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“

          učitelia, 
naše vydavateľstvo Vám pravidelne prináša kvalitné  

učebné a vzdelávacie pomôcky, ktorými Vás 
podporujeme vo Vašej náročnej práci a snažíme sa Vám  

ju uľahčiť a spríjemniť.

V novom školskom roku bude pokračovať zavádzanie inovovaného Štátneho vzdelávacieho 
programu do vyučovacieho procesu. V súlade s touto zmenou Vám prinášame pracovné 

zošity s upraveným obsahom v súlade s iŠVP: pracovný zošit Hravá matematika pre 6. ročník 
ZŠ (obsahovo prepracovaný),  pracovný zošit Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ (obsahovo 
aj graficky prepracovaný), pracovný zošit Hravá biológia pre 6. ročník ZŠ (rozšírený o 4 
strany v súlade s iŠVP). Stabilnou súčasťou našej ponuky sú obľúbené pracovné zošity 

Hravá slovenčina pre 5.-9. ročník ZŠ, Hravá literatúra pre 5.-9. ročník ZŠ, Hravá fyzika pre 
6.-9. ročník ZŠ a Hravá chémia pre 7.-9. ročník ZŠ.  Pracovné zošity Hravá ruština pre 5.-7. 

ročník ZŠ dostanú v novom školskom roku nový šat z hľadiska obsahového 
aj grafického spracovania.   

Novinkou pre nasledujúci školský rok sú pracovné zošity Hravý dejepis pre 6. ročník ZŠ 
a Hravý dejepis pre 9. ročník ZŠ. Tieto novinky nadväzujú na pracovný zošit Hravý dejepis 

pre 5. ročník ZŠ, ktorý zaznamenal pozitívny ohlas z radov učiteľov aj žiakov.

Ďalšími novinkami sú pracovné zošity Príprava na Testovanie 5 a Príprava na Testovanie 9. 
Publikácie dôsledne zohľadňujú požiadavky, ktoré sú kladené na žiakov pri Testovaní. Úlohy 

v publikáciách sú pripravené tak, aby efektívne pripravili žiakov na úspešné zvládnutie 
testovania. Sú zamerané nielen na overenie získaných vedomostí a naučených algoritmov, ale 

zapájajú a rozvíjajú aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. 

Zárukou vysokej kvality našich učebných a vzdelávacích pomôcok je udelenie odporúčacích 
doložiek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mnohým našim titulom a ich 

zaradenie do Zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov.

Verím, že s našimi osvedčenými i novými učebnými a vzdelávacími pomôckami budete aj 
naďalej spokojní a že uspokoja Vaše požiadavky na moderné a kvalitné edukačné publikácie.
Prelistujte si náš katalóg a vyberte si z našej bohatej ponuky. Z každého predmetu a ročníka 
si môžete objednať na adresu Vašej školy bezplatnú ukážku, aby ste si ju mohli prelistovať a 

rozhodnúť o objednávke pre Vašu triedu.

Privítame Vaše pripomienky a návrhy, ktoré nám budú nápomocné pri tvorbe 
nových učebných pomôcok pre Vás a Vašich žiakov.

Ing. Miroslav Tokarčík
konateľ
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o

Vážení
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Obchodné 
podmienky
1. Akákoľvek objednávka v súlade s ob-

chodnými podmienkami (poštová, 
telefonická, elektronická) je záväzná. 
Objednávateľ sa zaväzuje objednaný 
tovar pri doručení prevziať a uhradiť 
sumu uvedenú na faktúre v termíne 
splatnosti.

2. Objednávateľ je povinný v objednávko-
vom formulári pravdivo uviesť všetky 
požadované údaje.

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

4. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 
sa zaväzuje doručiť objednaný tovar v 
plnom rozsahu do 30 pracovných dní 
od prijatia objednávky, a to na adresu 
uvedenú v objednávkovom formulári.  
V  prípade, že objednávateľom je  
spotrebiteľ (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 oneskorené 
doručenie objednaného tovaru spô-
sobené nesprávnymi alebo neúplnými 
údajmi v objednávkovom formulári.

6. V prípade, že objednávateľom je škola, 
na každých objednaných 15 ks pracov-
ných zošitov pre žiakov z daného pred-
metu a ročníka sa objednávateľovi po-
skytuje tiež 1 ks pracovného zošita pre 
učiteľa zdarma. V prípade, ak je v objed-
návke uvedený vyšší počet zošitov pre 
učiteľa, zošity navyše budú účtované 
podľa platného cenníka.

7. V prípade, že objednávateľom je škola, 
na každých objednaných 15 ks žiackych 
pracovných zošitov Hravá matematika 
pre 5. - 9. ročník sa objednávateľovi po-
skytuje 1 ks učiteľského zošita zdarma. 
Učiteľský zošit nad rámec bezplatného 
nároku je možné zakúpiť len pri objed-
naní 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 elektronickej forme. Obdrží ich  
objednávateľ pri objednaní 5 a viac ks 
pracovných zošitov z daného ročníka 
iba v  prípade, že objednávateľom 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 
– číslo faktúry. V opačnom prípade nie 
je možné identifikovať platbu a faktúra 
je považovaná za neuhradenú. Objed-
návateľ je povinný uchovať doklad o 
úhrade.

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

11. Poštovné a balné je bezplatné.

12. Každá škola na Slovensku má nárok na 
1 ks žiackeho pracovného zošita z da-
ného predmetu a ročníka ako ukážku. 
Pri objednaní 15 a viac ks pracovných 
zošitov z daného predmetu a ročníka 
zostáva ukážka na škole bezplatne, pri 
Hravej ruštine je to pri objednaní 10 
a viac ks pracovných zošitov. V  prípa-
de, 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.

13. V prípade reklamácie, ak je dodaný to-
var neúplný, chybný alebo poškodený, 
je potrebné obratom kontaktovať vy-
davateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vyda-
vateľstvo, s.r.o., garantuje vybavenie 
reklamácie v čo najkratšom možnom 
čase a na náklady spoločnosti.

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

15. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je 
oprávnený odstúpiť od zmluvy za pod-
mienok uvedených v  poučení o  uplat-
není práva spotrebiteľa na odstúpenie 
od zmluvy, ktoré je dostupné na webo-
vej adrese http://www.taktik.sk/kon-
takt/obchodne-podmienky/.

16. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, 
udeľuje odoslaním objednávkového 
formulára v  súlade s  ustanovením  
§ 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov svoj súhlas so spraco-
vaním svojich osobných údajov (mena 
a priezviska), a to za účelom spracova-
nia objednávky a  doručenia objedna-
ného tovaru. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov je udelený dobrovoľ-
ne na dobu neurčitú a môže byť kedy-
koľvek odvolaný. 

17. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie 
a šírenie publikácií vydavateľstva ale-
bo ich častí bez súhlasu vydavateľstva 
je zakázané a bude postihované podľa 
zákona.

18. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 
si vyhradzuje právo v prípade potreby 
zmeniť tieto podmienky a upozorniť na 
to zákazníkov na webovej stránke v čas-
ti Obchodné podmienky.

19. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťami 
sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom 
týchto kontaktov: 
tel.: 055/671 46 89 
mobil: 0911 931 196 
e-mail: taktik@taktik.sk 

Poštou
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice

telefonicky
tel.: 055/671 46 89
mobil: 0911 931 196
7.30 – 16.00 hod.

elektronicky
e-mail: taktik@taktik.sk
E-SHOP: www.taktik.sk

osobne
Obchodný zástupca Vám
zošity odprezentuje a 
doručí.
Pre dohodnutie stretnutia
nás kontaktujte telefonicky
alebo e-mailom. 

Objednávky
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Naším cieľom je byť Vaším nápomocným a spoľahlivým partnerom.
Preto robíme maximum, aby ste boli s našimi službami a produk-
tami spokojní.

Vieme, že učebné pomôcky potrebujete mať čo najskôr. Každú 
objednávku expedujeme najneskôr do 30 pracovných dní od jej 
prijatia. Priemerná doba dodania je 10 dní.

Snažíme sa Vám čo najviac napomôcť pri Vašej práci. Preto sme 
ku každému pracovnému zošitu pripravili učiteľský zošit, alebo 
elektronickú metodiku s riešeniami.

Každý učiteľ má iné preferencie. Preto si u nás môžete vybrať  
formu úhrady, ktorá Vám najviac vyhovuje. Či už poštovou po-
ukážkou, prevodom, priamym vkladom na účet, alebo platbu  
v hotovosti pri prebratí balíka.

Pridaná hodnota

Naše

TVVP RIEŠENIA
ÚLOH

ODPORÚČA MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA

METODICKÁ
PRÍRUČKA

PRE KAžDýCH 15 KS 
jEDEN zOŠIT zDARMA

pracovné zošity

TakTik kaTalóg 2016/20174



BONUS
PRE žIAKA

SÚČASŤ
BALÍKA

BONUS
PRE UČITEĽA

PRE KAžDýCH 10 KS 1 zOŠIT 
zDARMA

pracovné zošity

Pre    Vás

Sme radi, že sa na mnohých školách používajú naše pracovné 
zošity. Preto ako bonus Vám zašleme za každých 15 pracovných 
zošitov z daného predmetu 1 kus pre učiteľa úplne zadarmo, pri 
Hravej ruštine je to za každých 10 kusov pracovných zošitov. A na 
zvyšné zošity pre žiakov dostanete zľavu.

Šetríme nielen Váš čas, ale aj peniaze. Každý balík Vám doručíme 
kuriérom priamo až do školy. A to úplne bezplatne.

S nami nikdy nekupujete mačku vo vreci. Každý pracovný zošit si 
môžete bezplatne pozrieť, a v prípade, ak Vás neosloví, je potreb-
né ho do 30 dní vrátiť.

Kvalita pracovných zošitov je pre nás prioritou. Naše učebné  
pomôcky preto pripravujú výhradne učitelia z praxe.

bonus

Vaša
spokojnosť
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POSTUP AKO SA DOSTAT K BONUSOVÝM MATERIÁLOM

V ľavom hornom rohu kliknite na Prihlásiť sa.

Náš nový eshop sme pripravili tak, aby ste už bonusové materiály 
nemuseli hľadať. Máte ich k dispozícii všetky na jednom mieste. Dostať 
sa k nim môžete v 3 jednoduchých krokoch.

Vyplňte Vaše meno a heslo. Prihlasovacie údaje sme Vám zaslali
na Váš email pri vytvorení objednávky.

1

2
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POSTUP AKO SA DOSTAT K BONUSOVÝM MATERIÁLOM

Práve ste sa prihlásili do Vášho zákazníckeho konta. Znovu 
prejdite do ľavého horného menu a kliknite na záložku Bonusový 
materiál.

V tejto časti sa Vám zobrazia odkazy na všetky bonusové materiály 
(metodické príručky, TVVP a pod.), na ktoré máte na základe Vašej 
objednávky nárok.

Ak ste si urobili u nás objednávku minulý rok, prihlasovacie údaje 
Vám ostávajú nezmenené.

3
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MATEMATIKA 
Pracovný zošit je zameraný na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu. Veľkým prínosom 
je prehľadná sumarizácia učiva na začiatku každej kapitoly. Pracovné zošity pre 5. a  6. ročník sú 
prepracované podľa inovovaného ŠVP.  

MATEMATIKA 5
1. Opakovanie učiva zo 4. ročníka
2. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
3. Počtové výkony s prirodzenými číslami
4. Vytvorenie oboru racionálnych čísel
5. Geometria a meranie
6. Súmernosť v rovine
7. Riešenie aplikačných úloh 

1. Opakovanie učiva z 5. ročníka 
2. Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť čísel
3. Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami
4. Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka
5. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
6. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
7. Kombinatorika v kontextových úlohách

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka
2. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
3. Percentá
4. Objem a povrch kvádra a kocky
5. Pomer. Priama a nepriama úmernosť
6. Kombinatorika - riešenie úloh
7. Riešenie aplikačných úloh 

128 + 28 farebných strán A4

132 farebných strán A4

132 farebných strán A4

Príloha k pracovnému zošitu
pre 5. ročník ZŠ 555MATE
MATIKA
MATE

V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 5. ročník ZŠ 5Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- prvá kapitola venovaná opakovaniu učiva z nižších ročníkov
- v každom tematickom celku teoretický výklad učiva 
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- test na overenie vedomostí za každým tematickým celkom

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

Pracovný zošit 55MATE
MATIKA
MATE

ISBN  978-80-89530-88-5

9 788089 530885

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

+ samostatná príloha: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000

4€

4€

4€

+

MATEMATIKA 6

MATEMATIKA 7
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1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka
2. Počtové výkony s celými číslami
3. Premenná, výraz, rovnica
4. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
5. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka
6. Kruh, kružnica
7. Hranoly
8. Pravdepodobnosť, štatistika

1. Opakovanie učiva z 8. ročníka
2. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
3. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
4. Pytagorova veta
5. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
6. Súmernosť v rovine
7. Grafické znázornenie závislosti
8. Podobnosť trojuholníkov
9. Štatistika

132 farebných strán A4

132 farebných strán A4
4€

4€

MATEMATIKA 8

MATEMATIKA 9

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

460

zvýhodnené balíčky OD 4,70 €
ĽUbOVOlNÝ pracovný zošit + a4 zošit

MATEMATIKA
1,50€

DO VRECKA

9 7 8 8 0 8 9  530588

ISBN  978-80-89530-58-8

matematika_ZS_OBALKA_2v.indd   2-3 20. 5. 2013   10:35:38

40 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad  
učiva matematiky.

+
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1. Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka
2. Komunikačné situácie
3. Komunikácia v spoločnosti
4. Slovné druhy
5. Skladba
6. Projekt
7. Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka

1. Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka
2. Zhovárame sa a diskutujeme
3. Ako tvoríme slová (pomenovania)
4. Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov
5. Svet v pohybe
6. Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
7. Informujeme presne a pútavo
8. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

1. Opakovanie učiva zo 4. ročníka
2. Zhovárame sa a diskutujeme
3. Píšeme si so známymi
4. Chceme byť informovaní
5. Informujeme včas a správne
6. Opisujeme svet vôkol nás

7. Tvoríme jednoduché príbehy
8. Príbeh a opis patria k sebe
9. Zhotovujeme podľa návodu

10. Opakovanie učiva z 5. ročníka

64 farebných strán A4

60 farebných strán A4

68 farebných strán A4

SLOVENČINA 7

SLOVENČINA 6

SLOVENČINA 5 „PODĽA iŠVP“ NOVÉ VYDANIE

NOVÉ VYDANIE

NOVÉ VYDANIE

„PODĽA iŠVP“
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SLOVENČINA
Pracovný zošit Hravá slovenčina ponúka zaujímavé a  originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané 
učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá 
slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie  
s porozumením a rozvoj slovnej zásoby.

2,90€

2,90€

2,90€

Matkyným príbuzným z breclavi sme odkázali, že ich 
matkiný bratia navštívia niekedy v Júli. 



7. Tvoríme jednoduché príbehy
8. Príbeh a opis patria k sebe
9. Zhotovujeme podľa návodu

10. Opakovanie učiva z 5. ročníka

NOVÉ VYDANIE

NOVÉ VYDANIE

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka
2. Tvaroslovie
3. Náuka o slove
4. Skladba
5. Opakovanie učiva z 8. ročníka

1. Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj
2. Staň sa dobrým rečníkom
3. Uvažujme spolu
4. Drieme v tebe umelec?
5. Hľadáme odborníkov
6. Každý deň povedať dobré slovo

64 farebných strán A4

Zoradenie učiva a tematických
celkov podľa učebnice

64 farebných strán A4

SLOVENČINA 8

SLOVENČINA 9

2,90€

2,90€

SLOVENČINA
1,50€

DO VRECKA

52 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad 
slovenského jazyka.

544

+
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zvýhodnené balíčky od 5,50 € zvýhodnené balíčky od 5,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠIT

bonus
Metodická príručka v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

Slovenčina + Literatúra pre 5. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 6. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 7. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 8. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 9. ročník

Slovenčina + Literatúra pre 5. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 6. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 7. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 8. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 9. ročník

Ceny za jeden balíček 6,50 €, pri objednávke od 15 ks 5,50 € Ceny za jeden balíček 6,75 €, pri objednávke od 15 ks 5,75 €



TakTik kaTalóg 2016/2017                          Cena plaTí pri objednávke od 15 ks praCovnýCh zošiTov12

LITERATÚRA
Pracovný zošit Hravá literatúra korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 
literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a  aplikačných zručnosti. Cieľom 
úloh v  pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj 
intrapersonánych kompetencií.

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka
2. Umelecká literatúra v poézii
3. Umelecká literatúra v próze
4. Dramatické umenie
5. Opakovanie učiva z 7. ročníka

1. Opakovanie učiva z 5. ročníka
2. Ľudová slovesnosť
3. Poézia
4. Rozprávanie vo veršoch i v próze
5. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

1. Opakovanie učiva z 2. - 4. ročníka 
2. V ríši rozprávok
3. Pozrime si rozprávku
4. Čo opriadli povesti
5. Príbehy spred tisícročí
6. Príbehy na rýchle čítanie
7. Vedomosti v každej oblasti
8. Opakovanie učiva z 5. ročníka

68 farebných strán A4

72 farebných strán A4

72 farebných strán A4

LITERATÚRA 7

LITERATÚRA 6

LITERATÚRA 5 „PODĽA iŠVP"

„PODĽA iŠVP"

2,90€

2,90€

2,90€



+

zvýhodnené balíčky od 5,50 € zvýhodnené balíčky od 5,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠIT

bonus
Metodická príručka v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

544
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1. Opakovanie učiva z 8.ročníka
2. Poézia
3. Epika a epické žánre
4. Dramatické umenie
5. Opakovanie učiva z 9. ročníka

1. Opakovanie učiva z 7. ročníka
2. Lyrická poézia 
3. Epická poézia
4. Próza
5. Opakovanie učiva z 8.ročníka

68 farebných strán A4

60 farebných strán A4

LITERATÚRA 8

LITERATÚRA 9

2,90€

2,90€

Ceny za jeden balíček 6,50 €, pri objednávke od 15 ks 5,50 € Ceny za jeden balíček 6,75 €, pri objednávke od 15 ks 5,75 €

Slovenčina + Literatúra pre 5. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 6. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 7. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 8. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 9. ročník

Slovenčina + Literatúra pre 5. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 6. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 7. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 8. ročník 
Slovenčina + Literatúra pre 9. ročník



+

+

+

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu
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GEOGRAFIA

1. Svet
2. Afrika
3. Ázia

1. Svet
2. Afrika
3. Ázia

1. Planéta Zem
2. Zobrazovanie Zeme
3. Cestujeme po Zemi

56 farebných strán A4

56 farebných strán A4

64 farebných strán A4

GEO

V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 5. ročník ZŠ 5GRAFIA

Hravá geografia 5 obsahuje:
I. Planéta Zem
II. Zobrazovanie Zeme
III. Cestujeme po Zemi

Prednosti pracovného zošita Hravá geografia:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo farebných obrázkov a tematických mapiek
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou geografie  

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

ISBN  978-80-89530-87-8

9 788089 530878

GEOGRAFIA 7

GEOGRAFIA 6

GEOGRAFIA 5

2,50€

2,50€

2,50€

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

Pracovný zošit poskytuje množstvo úloh zameraných na upevňovanie a prehlbovanie vedomostí a rozvoj 
medzipredmetových vzťahov. Súčasťou každého zošita je kvalitná plnofarebná mapa. Pracovné zošity pre 
5. a 6. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“



544

+

+

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 2,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + MaPa + a5 ZoŠIT

++
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+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

1. Geografia v bežnom živote
2. Slovensko – naša vlasť
3. Environmentálne súvislosti
4. Sídla a hospodárstvo
5. Regióny Slovenska

1. Európa – náš svetadiel
2. Osobitosti Európy
3. Oblasti Európy

52 farebných strán A4

68 farebných strán A4

GEOGRAFIA 8

GEOGRAFIA 9

2,50€

2,50€



BIOLÓGIA
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií v  súlade s  obsahovými požiadavkami 
vzdelávacieho štandardu. Zošit obsahuje aj podnetné rozširujúce úlohy pre žiakov s  hlbším záujmom 
o biológiu. Pracovné zošity pre 5. a 6. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

1. Vnútorná stavba tela stavovcov
2. Človek a jeho telo
3. Zdravie a život človeka

1. Život s človekom a v ľudských sídlach
2. Základná štruktúra života - bunka
3. Vnútorná organizácia tela organizmov
4. Vnútorná stavba tela rastlín a húb
5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov

1. Príroda a život okolo nás
2. Život v lese
3. Život vo vode a na brehu
4. Život na poliach a lúkach

64 farebných strán A4

64 farebných strán A4

64 farebných strán A4

BIOLÓGIA
V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 5. ročník ZŠ 5BIOLÓGIA5BIOLÓGIAHravá biológia 5 obsahuje:

I.    Príroda a život okolo nás
II.   Život v lese
III.  Život vo vode a na brehu
IV.  Život na poliach a lúkach

Prednosti pracovného zošita Hravá biológia:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo kvalitných farebných obrázkov a schém
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa 
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou biológie

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

ISBN  978-80-89530-95-3

9 788089 530953

BIOLÓGIA
V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 6. ročník ZŠ a prímu GOŠ6666BIOLÓGIA6BIOLÓGIAHravá biológia 6 obsahuje:

I.   Život s človekom a v ľudských sídlach
II.  Základná štruktúra života - bunka
III. Vnútorná organizácia tela organizmov
IV. Vnútorná stavba tela rastlín a húb
V.  Vnútorná stavba tela bezstavovcov

Prednosti pracovného zošita Hravá biológia:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo kvalitných farebných obrázkov a schém
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa 
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou biológie

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

9 7 8 8 0 8 9  530397

ISBN  978-80-89530-39-7

BIOLÓGIA 7

BIOLÓGIA 6

BIOLÓGIA 5

2,50€

2,50€

2,50€

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“
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1. Základné životné procesy organizmov
2. Organizácia živej hmoty organizmov
3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
4. Životné prostredie organizmov a človeka

1. Neživá príroda a jej poznávanie
2. Zem a jej stavba
3. Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme
4. Geologické procesy
5. História Zeme
6. Príroda Slovenska
7. Ekologické podmienky života

60 farebných strán A4

52 farebných strán A4

BIOLÓGIA 8

BIOLÓGIA 9

2,50€

2,50€

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 2,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠITBIOLÓGIA

V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 6. ročník ZŠ a prímu GOŠ6666BIOLÓGIA6BIOLÓGIAHravá biológia 6 obsahuje:

I.   Život s človekom a v ľudských sídlach
II.  Základná štruktúra života - bunka
III. Vnútorná organizácia tela organizmov
IV. Vnútorná stavba tela rastlín a húb
V.  Vnútorná stavba tela bezstavovcov

Prednosti pracovného zošita Hravá biológia:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo kvalitných farebných obrázkov a schém
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa 
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou biológie

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

9 7 8 8 0 8 9  530397

ISBN  978-80-89530-39-7

+

544
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NovinkaDEJEPIS
Pracovný zošit naučí žiakov aktívne poznávať blízku i  vzdialenú minulosť a  porozumieť jej. Pomocou 
motivačných úloh žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. 
Pracovné zošity pre 5. a 6. ročník sú spracované podľa inovovaného ŠVP. 

1. Človek v premenách času  
a priestoru

2. Človek a komunikácia

1. Obrazy pravekého sveta
2. Obrazy starovekého sveta
3.  Obrazy stredovekého sveta

1. 1. svetová vojna
2. 2. svetová vojna
3. Dejiny súčasnosti

72 farebných strán A4 76 farebných strán A476 farebných strán A4

5
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 5 DEJEPISHRAVÝ

5
Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 6 DEJEPISHRAVÝ

V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

DEJEPIS 5  DEJEPIS 9DEJEPIS 6

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

2,50€ 2,50€2,50€

bonus
Metodická príručka v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 2,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠIT

5
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 5 DEJEPISHRAVÝ

+

Veriaci týchto troch náboženstiev sa pravidelne stretávajú vo svojich chrámoch. Tam sú uložené aj posvätné 

knihy, z ktorých sa čítajú jednotlivé prikázania a múdrosti, uchovávané po stáročia. Pred sebou vidíš tri chrá-

my. Ak si správne priradil symboly z predchádzajúcej úlohy, vypátraj ich aj na jednotlivých chrámoch a zapíš 

pod obrázok správne náboženstvo.

4. Učňovská úloha: Tri náboženstvá – tri chrámy   

5. Učňovská úloha: Tri náboženstvá – jeden Boh

Moslimovia, židia i kresťania sa schádzajú v chrámoch, modlia sa z kníh, majú svoje náboženské symboly, 

prikázania a tradície. Všetci sa dokonca modlia k spoločnému Bohu, stvoriteľovi sveta. Len ho nazývajú iným 

menom, tak isto ako aj svoje chrámy, knihy i symboly. Dokážeš doplniť nasledujúcu tabuľku?

V minulosti viedli príslušníci týchto náboženstiev medzi sebou navzájom množstvo vojen. Niektoré konflikty 

pretrvávajú dodnes. Všimni si, kam smerujú šípky jednotlivých náboženstiev. Všetky smerujú k spoločnému 

Bohu. Je podstatné, aby nás viera a náboženstvo viedli k láske, dobru, k hľadaniu pravdy a vzájomnému po-

znávaniu seba a iných. 

   

   

   

              Kresťanstvo  Judaizmus  Islam

Božstvo          Trojjediný Boh                Jahve               Alah

Symbol   Chrám   Kniha   

67

   

   

   

   

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
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2. Učňovská úloha: Prví poľnohospodári

Nachádzaš sa v období, kedy sa vo svete dejú veľké zmeny. Už viac nemusíš putovať za potravou, naučil si sa 
vypestovať si základné potraviny a chovať zvieratá. Môžeš si teda postaviť vlastný príbytok, ktorý už nemusíš 
opustiť tak ako predtým. Bude to Tvoj domov. Prostredie, v ktorom žiješ, sa však oproti pralesu veľmi nezme-
nilo. Rozhliadni sa okolo a porozmýšľaj, aký materiál máš k dispozícii na stavbu príbytku.                      

V učebnici alebo na internete vyhľadaj obrázok najstaršieho obydlia na našom území, polozemnice, a porov-
naj ho so svojou kresbou. Majú niečo spoločné? ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Vypíš všetky suroviny, ktoré môžeš použiť:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................

Aký príbytok sa z toho dá postaviť? Nakresli, 
ako si ho predstavuješ. 

38

   

V predchádzajúcej lekcii si spoznal dejiny celého ľudstva od vyčlenenia človeka zo živočíšnej ríše až po súčas-

nosť. Videl si, ako sa ľudstvo vyvíjalo v jednotlivých obdobiach, naučil si sa, ako sa nazývajú a ako dlho trvali. 

Vývoj ľudstva si však pozoroval z príliš veľkej diaľky, tak využi príležitosť a preskúmaj jednotlivé obdobia 

ľudských dejín z blízka. 

7. Dejiny ľudstva pod lupou

To je úžasné! Si tak blízko k najstaršiemu obdobiu ľudských dejín, že máš pocit, akoby si cítil teplo ohňa, 

ktorý horí v jaskyni. Poobzeraj sa okolo. Ako vyzerajú ľudia v praveku? Čo majú oblečené? Kde žijú? Akým 

činnostiam sa venujú? Čo ich obklopuje?

1. Učňovská úloha: PRAVEK

Stavby: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

................

Výzor pračloveka: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
.......................

Činnosť: ......................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

Krajina: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..............

Fascinujúce, však? N
ahliadol si do najs

taršieho obdobia ľ
udských dejín. A čo ďalej? Všetko o živote ľudí

 v praveku, 

o tom, ako lovili, ako s
a dorozumievali, čo všetko o

bjavili, dokonca a
j to, kde ešte aj d

nes môžeš vidieť praveký
 svet, to 

sa dozvieš v 6. ročníku pri učňov
ských lekciách II. s

tupňa!

2 mil. rokov

4000

PRAVEK
476 1492 1789

2000

narodenie
Krista

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK MODERNÁ DOBA

16

„Ten, kto a
tramentom mokrým moje strany

 prvý zja
trí,

tomu tajomstvá a múdrosť m
oja navžd

y budú p
atriť.

Keď mi ruka T
voja pero

m modrým život vdý
chne,

Tvoja túžb
a poznať

 predkov 
svojich už

 nikdy via
c neutíchn

e...“

Ak sa túži
š aj Ty mojím učňom stať,

každú st
ranu tejto

 knihy musíš popí
sať.

Pred Tebou je n
áročná, n

o dobrod
ružná ces

ta.

Na jej kon
ci nech na

 listoch m
ojich

nieto jedi
ného nepo

písaného 
miesta.

Na splneni
e mojich úloh

 máš však i
ba jeden 

rok,

času Ti teda ne
zostáva v

eľa.

Pamätaj... po
sledný li

st dokonč
i skôr,

než stíchn
e škola c

elá!

Ak všetko 
stihneš, b

ude to úc
tyhodný č

in,

listinou s
 pečaťou 

sa Ti zaň odm
ením.

Tak chop 
sa svojho

 pera, uč
eň môj,

do mojich útro
b vtisni p

odpis svo
j...

Nuž... môže sa za
čať cesta

 Tvoja...

stačí len 
nahlas vy

riecť riad
ky,

čo na sam
om vrchu úv

odného li
stu stoja

...

   Učeň: .......
...............

...............
...............

...........

   Roku Pána: .......
...............

...............
..............
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HRAVÝ HRAVÝ HRAVÝ

Ý
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1. Obrazy pravekého sveta
2. Obrazy starovekého sveta
3.  Obrazy stredovekého sveta

1. 1. svetová vojna
2. 2. svetová vojna
3. Dejiny súčasnosti

60 farebných strán A4

60 farebných strán A4

60 farebných strán A4

CHÉMIA
V súlade s novým ŠVP

Pracovný zošit
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

Hravá chémia 6 a 7 obsahuje: 
I.     Objavujeme chémiu v našom okolí
II.    Aké vlastnosti majú látky?
III.   Skúmame látky
IV.   Roztoky
V.    Voda
VI.  Vzduch
VII. Chemické reakcie v našom okolí
VIII. Zmeny pri chemických reakciách

Prednosti pracovného zošita Hravá chémia:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- plný súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa
- opakovanie za každým tematickým celkom

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

7CHÉMIA7CHÉMIA
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ7pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

9 788089 530496

ISBN 978-80-89530-49-6

CHÉMIA 7 CHÉMIA 9CHÉMIA 8

2,50€ 2,50€2,50€

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 2,75 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠIT

+

CHÉMIA
Pracovný zošit dôvtipne prepája odborné pojmy a  termíny so zábavnými a  kreatívnymi prvkami, čím 
umožňuje nenásilné nadobúdanie a rozvíjanie poznatkov z chémie. Pozitívom je zameranie úloh na reálny 
život, čo podporuje záujem žiakov o preberané učivo. 

1. Opakovanie
2. Chemické výpočty
3. Vlastnosti jednoduchých 

chemických látok
4. Uhľovodíky
5. Deriváty uhľovodíkov
6. Organické látky v živých 

organizmoch
7. Organické látky v 

bežnom živote

1. Opakovanie
2. Zloženie chemických 

látok
3. Chemické prvky

4. Chemické zlúčeniny
5. Chemické reakcie

1. Objavujeme chémiu v 
našom okolí

2. Aké vlastnosti majú látky?
3. Skúmame látky

4. Roztoky
5. Voda
6. Vzduch
7. Chemické reakcie  

v našom okolí
8. Zmeny pri chemických 

reakciách
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FYZIKA
Pracovný zošit Hravá fyzika prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporuje záujem žiakov 
o preberané učivo. Úlohy podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych 
úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu a správne používanie vzorcov.

1. Opakovanie
2. Skúmanie vlastností svetla
3. Odraz a lom svetla
4. Skúmanie sily
5. Pohyb telesa
6. Mechanická práca
7. Energia v prírode
8. Prehľad dôležitých vzťahov

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka
2. Teplota a čas
3. Premena kvapaliny na plyn
4. Premena plynu na kvapalinu
5. Topenie a tuhnutie
6. Výmena tepla
7. Teplo a využiteľná energia
8. Prehľad dôležitých vzťahov

1. Úvod
2. Vlastnosti kvapalín a plynov
3. Vlastnosti pevných látok a telies
4. Správanie telies v kvapalinách
5. Správanie telies v plynoch
6. Prehľad dôležitých vzťahov

64 farebných strán B5

64 farebných strán B5

64 farebných strán B5

FYZIKA 8

FYZIKA 7

FYZIKA 6

2,20€

2,20€

2,20€

R = 
        

U
1

„PODĽA iŠVP“

TakTik kaTalóg 2016/2017                          Cena plaTí pri objednávke od 15 ks praCovnýCh zošiTov20



1. Opakovanie
2. Magnety
3. Elektrizovanie telies
4. Elektrické obvody
5. Veličiny charakterizujúce elektrický obvod
6. Ohmov zákon
7. Elektrický prúd v tekutinách
8. Elektrická energia a jej využitie
9. Prehľad dôležitých vzťahov

64 farebných strán B5

FYZIKA 9

2,20€

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 2,45 €
ĽUboVolNÝ pracovný zošit + a5 ZoŠIT

+

544

  Cena platí pri objednávke od 15 ks praCovnýCh zošitov                taktik katalóg 2016/2017 21



1. pracovný zošit tvorí 22 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici,
2. celkovo 92 strán rôznorodých úloh a cvičení,
3. v závere každej lekcie (od 3. lekcie) časť Opakovanie, kde si žiaci overia svoje vedomosti,
4. moderné grafické spracovanie, zaujímavé ilustrácie, ktoré podporujú  

záujem žiakov o učivo,
5. za 22. lekciou je priestor venovaný úlohám na čitateľskú gramotnosť, 
6. v závere pracovného zošita nájdete kulturologické texty venované  

zaujímavostiam Ruska.

1. nadväzuje na pracovný zošit Hravá ruština 5,
2. dopĺňa a rozširuje nadobudnuté poznatky z ruského jazyka,
3. pracovný zošit tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici,
4. 80 strán zaujímavých úloh a cvičení,
5. v závere každej lekcie nájdete časť Opakovanie na krátke zhrnutie učiva,
6. kreatívne grafické spracovanie, zaujímavé ilustrácie,
7. na konci zošita je priestor venovaný úlohám na čitateľskú gramotnosť  

a niekoľko článkov o zaujímavostiach o Rusku. 

1. nadväzuje na pracovný zošit Hravá ruština 6,
2. pracovný zošit tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici,
3. 72 strán zaujímavých úloh a cvičení, ktoré prihliadajú na vek žiaka,
4. v závere každej lekcie nájdete časť Opakovanie na krátke zhrnutie učiva,
5. moderný dizajn, zaujímavé ilustrácie,
6. v závere pracovného zošita Hravá ruština 7 sú texty na čítanie s porozumením 

zamerané na reálie a kulturologický aspekt.

RUŠTINA 7

RUŠTINA 6

RUŠTINA 5

CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 10 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOV

NOVÉ VYDANIE
NOVÉ ZAUJÍMAVÉ ÚLOHY
PLNOFAREBNÝ DIZAJN

NOVÉ VYDANIE

NOVÉ VYDANIE

NOVÉ VYDANIE

92 farebných strán A4

80 farebných strán A4

72 farebných strán A4

+ A3 formát: plnofarebný obojstranný  
    prehľad GRAMATIKY ku každému zošitu

+ A3 formát: plnofarebné pexeso  
   AZBUKA ku každému zošitu

+ A3 formát: plnofarebný obojstranný  
    prehľad GRAMATIKY ku každému zošitu

3,50€

3,50€

3,50€

TakTik kaTalóg 2016/201722
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4€

4€

4€

4€
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• slovník  • dictionary  • словарь  • s Wörterbuch

Slovníky sú určené na podporu jazykovej prípravy žiakov. Obsahujú slovnú zásobu členenú podľa 
konverzačných tém pre komunikačnú úroveň A, resp. B. Komunikačné úrovne sú v slovníkoch prehľadne 
vymedzené, čo umožňuje rýchle a ľahké budovanie a rozširovanie slovnej zásoby. Obsah slovníkov 
vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

SLOVNÍKŠKOLSKÝ

ANGLICKO-SLOVENSKÝ / SLOVENSKO-ANGLICKÝ

SLOVNÍKŠKOLSKÝ

ANGLICKO-SLOVENSKÝ 

SLOVNÍKŠKOLSKÝ

NEMECKO-SLOVENSKÝ / SLOVENSKO-NEMECKÝ

SLOVNÍKŠKOLSKÝ

RUSKO-SLOVENSKÝ / SLOVENSKO-RUSKÝ

Komunikačná úroveň: A 
Konverzačné témy: 13 tém
104 strán

Komunikačná úroveň: B 
Konverzačné témy: 20 tém
132 strán

Komunikačná úroveň: A 
Konverzačné témy: 21 tém
160 strán

Komunikačná úroveň: A 
Konverzačné témy: 13 tém
132 strán

SLOVNÍKYŠKOLSKÉ



bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 5,50 €
MaTEMaTIka + SloVENčINa 

+

1. grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené  
na žiakov pri Testovaní

2. bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 
3. tematicky ladené dvojstrany podporujúce medzipredmetové vzťahy  

a vnímanie úlohy v širších súvislostiach
4. texty úloh vychádzajúce z reálneho života s dôrazom na rozvíjanie 

schopnosti žiakov aplikovať matematické zručnosti pri 
riešení problémov bežného života

5. úlohy prehľadne spracované a rozdelené 
do hlavných tematických okruhov podľa ŠVP

1. grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené na 
žiakov pri Testovaní

2. bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 
3. špeciálne zostavené motivačné príbehy zo života bežných žiakov, previazané 

hlavnou postavou 
4. množstvo úloh na prácu s motivačnými textami s dôrazom na upevňovanie 

schopnosti žiakov čítať s porozumením
5. úlohy zamerané na jazykovú, slohovú 

a literárnu zložku, prehľadne graficky odlíšené

60 farebných strán A4

60 farebných strán A4

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

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.

3,00€

3,00€

CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 15 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOVTakTik kaTalóg 2016/201724
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9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Matematika

bonus
Riešenia úloh v elektronickej podobe pri objednávke od 5 kusov pracovných zošitov.

zvýhodnené balíčky od 5,50 € 
MaTEMaTIka + SloVENčINa 

+

1. grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené  
na žiakov pri Testovaní

2. bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 
3. tematicky ladené dvojstrany podporujúce medzipredmetové vzťahy  

a vnímanie úlohy v širších súvislostiach
4. texty úloh vychádzajúce z reálneho života s dôrazom na rozvíjanie 

schopnosti žiakov aplikovať matematické zručnosti pri 
riešení problémov bežného života

5. úlohy prehľadne spracované a rozdelené 
do hlavných tematických okruhov podľa ŠVP

1. grafické spracovanie a typ úloh v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené na 
žiakov pri Testovaní

2. bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 
3. špeciálne zostavené motivačné príbehy zo života bežných žiakov, previazané 

hlavnou postavou 
4. množstvo úloh na prácu s motivačnými textami s dôrazom na upevňovanie 

schopnosti žiakov čítať s porozumením
5. úlohy zamerané na jazykovú, slohovú 

a literárnu zložku, prehľadne graficky odlíšené

88 farebných strán A4

108 farebných strán A4

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

3,00€

3,00€

CENA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE OD 15 KS PRACOVNÝCH ZOŠITOV TakTik kaTalóg 2016/2017 25
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ROČNÍK 5

ROČNÍK 6

ROČNÍK 7

BIOLÓGIA
V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 6. ročník ZŠ a prímu GOŠ6666BIOLÓGIA6BIOLÓGIAHravá biológia 6 obsahuje:

I.   Život s človekom a v ľudských sídlach
II.  Základná štruktúra života - bunka
III. Vnútorná organizácia tela organizmov
IV. Vnútorná stavba tela rastlín a húb
V.  Vnútorná stavba tela bezstavovcov

Prednosti pracovného zošita Hravá biológia:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo kvalitných farebných obrázkov a schém
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa 
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou biológie

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

9 7 8 8 0 8 9  530397

ISBN  978-80-89530-39-7

5
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 5 DEJEPISHRAVÝ

CHÉMIA
V súlade s novým ŠVP

Pracovný zošit
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

Hravá chémia 6 a 7 obsahuje: 
I.     Objavujeme chémiu v našom okolí
II.    Aké vlastnosti majú látky?
III.   Skúmame látky
IV.   Roztoky
V.    Voda
VI.  Vzduch
VII. Chemické reakcie v našom okolí
VIII. Zmeny pri chemických reakciách

Prednosti pracovného zošita Hravá chémia:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- plný súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa
- opakovanie za každým tematickým celkom

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

7CHÉMIA7CHÉMIA
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ7pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

9 788089 530496

ISBN 978-80-89530-49-6

5
Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 6 DEJEPISHRAVÝ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17,30€

19,50€

19,50€

14,30€

16,50€

16,50€

UŠETRÍTE AŽ 3,00 € 

UŠETRÍTE AŽ 3,00 € 

UŠETRÍTE AŽ 3,00 € 

TakTik kaTalóg 2016/201726
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V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

ROČNÍK 8

ROČNÍK 9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19,50€

22,00€

16,50€

18,50€

UŠETRÍTE AŽ 3,00 € 

UŠETRÍTE AŽ 3,50 € 

 cena za ročníkové 
pracovné zošity pre 

15 žiakov

cena za 15 ks 
balíčkov + zošity pre 

učiteľa zdarma

ušetrili ste spolu 
za 15 ks balíčkov

5. ročník 259,5 214,5 45

6. ročník 292,5 247,5 45

7. ročník 292,5 247,5 45

8. ročník 292,5 247,5 45

9. ročník 330 277,5 52,5

+
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9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika 9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra
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BIOLÓGIA
V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit
pre 6. ročník ZŠ a prímu GOŠ6666BIOLÓGIA6BIOLÓGIAHravá biológia 6 obsahuje:

I.   Život s človekom a v ľudských sídlach
II.  Základná štruktúra života - bunka
III. Vnútorná organizácia tela organizmov
IV. Vnútorná stavba tela rastlín a húb
V.  Vnútorná stavba tela bezstavovcov

Prednosti pracovného zošita Hravá biológia:

- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- množstvo kvalitných farebných obrázkov a schém
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa 
- opakovanie za každým tematickým celkom
- úzka prepojenosť s učebnicou biológie

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

9 7 8 8 0 8 9  530397

ISBN  978-80-89530-39-7

5
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 5 DEJEPISHRAVÝ

5
Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 6 DEJEPISHRAVÝ

CHÉMIA
V súlade s novým ŠVP

Pracovný zošit
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

Hravá chémia 6 a 7 obsahuje: 
I.     Objavujeme chémiu v našom okolí
II.    Aké vlastnosti majú látky?
III.   Skúmame látky
IV.   Roztoky
V.    Voda
VI.  Vzduch
VII. Chemické reakcie v našom okolí
VIII. Zmeny pri chemických reakciách

Prednosti pracovného zošita Hravá chémia:
- moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem o učivo
- kreatívne cvičenia pripravené skúsenými pedagógmi
- plný súlad s obsahovým a výkonovým štandardom
- priestor na vlastné poznámky z výkladu učiteľa
- opakovanie za každým tematickým celkom

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

7CHÉMIA7CHÉMIA
pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ7pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ

9 788089 530496

ISBN 978-80-89530-49-6

V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

HRAVÝ



Povedali o nás

Základná škola Dechtice
Používame hlavne Hravú matematiku a Hravú 
fyziku, pričom žiakom sa Vaše pracovné zošity 
veľmi páčia. Sú pútavé, kreatívne, s veľmi peknými 
obrázkami. Obsahujú logické úlohy a sú prepojené 
s učebnicami, čo veľmi oceňujeme.

ZŠ s MŠ sv. M.Križina, Rehoľná 2, 
Košice-Krásna N/Hornádom
Pracovné zošity vydavateľstva Taktik 
používame denne už niekoľko rokov. 
Vhodne dopĺňajú učivo, pričom sú 
v súlade s učebnicami. Jednotlivé úlohy 
sú veľmi pekne spracované a na seba 
nadväzujúce.

Základná škola, 
Školská 2, Stupava
Vaše zošity používame 
prvý rok, no sme 
veľmi spokojní 
s  prehľadnosťou 
jednotlivých úloh, 
ktorým žiaci rozumejú. 
Určite ich odporúčame.

Základná škola 
Petrovany
Mne ako učiteľke Vaša 
Hravá matematika 
prácu zjednodušuje. 
Pracovné zošity sú 
farebné a pútavé, čo 
okrem pedagógov 
oceňujú i naši žiaci.

Základná škola s materskou školou, 
Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
Naši žiaci sa na prácu s Vašimi zošitmi 
tešia, nakoľko nemusia prepisovať dlhé 
texty a cvičenia. Ich grafické spracovanie 
je moderné a farebné. Za veľký bonus 
považujem to, že mám možnosť si Vaše 
pracovné zošity bezplatne pozrieť a 
nekupujem tak „mačku vo vreci“.

Gymnázium Andreja Vrábla,  
Mierová 5, Levice
Vaša Hravá biológia je veľmi pekne 
spracovaná. Používam ju na opakovanie 
učiva pre žiakov počas vyučovacích 
hodín ako i na domáce precvičovanie. 
Úlohy považujem za primerané. Osobne 
som začala s ich používaním tento rok, 
no kolegovia ich používajú už niekoľko 
rokov.

Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá.
S Vašou Hravou geografiou a Hravým 
dejepisom som veľmi spokojná. Sú vizuálne 
pútavé a obsahujú zaujímavé úlohy. 
Pri pracovnom zošite  Hravá geografia 
oceňujem mapy, ktoré sú súčasťou každého 
pracovného zošita. Adekvátna cena a kvalita. 
Teším sa na ďalšie tituly.

Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin
Na škole používame Vaše pracovné zošity už 5 rokov. Sú súčasťou takmer 
každého vyučovacieho  predmetu. Osobne mám skúsenosti s pracovným 
zošitom Hravý dejepis a Hravá slovenčina, ktoré mi v značnej miere 
uľahčujú moju prácu. Jednotlivé úlohy považujem za tvorivé a prehľadné. 
Žiaci ich používaním lepšie chápu učivu, čo považujem za veľké plus.

Základná škola, Gašpara Haina 37, 
Levoča
Hravá matematika je pracovným 
zošitom, s ktorým som veľmi spokojná. 
Úlohy sú prehľadne zoradené od 
jednoduchších k zložitejším. Ako 
pedagóg som veľmi vďačná za takúto 
pomoc vo forme pracovných zošitov 
s cvičeniami, ktoré používam už roky.
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Školské            potreby
V našej ponuke 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.

podľa Vášho výberu za nákup školských potrieb
z našej ponuky v minimálnej hodnote 20 €

Poukážka 
na nákup 
ľubovoľného tovaru
v obchodnej sieti TESCO 
v hodnote 10 % z ceny 
zakúpených školských 
potrieb

Nákup 
produktov
z našej ponuky (školské potreby, 
pracovné zošity, učebné a vzde-
lávacie pomôcky) v hodnote 10 % 
z ceny zakúpených školských po-
trieb

Bonus

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 €

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 €

1 2

položka položkaoznačenie cena cena
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