnica
pre 2. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovná učebnica
pre 2. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

• Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
• Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100
• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie

1. časť (počet strán 80): 2,60 eur
2. časť (počet strán 84): 2,60 eur
sada (obidve časti + 30 cm pravítko): 5 eur 

1. časť (počet strán 72): 2,60 eur
2. časť (počet strán 72): 2,60 eur
sada (obidve časti + počítadlo + 
Matematické oriešky): 5 eur

MATEMATIKA
HRAVÁ

HRAVÁ

MATEMATIKA 1
HRAVÁ

425 €

425 €
+

+
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14

Vyfarbi rovnakou farbou príklad aj výsledok.

V záhrade rastie 14 červených a 5 žltých tu-

lipánov. Koľko tulipánov rastie v záhrade?

Anička mala 13 cukríkov. Dva cukríky dala 

Evičke. Koľko cukríkov jej zostalo?

16 Zakrúžkuj správnu možnosť.

priama čiara − krivá čiara       
       

       
priama čiara − krivá čiara       

       
   uzavretá čiara − otvorená čiara

17 Utvor dvojice, spoj ich krivou čiarou.

20 − 13

9 – 7

4 + 11

15

12

2

7

Červených 

14

Žltých 

5

Spolu 

?

Výpočet: 14 + 5 = 19

V záhrade rastie
 

19  tulipánov.

Mala 

13

Dala 

2

Zostalo 

?

Výpočet: 13 – 2 = 11

Aničke zostalo 
11  cukríkov.

6

5 Urči súčiny a navzájom ich porovnaj. 

6 Doplň tabuľku. činiteľ
činiteľ

súčin

4

5

20

2

3

6

3

2

6

2

5

10

7 Nájdi k príkladu správny výsledok, vyfarbi ich rovnakou farbou.

6

10

súčin 

3 a 2

súčin 

2 a 5
<

10

14

súčin 

2 a 5

súčin 

7 a 2
<

20

20

súčin 

4 a 5

súčin 

5 a 4
=

4

3

súčin 

2 a 2

súčin 

1 a 3
>

7

10

súčin 

7 a 1

súčin 

2 a 5
<

5

8

súčin 

5 a 1

súčin 

4 a 2
<

2 · 7

5 · 1

2 · 8

5 · 3

2 · 6

2 · 9

2 · 2
5 · 4

2 · 3

5 · 2

2 · 1

14

12

20

4

5

2

15

6

16

10

18

14

3 Počítaj podľa vzoru.

(16 ∶ 8) + (48 ∶ 8) =  8

(72 ∶ 8) + (27 ∶ 9) =  12

(81 ∶ 9) + (18 ∶ 2) =  18

(63 ∶ 9) + (90 ∶ 9) =  17

(9 · 9) − (3 · 9) =  54

(8 · 7) − (2 · 9) =  38

(5 · 9) − (3 · 9) =  28

(8 · 8) − (2 · 9) =  46

(8 · 9) + (9 · 3) =  99

(7 · 9) + (3 · 8) =  87

(4 · 9) + (9 · 2) =  54

(6 · 9) + (8 · 9) =  126

(5 · 10) − (2 · 9) =  32

(9 · 7) − (3 · 4) =  51

(6 · 9) − (3 · 8) =  30

(7 · 9) − (7 · 4) =  35

(9 · 3) − (2 · 6) =  15

(9 · 4) − (4 · 5) =  16 

(9 · 5) + (9 · 9) = 45 + 81 = 126

4 Vyrieš tabuľku podľa vzoru.

a b c
a · b

a + b
c − a

1 9 25
1 · 9 = 9

1 + 9 = 10
25 − 1 = 24

2 9 42
18

11
40

9 9 85
81

18
76

9 4 66
36

13
57

9 8 125
72

17
116

3 9 180
27

12
177

5 9 59
45

14
54

9 7 73
63

16
64

9 9 68
54

15
62

9 10 90
90

19
81

50

3 V obchode s hračkami bola akcia a niektoré hračky zlacneli. Prehľad starých a nových cien je 
v tabuľke. Doplň chýbajúce údaje.

DVD hra lopta lietadielko kniha autíčko skladačky

Stará cena 4 200 c 1 900 c 2 700 c 2 800 c 1 600 c 2 000 c

Zľava 1 000 c 800 c 700 c 1 200 c 400 c 900 c

Nová cena 3 200 c 1 100 c 2 000 c 1 600 c 1 200 c 1 100 c

4 Tabuľka udáva početné zastúpenie žiakov 4. ročníka. Doplň chýbajúce údaje v tabuľke a vy-
rieš úlohy.

Trieda V. A V. B V. C

Chlapci 12 9 8

Dievčatá 9 15 11

Spolu 21 24 19

a)   Koľko žiakov je v štvrtom ročníku spolu? 21 + 24 + 19 = 64 

b)   Usporiadaj triedy vzostupne podľa počtu žiakov. V. C – V. A − V. B

c)   Koľko je v štvrtom ročníku chlapcov? 12 + 9 + 8 = 29

d)   Koľko je v ročníku dievčat? 9 + 15 + 11 = 35

e)   O koľko je viac dievčat ako chlapcov?  35 − 29 = 6

74
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www.taktik.sk

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 3. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 3. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 4. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 4. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

• Násobenie a delenie prirodzených čísel v číselnom obore do 20
• Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore  do 10 000
• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore  

do 10 000
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie

• Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore  

do 10 000
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie

1. časť (počet strán 80): 2,60 eur
2. časť (počet strán 88): 2,60 eur
sada (obidve časti + 30 cm pravítko): 5 eur

1. časť (počet strán 84): 2,60 eur
2. časť (počet strán 84): 2,60 eur
sada (obidve časti + 30 cm pravítko): 5 eur

MATEMATIKA 3
HRAVÁ

MATEMATIKA 4
HRAVÁ

Zbierka úloh pre 1.-4. ročník. Krea-
tívnym a motivač ným spô sobom 
doplňuje pracov né zošity Hravá 
matematika. Pre 1. ročník k sa-
de pracovných zošitov zdarma.  
K zakúpeniu aj samos tatne v cene 
2 eurá.
počet strán: 120
formát: A6

MATEMATICKÉ ORIEŠKY

425 €

425 €

175 €

+

+
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Pracovný zošit Hravá slovenčina obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja 
základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému vý-
cviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Dôležitou súčasťou pracovného 
zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Pracovný zošit poskytuje prime-
raný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku a na konci prináša súhrnný prehľad učiva  
z celého ročníka.

• Vieme sa pozdraviť 
• Vieme sa predstaviť
• Poznávame písmená
• Dospelí sa predstavujú
• Nápis
• Vieme, komu tykáme  

a komu vykáme
• Vieme sa rozlúčiť
• Hláska a písmeno
• Rozlišovacie znamienka
• Dĺžeň
• Mäkčeň
• Vokáň
• Dve bodky
• Viem poprosiť a poďakovať
• Rozdelenie hlások
• Samohlásky
• Nadpis
• Dvojhlásky

• Opakovanie učiva z 2. ročníka
• Abeceda
• Rozprávanie príbehu
• Delenie slov na slabiky
• Správa
• Obojaké spoluhlásky
• Oznámenie
• Vybrané slová
• Slovné druhy
• Podstatné mená
• Vizitka

• Tvrdé a mäkké spoluhlásky
• Tvrdé spoluhlásky
• Mäkké spoluhlásky
• De, te, ne, le, di, ti, ni, li
• Veta, slovo, slabika, hláska
• Jednoslabičné a viacslabičné 

slová 
• Blahoželanie
• Oznamovacie vety
• Opytovacie vety
• Rozkazovacie, zvolacie  

a želacie vety 
• Adresa
• Píšeme listy
• Rozprávam rozprávku
• Opakovanie učiva z 2. ročníka

počet strán: 64
bežná cena: 2,50 eur

• Prídavné mená
• Opis predmetu (3. časť)
• Zámená
• Opis ilustrácie
• Číslovky
• Slovesá
• Rozprávanie príbehu podľa 

obrázkov
• Opakovanie učiva z 3. ročníka

počet strán: 72
bežná cena: 2,50 eur

SLOVENČINA

SLOVENČINA 3

SLOVENČINA 2

HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

3
SLOVENČINA

Pracovný zošit 
pre 3. ročník ZŠ

HRAVÁ

215 €

215 €



3

Ahoj, volám sa 

.    
  Pekný deň, ja som 

 

 

Čaute, hovoria mi 

      
      

     M
oje meno je  

Predstav si, ž
e si si našiel nového kamaráta, ktorý nebýva v tvojom meste 

(obci).  
Skús mu napísať nejakú krátku správu o sebe, v ktorej sa mu pred-

stavíš.

Uhádni, k
to sa ti predstavuje.

volám sa 

 

Som žiakom 

 .  

Vo voľnom čase rád 

Nemám rád 

Dúfam, že budeme 

Vieme sa predstaviť 

Ahoj, m
oje meno je 

 . Pekný deň, ja som 

Čau,  volám sa 

 . N
azdar, h

ovoria mi 

Napíš, ako sa mohli p
redstaviť mravček, chrústik, slim

áčik a motýlik. 

Použi m
ená, ktoré si vymyslel.

1.

2.

3.

4

Poznávame písmená 

Zvýraznené písmená prečítaj a prepíš.

 

Vymysli slová na tieto začiatočné písmená.

 
r 

      
      

     
r   

 
o   

      
      

      
      

 a  

 
s   

      
      

      
      

 d  

 
a   

      
      

      
      

 o  

 
 

 
 

 
 

 
s  

            

      
 

 
 

 
 

 
 

 
ť  

Vylúšti názov zvieratka, ktoré mohlo byť ešte na oslave. 

 
      

Ľ   O
 T  M

   Ý      
      

      
 E  V  M

  A R  C      
      

      
     Ú

  S  R  CH  T

      
   

Prečítaj si slovo a nakresli k
 nemu obrázok.

      
lienka      

      
      

     s
lnečník      

      
      

 cestička      
      

      
 kvietok      

Včielka Filoménka a čmeliak Samko sa rozhodli n
avštíviť s

voju kamarátku lie
n-

ku Žanetku. Žanetka mala narodeniny. Rozhodli s
a darovať je

j slnečník z lupe-

ňov. Veľmi sa tešili. 
Cestou nazbierali d

o kalíškov rannú rosu. Oslava bola veľmi 

veselá a príje
mná. Spoznali a

j veľa nových kamarátov. Domov sa vracali u
navení 

a šťastní.

1.

2.

3.

4.

7

Nápis

SOMRENAVIK

ĽÚ

JEDÁLEŇ KINO

POISŤOVŇA

TRIEDA  2.APOTRAVINY

RIADITEĽŇA 

ŠKOLNÍK

BUFET

DRUŽINA

Skús poskladať názvy miest, kde bývajú zvieratká. Píš tlačeným písmom.

Darčeky sa kupujú v obchode. Označ nápisom obchod podľa tovaru.

Určite si si všimol nápisy na dverách miestností vo vašej škole. 

Skús vymaľovať, ktoré by to mohli b
yť.

1.

2.

3.

6363

Volám sa Filip
 Nový 

a mám 8 rokov.

Zuzka, prosím ťa, 

čo máme 

na domácu úlohu?

Všetko najlepšie 

k tvojim
 narodeninám.

Moje autíčko je červené. 

Má štyri k
olesá. 

Je na diaľkové 

ovládanie.

Mamička, prepáč, 

že som prišla 

neskoro.
14.   R

ozprávanie

1. Opíš svoju obľúbenú hračku. 

2. Zablahoželaj kamarátovi k narodeninám. 

3. Ospravedlň sa. 

4. Predstav sa. 

5. Opýtaj sa. 

TAKTIK KATALÓG 2016/2017       5TAKTIK KATALÓG 2016/2017       7CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 15 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOV

• Opakovanie učiva z 3. ročníka
• Tvorenie slov predponami
• Umelecký a vecný text
• Vybrané slová
• Spodobovanie
• Opis prírody
• Priama reč
• Robíme rozhovor (interview)
• Slovné druhy
• Podstatné mená
• Pripravujeme sa na rozhovor
• Prídavné mená
• Opis literárnej postavy
• Zámená

SLOVENČINA 4
HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ Pracovný zošit 

pre 4 ročník ZŠ

SLOVENČINA

4
HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4. ročník ZŠ

• Číslovky
• Slovesá
• Vymýšľame príbeh
• Ohybné slovné druhy -         

opakovanie
• Neohybné slovné druhy
• Príslovky
• Predložky
• Spojky
• Častice a citoslovcia
• Neohybné slovné druhy -      

opakovanie 
• Opakovanie učiva zo 4. ročníka

počet strán: 72
bežná cena: 2,50 eur

SLOVENČINA 4 + ČÍTANKA 4 =
HRAVÁ

SLOVENČINA 3 + ČÍTANKA 3 =

SLOVENČINA 2 + ČÍTANKA 2 =
HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

+

215 €

4 €

4 €

4 €
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• Škola volá
• Prichádza jeseň
• Ľudia a ich zvieratá 
• Ide zima 
• Keď je noc...
• Koľko dní je do Vianoc?
• Fúka do komína...
• Fašiangové časy
• Stopy v snehu

• Škola, kamaráti, vedomosti, čítanie, kniha, komunikácia, jeseň
• Rodina, rodičia, starí rodičia, súrodenci, domov, domovina
• Zima, sneh, nevinnosť, čistota, spravodlivosť, chlad, smrť
• Cesty, sen, diaľky, obloha, fantázia, more
• Nádej, mladosť, príroda, ekológia, jar, les
• Láska, zákaz, moc, hnev, krv
• Tolerancia, rovnoprávnosť, rozdiely, rozmanitosť, prázdniny

počet strán: 56
bežná cena: 2,50 eur

ČÍTANKA 2

ČÍTANKA 3

HRAVÁ

HRAVÁ

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

pre 3.ročník ZŠ
Pracovný zošit 

 H
od

ina

 čít
ania, 

Malá veľká čit

ate
ľka

Poč
ul

 s
om

, ž
e.

...

Pracovný zošit Hravá čítanka nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre jednotlivé ročníky základných 
škôl. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo  
štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu, rozvíjajú tvorivosť žiakov 
s využitím tvorivých metód a  foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy,  integrujú prierezové témy 
a finančnú gramotnosť. 

ČÍTANKA
HRAVÁ

• Z rozprávky do rozprávky...
• Keď slnce zasvieti...
• Kopem, kopem v záhradke...
• Moja mama, mamička
• Svet je hore nohami...
• Kde je moje miesto?
• Svet je pestrý ako dúha

počet strán: 64
bežná cena: 2,50 eur

NOVINKA

NOVINKA
215 €

215 €
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• O knihách a čítaní
• O hre so slovami a písmenami
• O prísloviach a porekadlách
• O bájkach
• O autorských rozprávkach
• O divadle
• O rozhlase
• O filmoch
• O televízii
• O hudbe, zvukoch a tichu
• O maliaroch, obrazoch a komikse
• Z každého rožku trošku

počet strán: 60
bežná cena: 2,50 eur

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

SLOVENČINA 4 + ČÍTANKA 4 = 
HRAVÁ

SLOVENČINA 3 + ČÍTANKA 3 = 

SLOVENČINA 2 + ČÍTANKA 2 = 
HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

HRAVÁ

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

pre 3.ročník ZŠ
Pracovný zošit 

 H
od

ina

 čít
ania, 

Malá veľká čit

ate
ľka

Poč
ul

 s
om

, ž
e.

...

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

3
SLOVENČINA

Pracovný zošit 
pre 3. ročník ZŠ

HRAVÁ

+

20

NAJSLADŠIA MANDARÍNKA

V slove mandarínka sa ukrylo slovo, ktoré ľudia dávajú alebo 

dostávajú pri r
ôznych sviatkoch. Nájdi ho  a vyznač.

MANDARÍNKA

Uhádneš slovné rébusy? Vzniknuté slová prepíš na ria
dok.

Z     
     

   M
A  - _

__________________     
ME     

     
  D

  - _
______________

PO     
     

   IL
O  SA - _

_____________     
     

    I
NKA - _

________________

Napíš do mandarínky poradie viet. P
omôž si príbehom.

 
Mandarínka Barborke nechutila

.

 
Mamička dala Barborke mandarínku.

 
Terezka ponúkla Barborke mandarínku.

 
Barborka potajomky zjedla mandarínku.

 
Barborka zjedla najsladšiu  m

andarínku na svete.

Vyfarbi m
andarínku, v ktorej je

 ukrytá správna odpoveď.

Terezka sa o mandarínku:      
Kyslá a horkastá bola mandarínka:  

     

     
podelila     

     
   n

epodelila     
     

     
    B

arborky     
     

     
  Terezky

Pracuj vo dvojici. V
ysvetli s

polužiakovi tv
rdenie:

„ŽIVOT BEZ PRIATEĽOV JE AKO LÚKA BEZ KVETOV.“

23

  A
KO JOŽKO PLETKO POOBLIEKAL VŠETKO 

Doplň do básničky slová tak, aby sa rýmovali.

Vyber si z ponuky.

Fučí vietor, p
ŕchne ______________,(kmeň, lís

tie, strom)    
  

 stromom bude zima iste.

Tu máš jabloň rukavičky, 
 

stoknem ti i
ch na _______________.  

(ruky, p
rstíky, v

etvičky)

Podčiarkni ukryté časti o
blečenia, ktoré použil J

ožko pri o
bliekaní

stromov v sade.

Skontroluj a zakrúžkuj, č
i pavúčikMotajko dobre opísal vety z textu.

     
     

     
     

  

Vypíš z poslednej strofy básne rým.

____________________________ - _
_____________________________  Nech aj slivke dobre je

pulóver ju
 zahreje. 

Čerešničke na nôžky 

obujem tri 
ponožky. 

Čiapku bude nosiť h
ruška 

neodmrznú slivke ušká

Pracuj vo dvojici. V
ysvetli s

polužiakovi vetu: „Š
ATY ROBIA ČLOVEKA.“

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE

ÁNO – NIE
ZKABÁTPOREPONOŽKYNRUKAVICEŠILT

OVKAPULÓVERTRČIAPKAJSUKŇAVA

32

FA
ŠIANGY, T

URÍCE         
           

           
           

           
           

           
   

Doplň slová do ľudovej piesne.Vyfarbi tú
 masku, 

ktorá podľa teba súvisí s fašiangami.

Ja nemám, ja
 nemám,

len sa tak ___________________,

dajte ____________slaninky, 

nech sa _____________________.

Vypíš z textu zdrobneniny.

___________________________________________________________

 
Usporiadaj je

dnotliv
é udalosti, o

 ktorých sa v piesni spieva tak, 

ako nasledujú po sebe. Pomôž si kalendárom. /V
eľká Noc, Turíce, 

Fašiangy/

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

ZÁZRAČNÁ MUZIKA       
           

           
           

           
           

           
 

Vyskúšaj si pamäť. P
odčiarkni všetky     

   h
udobné nástroje, ktoré sa 

spomínali v
 básni.

 
 

 

Pracuj vo dvojici. V
ysvetli  

spolužiakovi, č
o znamená, ak niekto povie:

„CHCE ZA MÁLO PEŇAZÍ VEĽA MUZIKY.“

 
 

 
klarinet

 
 

 
husličky  

 
 

 
bubon   

 
 

 
gitara      

 
 

 
 flauta   

 
 

 
trúbka

34

MEDVEĎ A LÍŠKA

Napíš k slovám slová s podobným významom.

obratnejšia  – __________________  ro
zsrdilo – ____________________

doráňala  – ____________________    p
elech –  ____________________

Skontroluj a oprav Motajkove vety. 

Ťarbavý ako líš
ka. 

Prefíkaný ako medveď. 

Usilovný ako slim
ák.  

Pomalý ako včela. 

Kto to povedal? Spoj vetu s obrázkom.

 
 

 
 

 
 

     
   „N

esie bitý nebitého!“ 

Poďte, deti, p
oďte s nami, d

o knižnice za knižkami...

 
Adela Banášová 

Zabudnuté slovenské rozprávky

Pracuj vo dvojici. V
ysvetli  

spolužiakovi, č
o znamená: 

„LÍŠKA MENÍ SRSŤ, ALE NIE ZVYKY.”

____________________________________________

________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

215 €

4 €

4 €

4 €
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SLUCH
a)  Vytvorte skupiny. Vymyslite spoločne spôsob, ako by ste lepšie počuli spolužiaka, ktorý vám na 

druhom konci triedy niečo šepká.
b)  Ktorý predmet na obrázku by vám pomohol pri načúvaní potichu vyslovených slov zďaleka?

a) Urči zmysel, pomocou ktorého v tme spoznáš, že kvapká voda z vodovodného kohútika.
b)  Zavri oči! Pokús sa zistiť prítomnosť vecí alebo priebeh činností v triede na základe toho,  

čo počuješ. Porozprávaj, čo si zistil len na základe sluchu.

Pozri si obrázky dole. Môžu ti činnosti na obrázkoch poškodiť sluch? Čo znázorňuje posledný 
obrázok? 

ZAPAMÄTAJ SI! Správne doplň a nakresli.

ZMYSLOVÝM ORGÁNOM SLUCHU JE           , UMOŽŇUJE NÁM POČUŤ 

ZVUKY OKOLO NÁS.

1

3

2

29

Do obrázkov rastlín dokresli chýbajúce časti. Do červeného krúžku dokresli kvet tak, aby bol ako 
ostatné kvety a do zeleného krúžku dokresli list, aby bol rovnaký ako ostatné listy rastliny.

RASTLINY

1

2

a)  Na obrázkoch rastlín zakrúžkuj hnedou farbou koreň 
rastliny, žltou farbou stonku, zelenou farbou list, 
červenou farbou kvet, oranžovou farbou plod.

b)  Rastliny si podrobne poprezeraj. Povedz, v čom sú 
si podobné a v čom sa odlišujú. Sústreď sa na farbu, 
tvar a veľkosť jednotlivých častí rastlín.

Čo je to stonka? 
Poďme to spoločne zistiť.

púpava kapsička pastierska pŕhľava

ruža rebríček

Pracovná učebnica Prvouka reaguje na zmenu Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. 
Predmet prvouka vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujú-
ce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Pracovná učebnica hravou formou sprostredkúva deťom poznávanie 
blízkeho prostredia v časových a priestorových vzťahoch. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivujú žiakov 
k oboznamovaniu sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ktoré sa odohrávajú v blízkom okolí. 

PRVOUKA

PRVOUKA 1

PRVOUKA 2

1Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

PRVOUKA

ISBN 978-80-89530-98-4

Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

Pracovná učebnica je pripravená v súlade  
s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. 

www.taktik.sk

• Spoznávame sa
• Moja škola
• Zrak
• Sluch
• Čuch
• Chuť
• Hmat
• Čo škodí zdraviu
• Voda
• Meranie času
• Svetlo a tiene
• Priehľadné a priesvit-

né materiály
• Rastliny
• Živočíchy
• Príroda a jej súčasti

počet strán: 44
bežná cena: 2,50 eur

• Rastliny
• Živočíchy
• Človek
• Neživá príroda
• Skúmanie prírodných javov
• Bezpečnosť na ceste
• Kalendár
• Spoznávame Slovensko
• Profesie
• Určovanie času

počet strán: 44
bežná cena: 2,50 eur

2PRVOUKA

PRIPRAVUJE
ME
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DISTRIBÚCIA: 

SEPTEMBER

NOVINKA

215 €

215 €



Pracovné zošity Hravá vlastiveda zábavnou formou napomáhajú cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a 
komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizaj nom podporujú 
motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie. Prostred-
níctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory, pozorovať pre-
meny prírody, orientovať sa v priestore a čase a rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.

VLASTIVEDA
HRAVÁ

V súlade s novým ŠVP
Pracovný zošit pre 3. ro ník ZŠ

Hravá vlastiveda 3 obsahuje: 
I.  Ako sa vyzna  vo svojom okolí
II. Objavujeme Slovensko
III. Spoznávame dejiny Slovenska
IV. Naše starobylé pamiatky a ich krása

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o u ivo
- kreatívne cvi enia pripravené skúsenými pedagógmi
- súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
s novým Štátnym vzdelávacím programom. 

www.taktik.sk

Praccoovvnýýý zzoošit ppre 333. roo nníík ZZŠŠŠŠ

VLASTIVEDA

ISBN  978-80-89530-44-1

9 788089 530441

VLASTIVEDA
Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ

V súlade s novým ŠVPPrednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

VLASTIVEDA 3

VLASTIVEDA 4

HRAVÁ

HRAVÁ

• Ako sa vyznať  
vo svojom okolí

• Objavujeme Slovensko
• Spoznávame dejiny 

Slovenska
• Naše starobylé pa-

miatky a ich krása
 
počet strán: 44
bežná cena: 2,50 eur

• Krajina, v ktorej žijeme
• Mestá a dediny
• Cestujeme
• Ako pretvárame krajinu
• Tradície a zvyky
• V súlade s prírodou
 
počet strán: 44
bežná cena: 2,50 eur

2. Uveď pravidlá vhodného správania 
počas vyučovania a cez prestávku. 

6. Zakrúžkuj správnu možnosť.

Pri pozorovaní nám vo výhľade nesmú prekážať:

a) domy a stromy

b) špinavé okuliare

c) spolužiaci 

5. Vymenuj pozdravy, ktorými sa pozdravíš: 
a) pani učiteľke
b) spolužiakom

j

3. Pomenuj objekty, 

ktoré sa nachádzajú:

a) v okolí vašej školy

b) v areáli vašej školy

7. Rozhodni, či je veta pravdivá alebo nie.

a) Učiteľov, ktorí v našej triede neučia, pozdraviť nemusím.    ÁNO     NIE

b) Ak neviem vyriešiť domácu úlohu, odpíšem ju od spolužiaka.   ÁNO     NIE

c) Je správne, ak sa v triede naháňame, lebo si precvičujeme svaly.   ÁNO     NIE

d) Nemusím dbať na poriadok v triede, na to sú určení týždenníci.  ÁNO     NIE

e) Pri obede musím hlasno rozprávať, aby ma počuli v celej jedálni.  ÁNO     NIE

4. Zakrúžkuj správnu možnosť.

V širšom okolí sa možno orientovať:

a) podľa stromov  

b) podľa významných budov

c) podľa oblohy

Krajinu pozorujeme vždy z miesta:

a) z ktorého je najlepší výhľad

b) ktoré je blízko pri rieke

c) ktoré je uprostred lesa

1. Odpovedz na otázky.
a) Na ktorom poschodí sa nachádza vaša trieda?
b) Ktoré triedy sú vedľa vašej triedy vpravo, vľavo, oproti?
c) Čo sa nachádza na vašej chodbe okrem tried?

OPAKOVANIE

enuj objekty, 
hád ajú:

5

Pozorujeme okolie školy

Pod symboly napíš písmená, ktoré sú k nim priradené, a dozvieš sa názvy štyroch 
objektov. Postupuj podľa vzoru. Ak sa objekt nachádza v okolí tvojej školy, podľa 

jeho umiestnenia vyfarbi písmená takto: pred školou – modrá farba, za školou – žltá 
farba, vpravo pri škole – zelená farba, vľavo pri škole – červená farba.

1.

O

L

D Á

T

F

H

P

N CHM

A

Č

K

B

oo dchb

E SR

I Š

Nakresli, čo sa okrem objektov z predchádzajúcej úlohy nachádza v okolí tvojej 
školy (pred ňou, za ňou, vpravo, vľavo). 

2.

3

Ako prebieha deň školáka

Priraď šípkou činnosti na obrázkoch k jednotlivým častiam dňa.

1.

Vymenuj všetky dni v týždni. Napíš názvy dní, kedy máme voľno.

2.

PREMENY OKOLO NÁS

štvrtok

nedeľa

pondelok

Doplň názvy dní tak, aby vznikli správne trojice VČERA - DNES - ZAJTRA.

3.

RÁNO
POPOLUDNÍ

OBED

NOC

VEČER

DOPOLUDNIA

12

Bezpečná cesta do školy

Pozorne si prezri obrázok a rozhodni, či všetky deti na obrázku dodržujú pravidlá 
cestnej premávky. Porozprávaj, akých chýb sa deti dopustili. 

1.

9
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78

HALLOWEEN

Cross out the things that are not from Halloween. 

Prečiarkni veci, k
toré nepatria k Halloween.

2

Fill i
n the words. Doplň slová.

1

Trick or tre
at!

superman

orange and black colours

goblins

red  and green colours

pumpkin

witches

O

M

B

O

R

W

W

S

G

A

C

H

31.10
.

witches

1

2

3

4

5

6

1

2

4

3

5 6

6

Look, m
atch and write. Pozri sa, priraď a napíš.

1

Listen and write the numbers. Počúvaj a napíš čísla.  
 16

2

1. grand 
ter 

       
     g

randma

2. m
ot  

ma

3. ba  
her

4. fa
t  

by

5. bro  
her

6. sis  
ther

1

1

1. M
Y SISTER IS COOL

TOM or EMILY? TOM alebo EMILY?

4

Say the day. Povedz deň.

6

EMILY – I play the piano on Mondays.

play tennis

Friday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Listen and say the numbers. Počúvaj a povedz číslo.  
 76

5

1

80

Listen and repeat. Počúvaj a opakuj.  
 7

Chant. Riekanka.  
 8

1

2

mother

baby

father

boy

sister

girl

brother

grandma

grandpa

I'm
 happy – You're happy – He's happy - She's happy – It's

 a  clown!

We're happy – You're happy – They're happy –  You sit d
own!

10
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Nový učebný komplet vychádza zo ŠVP pre anglický jazyk a Spoločného referenčného rámca pre jazyky. 
Rozvoj jednotlivých kompetencií, jazykových zručností a systémov je integrovaný rovnomerne v každej lekcii. 
Všeobecné kompetencie rozvíjajú empirické vedomosti (slovnú zásobu, základy gramatiky, hodnoty, kaž-
dodenný život, atd.), zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, povedomie vlastnej a cudzích kultúr) 
a existenčné kompetencie (postoje, hodnoty, poznanie seba a iných). Učebný komplet kladie dôraz na uvedo-
movanie si vlastnej kultúry a jej porovnanie s kultúrami cieľového jazyka. Sada pre učiteľa vrátane bonuso-
vých materiálov je zdarma pri zakúpení žiackej sady pre celú triedu.

ANGLIČTINA

ENGLISH SCHOOL 3
COOL

TABLE OF CONTENTS

Hello!  ................................................................................  2

1. My sister is cool  .................................................... 6

2. Look, there's a book!  .........................................  14

Revision 1-2  .........................................................  22

3. I've got my body  ................................................  24

4. I like ice-cream  ..................................................  32

Revision 3-4  ........................................................  40

5. My pet can fly  .....................................................  42

6. I'm eating in the kitchen  ................................  50

Revision 5-6  ........................................................  58

7. We go to the cinema  .........................................  60

8. I don't like April  ...................................................  68

Revision 7-8  ........................................................  76

Halloween  ..................................................................  78

Christmas  .................................................................  80

Easter  .........................................................................  82

www.taktik.sk

ISBN 978–80–89530–99–1

TABLE OF CONTENTS

Hello!  ................................................................................  2

1. My sister is cool  .................................................... 8

2. Look, there's a book!  ......................................... 18

Revision 1-2  .........................................................  28

3. I've got my body  ................................................  30

4. I like ice-cream  ..................................................  40

Revision 3-4  ........................................................  50

5. My pet can fly  .....................................................  52

6. I'm eating in the kitchen  ................................  62

Revision 5-6  ........................................................  73

7. We go to the cinema  .........................................  76

8. I don't like April  ...................................................  86

Revision 7-8  ........................................................  96

Halloween  ..................................................................  98

Christmas  ...............................................................  100

Easter  .......................................................................  102

www.taktik.sk

ISBN 978–80–8180–000–9

• Hello!
• My sister is cool
• Look, there's a book!
• I've got my body
• I like ice-cream
• My pet can fly
• I'm eating in the kitchen
• We go to the cinema
• I don't like april

počet strán Pupil's Book: 104 
počet strán Workbook: 100
bežná cena: 7 eur  

+

6 €
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Prehľad gramatiky        
pre 1. stupeň ZŠ

Anglictina
DO VRECKǍ

Prehľad anglickej gramatiky pre 
prvý stupeň ZŠ. 
Bežná cena: 2,50 eur.
Cena pri zakúpení spolu s učebni-
covou sadou: 2 eurá.
počet strán: 44
formát: A6

ANGLIČTINA
DO VRECKA

TABLE OF CONTENTS
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A. Rozvoj komunikačných kompetencií
• Vedieť sa predstaviť
• Naučiť sa hláskovať
• Naučiť sa základné farby
• Naučiť sa základné čísla od 1 do 20
• Naučiť sa základné prídavné mená

B. Jazykové štruktúry
• Použitie ukazovacích zámen „This is ....“
• Použitie pozdravov
• Nácvik správnej výslovnosti „this“  hravou for-

mou v riekanke
• Nácvik výslovnosti v písmenách abecedy
• Precvičovanie hláskovania so správnou výslov-

nosťou (rozdiely medzi v/w, slovenským a anglic-
kým k, p, t (ktoré sú s prídychom „h“)

C. Interkulturalita
• Pozdravy a prestavenie 
• Reagovanie na pozdravy 
• použitie frázy “How are you?“ ako zdvorilej 

frázy/druh pozdravu, pri použití ktorej nie je 
potrebné rozprávať o tom, ako sa mám (rozdiel so 
slovenským „Ako sa máš?“)

• rozdiel medzi oslovením učiteľa na Slovensku 
a v anglicky hovoriacich krajinách (snažíme sa 
vyhnúť často používanému doslovnému prekladu 
z angličtiny Mr/Mrs teacher. Nabádame žiakov 
oslovovať učiteľa buď prvým menom alebo Mr/
Mrs/Miss ..... (priezvisko), alebo len oslovenie 
Miss / Sir

D. Rozvoj slovnej zásoby
Nová slovná zásoba
Aktívna
Pozdravy:  Hello! Hi! How are you? Welcome!
Ukazovacie zámená: This is.
Farby: Colours - blue, red, green, yellow, brown, black, 
white, pink, purple, orange
Čísla: Numbers - one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifte-
en, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty
Prídavné mená: small, big, happy, sad, angry, cool

Abeceda:  ABC – A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,
R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 
Inštrukcie: listen, read, write, speak, open your book, 
close your book, sing the song, here you are, thank you.

Pasívna slovná zásoba
Inštrukcie: remember, touch something, learn, draw, fill 
in, take turns, match, spell 

Vyučovanie cudzieho jazyka naprieč kurikulom (CLIL)
Nakreslenie seba a vyjadrenie svojho momentálneho 
pocitu (prepojenie anglického jazyka s výtvarnou výcho-
vou a etikou)

Pomôcky: 
učebnica, pracovný zošit (PZ), CD, pastelky

Na úvod:
1. Učiteľ/-ka na úvod predstaví seba: Hello! This is 

me! I am your teacher! I am Mrs/Miss/Mr......... .
2. Má v ruke knižku otvorenú na prvej farebnej 

dvojstránke (str. 2,3), ukazuje na školu a predstaví 
ju: This is Cool English School!

3. Ukáže na Mrs Smart a povie: This is Mrs Smart! 
She is a teacher!

4. Ukáže na Emily a Toma: This is Emily! This is 
Tom!

5. Ukáže znovu na Toma: This is.... ? Gestom (napr. 
gestom akoby lievika na uchu nabáda žiakov, aby 
odpovedali:  „Tom!“ 

6. Takto isto predstaví emotikonov: This is Happy 
Hannah! This is Cool Candy! This is Angry 
Andy! This is Sad Sam! 

7. Zároveň nenásilne nabáda žiakov, aby opakovali, 
prípadne skúša ich pamäť a pozornosť tak, že uká-
že na postavičku a začína vetu: This is .....??

 

HELLO 
(U  str. 4-7, PZ str. 2-5)

CIELE: predstaviť Cool English School a hlavné posta-
vy dievčaťa – Emily a chlapca – Toma, učiteľky – Mrs 
Smart a emotikonov – Cool Candy, Happy Hannah, 
Angry Andy, Sad Sam. Naučiť sa rozoznať, pomeno-
vať a napísať čísla, farby, abecedu, pozdravy a zák-
ladné inštrukcie, ktoré sú v zadaniach cvičení v učeb-
nici a pracovnom zošite (PZ).

 H e l l o ! H e l l o !

3

PZ 9, 10, CD – T17
Príbeh: Watch out!
1. Každý žiak si samostatne vystrihne knižku s príbe-

hom a poskladá si ju na základe vyznačených strán.
2. Žiaci si pred počúvaním prezrú knižku a učiteľ im 

dáva kontrolné otázky: Who is in the story? (Cool 
Candy, Happy Hannah, Angry Andy) Where are 
they? (In the park.) ...

3. Žiaci počúvajú nahrávku z príbehu a sledujú ho v 
knižke.

4. Po skončení zodpovedajú všetky učiteľove otázky, na 
ktoré nevedeli odpoveď pred počúvaním. 

5. Učiteľ dáva doplnkové otázky, ktorú súvisia s poro-
zumením počúvania: What's the problem?(Angry 
Andy is riding his skateboard  too fast) What are 
Happy Hannah and Cool Candy shouting? ( Watch 
out!) 

6. Deti si v trojiciach rozdelia úlohy a príbeh si prečítajú.

CD – T17
Happy Hannah Hello! I am Happy Hannah. What's 
your name? 
Cool Candy: Hi! I'm Cool Candy.
Cool Candy: This is my friend Angry Andy.
Happy Hannah (Mina):  Hello Andy! How are you?
Angry Andy (Adam E): I’m fine!
Cool Candy: Andyyy! Stop!
Happy Hannah a Cool Candy: Watch out!
Angry Andy: Ooops!                                                                                                                         

!TIP! 
1.  Učiteľ vyzve žiakov, aby sa rozdelili do trojíc a rozde-

lili si postavy v príbehu. 
2.  Žiaci si príbeh nacvičia a zahrajú pred celou triedou.

4

2

5

7

Hello! I am Happy Hannah. 
What's your name?

Hi! 
I'm Cool Candy.

Hello Andy! 
How are you?

I'm fine!

Watch out!

 1
7

6

8

3

1
Watch out!Ooops!

This is my friend 
Angry Andy.

Andyyy! 
Stop!

 17

18

PZ 15/4 
1. Učiteľ/ka spolu so žiakmi si prejdú príkladovú vetu.
2. Žiaci si zoradia slová do viet.
3. Skontrolujú si ich vo dvojiciach, prípadne celá trieda.

Kľúč:
A green gook is on the desk.
Two red pens are on the desk.
Five pencils are under the chair.
A blue computer is on the chair.
Five books are next to the computer.

PZ 15/5
1. Učiteľ/ka spolu so žiakmi si spolu prečítajú príklady z 

cvičenia.
2. Žiaci samostatne alebo vo dvojiciach doplnia do viet 

There is/there are.
3. Poslednú vetu si žiaci napíšu podľa vlastného výberu, 

napr. aktuálne z triedy.
4. Cvičenie si nahlas skontrolujú.

Kľúč
1. There is a boy.
2. There are three pens.
3. There are two computers.
4. There are three desks.
5. Thereis a board.
6. There are four books.
7. There are five pencils.
8. .................................

 PZ 16/6,7
1. Žiaci si vyfarbia obrázok A podľa seba. Podmienkou 

je, že majú použiť minimálne 3 farby.
2. Potom pracujú vo dvojiciach a navzájom si diktujú 

vety tak, aby obrázok B bol zhodný s predlohou dik-
tovaného obrázku A.

3. Učiteľ dvojice monitoruje a sústredí sa na to,  
aby žiaci používali jazyk z príkladu v cvičení 7,  
t.j. There is/there are...

15

Look, there's a book!

Write the sentences. Napíš vety.4

Fill in with: Doplň: There is | There are. 5

under | A black book | the desk | is           A black book is under the desk.

the desk | A green book | is | on 

Two red pens | on | are | the desk 

the chair | Five pencils | under | are 

is | on | A blue computer | the chair 

next to | Five books | the computer | are 

Now draw the pictures in your exercise books. Teraz si obrázky nakreslite do zošita.

1.    a boy.

2.    three pens.

3.    two computers.

4.    three desks.

5.    a board.

6.    four books.

7.    five pencils.

8.    

There is 
an orange.

There are 
two girls.

16

Colour in picture A. Vyfarbi obrázok A.6

Listen to your friend and colour in picture B.  
Počúvaj svojho kamaráta a vyfarbi obrázok B.

7

There is a 
red book.

There are two
brown desks...

 2
8

A

B

28

U 48/14, CD – T47
Cvičenie na precvičovanie segmentálnej úrovne výslovnos-
ti – nácvik koncových hlások /d/ a /t/, 
1. Nácvik koncových hlások /d/ a /t/, lebo Slováci 

v angličtine spodobujú podľa slovenských pravidiel 
spodobovania, čo je v angličtine nesprávne. Toto cvi-
čenie zahrňuje bežné slovíčka, v ktorých slovenský 
učiaci sa robia bežné chyby tým, že spodobujú znelé 
spoluhlásky (v tomto prípade znelé /d/ na neznelé 
/t/). 

2. Učiteľ/ka upozorní žiakov na dôležitosť výslovnosti 
koncových hlások, tam kde je písmeno „d“, tak sa 
vyslovuje /d/ a tam kde je písmeno „t“ sa vyslovuje 
/t/.

3. Učiteľ/ka pustí nahrávku č. 47 a žiači opakujú, v rám-
ci drilu výslovnosť. Po skončení môže vyvolať žiakov 
jednotlivo, aby slovíčka prečítali. 

CD – T47  
bread, salad, hand, bird, foot, feet, short, cat

U 48/14, CD – T48
Jazykolam
1. Nie je dôležité, aby žiaci rozumeli významu, lebo ja-

zykolamy mnoho krát význam nemajú, ale je dôležitý 
nácvik výslovnosti.

2. Učiteľ/ka pustí nahrávku a žiaci v učebnici sledujú 
vety.

3. Žiaci znovu počúvajú tú istú nahrávku s tým, že 

majú za úlohu rozoznať, v ktorom slove počujú hlás-
ku /t/ a v ktorej /d/. Neskôr, môžu počítať, koľko 
krát počuli jednotlivé hlásky.

4. Žiaci vety opakujú, precvičujú vo dvojiciach.

CD – T48 
Cat catching a bird
Sad cat catching a bird
Sad cat catching a red bird
Sad short cat catching a red bird.

!TIP!
Učiteľ/ka  môže venovať výslovnosti viac času a precvičiť 
ju hravou formou, napr. žiaci majú kartičky modrú a 
červenú, modrá predstavuje /t/ a červená /d/. Učiteľ/ka 
povie slovo, napr. hand a žiaci musia zdvihnúť správnu 
kartičku, v tomto prípade červenú – /d/.
 
U 48/15
Interkulturalita
Cvičenie je na predstavenie, porovnanie a osvojenie si 
interkultúrnych aspektov dvoch krajín – Slovenska a 
Veľkej Británie. Ide o citoslovcia na vyjadrenie čo nám 
chutí a čo nechutí. 
1. Žiaci čítajú a pozerajú obrázky k frázam.
2. Učiteľ/ka im prečíta nahlas správnu výslovnosť  

„yummy“ /jʌmɪ/ a „yuck“ /jʌk/.
3. Učiteľ/ka vysvetlí rozdiel v citoslovciach v angličtine 

a v slovenčine. Kladie dôraz na to, že naše citoslovcia 

Can you say it correctly? Dokážeš to povedať správne? /d/ /t/   47, 4814

Do you know? Vieš?15

bread

foot

Yummy, 
I like bread 
and cheese

Yuck, I don't like 
ice-cream with chips

salad

feet

hand

short

Mňam!

Fuj!

bird

cat

Cat catching a bird

Sad cat catching a bird

Sad cat catching a red bird

Sad short cat catching a red bird.

48

Read and act out. Čítaj a precvič si.16

Do you like  
pizza, Tom?

Yummy! 
Yes, I do.

Do you like pizza 
with cheese?

Do you like pizza
with cheese 
and salad?

Do you like pizza 
with cheese and salad 

and ice-cream?

Yes, I do.

Yuck! 
No, I don't.

Yes, I do.

I like ice-cream

49

50

(zdarma pri zakúpení žiackej sady pre celú triedu)

Sada obsahuje:
• Pupil's Book: 104 strán
• Workbook: 100 strán
• Teacher's Book: 116 strán 

(v elektronickej podobe)
• Audio CD s nahrávkami
• Flash cards: 90 obrázkov 

(formát A5)
• Tematické postery: 9 ks 

(formát A2)

SADA PRE UČITEĽA

The Taylor family

The Elson family

Torry

Ema

Tom

Emily

Tim

FEET

LEG

HAND

ARM

FACE

FOOT

HEAD

BODY

90 ks

9 ks215 €



Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby efektívne pripravil žiakov na úspešné zvládnutie testovania. 
Úlohy sú zamerané nielen na overenie získaných vedomostí a naučených algoritmov, ale zapájajú 
a rozvíjajú aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. 

14       TAKTIK KATALÓG 2016/2017 CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 15 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOV

 
NA TESTOVANIE 5

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kla-
dené na žiakov pri Testovaní 

• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testo-
vania 

• tematicky ladené dvojstrany podporujúce medzipredmetové vzťahy a 
vnímanie úlohy v širších súvislostiach

• texty úloh vychádzajúce z reálneho života s dôrazom na rozvíjanie 
schopnosti žiakov aplikovať matematické zručnosti pri riešení prob-
lémov bežného života

• úlohy prehľadne spracované a rozdelené do hlavných tematických 
okruhov podľa ŠVP 

počet strán: 60
bežná cena: 3 eurá

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kla-
dené na žiakov pri Testovaní 

• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testo-
vania 

• špeciálne zostavené motivačné príbehy zo života bežných žiakov, pre-
viazané hlavnou postavou 

• množstvo úloh na prácu s motivačnými textami s dôrazom na upev-
ňovanie schopnosti žiakov čítať s porozumením

• úlohy zamerané na jazykovú, slohovú a literárnu zložku, prehľadne 
graficky odlíšené

počet strán: 60
bežná cena: 3 eurá

MATEMATIKA + SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA =

NOVINKA

NOVINKA

PRÍPRAVA

255 €

255 €

470 €



Rozšírením ponuky učebných a vzdelávacích pomôcok pre školy sú školské potreby. V našej ponu-
ke nájdete najpoužívanejšie školské zošity, ako aj mnoho ďalších školských potrieb: perá, farebné 
ceruzky, fixky a iné. Kompletnú ponuku školských potrieb nájdete na stránke www.taktik.sk v sekcii 
Školské potreby. 

POLOŽKA OZNAČENIE CENA

Zošit A5 10-listový 510, 511, 512 0,17 €

Zošit A5 10-listový 511 PL, 512 PL 0,18 €

Zošit A5 20-listový 520, 523, 524 0,25 €

Zošit A5 notový 0,30 €

Zošit A5 40-listový 540, 544 0,35 €

Zošit A5 60-listový 560, 564 0,40 €

Zošit A4 40-listový 444 0,58 €

Zošit A4 60-listový 460, 464 0,80 €

Farbičky 0,70 €

Fixky 0,60 €

Pero 0,50 €

Výkres A4 0,05 €

Výkres A3 0,08 €

POLOŽKA CENA

Farebný papier 0,27 €

Pravítko trojuholník 0,46 €

Uhlomer 0,29 €

Kružidlo kovové 2,60 €

Ceruzka 0,13 €

Pastelky 0,37 €

Temperové farby 3,00 €

Štetec plochý 8 0,50 €

Štetec plochý 12 0,65 €

Vodové farby 1,90 €

Guma 0,20 €

Čierny tuš 0,50 €

Plastelína 0,88 €

TAKTIK KATALÓG 2016/2017       15

ŠKOLSKÉ POTREBY



16       TAKTIK KATALÓG 2016/2017

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
BALÍK PRE PRVÁKOV

BALÍK PRE DRUHÁKOV

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

+

+ +

+

+

+

10 €

750 € 6 €

850 €
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BALÍK PRE TRETIAKOV

BALÍK PRE ŠTVRTÁKOV

18 €

Zvýhodnená cena platí pri zakúpení 5 a viac kusov balíkov pre daný ročník. 
Na každých 15 kusov zakúpených balíkov je jeden balík zdarma.

V súlade s novým ŠVP
Pracovný zošit pre 3. ro ník ZŠ

Hravá vlastiveda 3 obsahuje: 
I.  Ako sa vyzna  vo svojom okolí
II. Objavujeme Slovensko
III. Spoznávame dejiny Slovenska
IV. Naše starobylé pamiatky a ich krása

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o u ivo
- kreatívne cvi enia pripravené skúsenými pedagógmi
- súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
s novým Štátnym vzdelávacím programom. 

www.taktik.sk

Praccoovvnýýý zzoošit ppre 333. roo nníík ZZŠŠŠŠ

VLASTIVEDA

ISBN  978-80-89530-44-1

9 788089 530441

pre 3.ročník ZŠ
Pracovný zošit 

 H
od

ina

 čít
ania, 

Malá veľká čit

ate
ľka

Poč
ul

 s
om

, ž
e.

...

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

3
SLOVENČINA

Pracovný zošit 
pre 3. ročník ZŠ

HRAVÁ

VLASTIVEDA
Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ

V súlade s novým ŠVPPrednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ Pracovný zošit 

pre 4 ročník ZŠ

SLOVENČINA

4
HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4. ročník ZŠ

+

+ + + + +

+

+ +

+
1250 € 1050 €

15 €
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Prehľad zošitov
1.

 ro
čn

ík
2.

 ro
čn

ík
3.

 ro
čn

ík
4.

 ro
čn

ík

MATEMATIKA
HRAVÁ

SLOVENČINA
HRAVÁ

ČÍTANKA
HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

3
SLOVENČINA

Pracovný zošit 
pre 3. ročník ZŠ

HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ

Pracovný zošit 
pre 4 ročník ZŠ Pracovný zošit 

pre 4 ročník ZŠ

SLOVENČINA

4
HRAVÁ

Pracovný zošit 
pre 4. ročník ZŠ

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 3. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 3. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 4. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 4. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• milá a veku primeraná gra ka podporujúca záujem o učivo
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových 

kompetencií
• kreatívne úlohy rôznej náročnosti a typológie
• podnetné rozširujúce úlohy pre šikovných žiakov
• úlohy na efektívne precvičenie vedomostí za každým 

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovná učebnica
pre 2. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
2. časť

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.

www.taktik.sk

Pracovná učebnica
pre 2. ročník ZŠ
V súlade s novým ŠVP
1. časť

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

pre 3.ročník ZŠ
Pracovný zošit 

 H
od

ina

 čít
ania, 

Malá veľká čit

ate
ľka

Poč
ul

 s
om

, ž
e.

...

PRVOUKA

1Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

PRVOUKA

ISBN 978-80-89530-98-4

Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

Pracovná učebnica je pripravená v súlade  
s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. 
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VLASTIVEDA
HRAVÁ

V súlade s novým ŠVP
Pracovný zošit pre 3. ro ník ZŠ

Hravá vlastiveda 3 obsahuje: 
I.  Ako sa vyzna  vo svojom okolí
II. Objavujeme Slovensko
III. Spoznávame dejiny Slovenska
IV. Naše starobylé pamiatky a ich krása

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o u ivo
- kreatívne cvi enia pripravené skúsenými pedagógmi
- súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
s novým Štátnym vzdelávacím programom. 
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Praccoovvnýýý zzoošit ppre 333. roo nníík ZZŠŠŠŠ

VLASTIVEDA

ISBN  978-80-89530-44-1

9 788089 530441

VLASTIVEDA
Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

I.  Škola a okolie
Cesta do školy a domov
Objavujeme premeny okolo nás
Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje
V. Zvyky a tradície Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ

V súlade s novým ŠVPPrednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi - 
súlad s obsahovým a výkonovým štandardom 
- opakovanie za každým tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade  
s novým Štátnym vzdelávacím programom.
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