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“

          učitelia, 
naše vydavateľstvo sa Vám opäť prihovára 

s katalógom učebných a vzdelávacích pomôcok
pre 2. stupeň základných škôl, ktoré sme pre Vás 

pripravili na nadchádzajúci školský rok. 

Aj v novom školskom roku bude pokračovať postupné zavádzanie inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu. Na túto zmenu, samozrejme, reagujeme 
a prinášame Vám ďalšie pracovné zošity s upraveným obsahom v súlade s iŠVP: pracovný 
zošit Hravá matematika pre 7. ročník ZŠ, pracovný zošit Hravá geografia pre 7. ročník ZŠ 

a pracovný zošit Hravá biológia pre 7. ročník ZŠ.

Aktuálnou novinkou v našej ponuke sú pracovné zošity Hravá technika pre 5. ročník ZŠ a Hravá 
technika pre 6. ročník ZŠ. Prípravou týchto pracovných zošitov reagujeme na nedostatok 
kvalitných učebných materiálov zameraných na techniku. Učitelia iste ocenia množstvo 
praktických úloh a námetov, ktoré sú základom pre rozvoj technického myslenia žiakov.

V ponuke našich titulov nechýbajú 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 prešli
v uplynulom školskom roku obsahovou aj grafickou úpravou.

Oboznámte sa s našimi atraktívnymi novinkami v podobe interaktívnych pracovných zošitov
Hravá geografia, Hravá fyzika, Hravá chémia a Príprava na Testovanie 5, ktoré ocení každý

pedagóg vyučujúci prostredníctvom interaktívnych tabúľ. Interaktívne zošity sú zostavené
z obsahu pracovných zošitov a množstva bonusov v podobe videí, odkazov na zaujímavé

stránky, doplňujúcich úloh, hier a súťaží.

Originálnou novinkou v našej ponuke sú Pravopisné finty. Publikácia z pera skúsenej 
učiteľky ponúka netradičný, avšak veľmi zrozumiteľný a ľahko zapamätateľný návod na 

zvládnutie slovenského pravopisu a jeho využitie v bežnom živote. Publikácia úspešne boduje
v rebríčku najpredávanejších publikácií na slovenskom knižnom trhu a oceňujú ju nielen

žiaci, ale aj ich rodičia.

Verím, že s našimi osvedčenými i novými učebnými a vzdelávacími pomôckami budete
spokojní a zachováte nám svoju priazeň. Naším dlhodobým cieľom je prinášať Vám kvalitné
publikácie, ktoré budú prínosom pre Vás aj pre Vašich žiakov a uľahčia Vám náročnú prácu

za katedrou.

Prelistujte si 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. Uvítame Vaše postrehy, pripomienky a návrhy,
ktoré nám umožnia naďalej plniť Vaše predstavy a požiadavky na kvalitné učebné pomôcky.

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 
metodické príručky alebo riešenia úloh 
v elektronickej forme.

9. Úhrada faktúry môže byť vykona-
ná prevodom, priamym vkladom na 
účet, v hotovosti prostredníctvom 
dobierky alebo poštovou poukáž-
kou. Každá platba musí obsahovať 
variabilný symbol – číslo faktúry. V 
opačnom prípade nie je možné iden-
tifikovať platbu a faktúra je považo-
vaná za neuhradenú. Objednávateľ 
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: 
mobil: 0911 931 196 
e-mail: taktik@taktik.sk 

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

TELEFONICKY
Bezplatná zákaznícka linka: 
0800 130 006
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

TAKTIK KATALÓG 2017/2018 3



pl
us

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
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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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AKO SA DOSTAT K BONUSOVÝM MATERIÁLOM

V ľavom hornom rohu kliknite na Bonusové materiály.

Bonusové materiály nájdete na pravej strane pri každom PZ.

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.

Vyberte si, z ktorého predmetu máte záujem o bonusové materiály.

1

3

2
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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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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. až 7. 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 z 6.ročníka
2. Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla
3. Percentá,  promile
4. Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, jednotky objemu
5. Pomer, priama a nepriama úmernosť
6. Kombinatorika 

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“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

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

+

7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Prednosti 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.

MATE
MATIKA

9 788081 800481

ISBN  978-80-8180-048-1

HM7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:24

MATEMATIKA 6

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE

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

MATEMATIKA 8

MATEMATIKA 9

BONUS
Učiteľské zošity v tlačenej podobe pri objednávke nad 15 kusov pracovných zošitov.

MATEMATIKA
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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III.  
DESA

TINNÉ
 ČÍSLA

, 

POČT
OVÉ V

ÝKON
Y  

S DES
ATINN

ÝMI ČÍSL
AMI

Desatinné čísla

Desat
iny: d

esatin
né čís

lo má za d
esatin

nou č
iarkou

 práve
 jednu

 cifru
 (0,5; 

2,3; 6
,8).

Stotin
y: des

atinn
é číslo

 má za d
esatin

nou č
iarkou

 práve
 dve c

ifry (0
,05; 2

,32; 6
,81).

Tisícin
y: des

atinn
é číslo

 má za d
esatin

nou č
iarkou

 práve
 tri cif

ry (0,
005; 2

,324; 
6,816

).

Za de
satinn

ou čia
rkou 

môže b
yť ľub

ovoľn
ý poč

et cifi
er: 12

9,345
 105 3

21...

Na ko
niec d

esatin
nej ča

sti môžem
e prip

ísať ľu
bovoľ

ný po
čet nú

l.

 129,3
45 = 1

29,34
5 0 = 

129, 3
45 00

0 = 12
9,345

 000 0
00...

Čítanie desatinných čísel

8,3: 8
 celýc

h, 3 d
esatin

y

10,38
: 10 c

elých
, 38 s

totín

14,83
2: 14 

celých
, 832 

tisícin

23,00
4: 23 

celých
, 4 tis

íciny

Rozšírený zápis desatinného čísla

1. spô
sob:  

129,3
45 = 1

00 + 2
0 + 9 

+ 0,3 
+ 0,04

 + 0,0
05

2. spô
sob:  

129,3
45 = 1

 · 100
 + 2 · 

10 + 9
 · 1 + 

3 · 0,1
 + 4 · 

0,01 +
 5 · 0,

001

Periodické číslo

Číslo,
 u kto

rého 
sa čís

elný r
ozvoj

 za de
satinn

ou čia
rkou 

neust
ále 

opaku
je. Za

pisuje
me ho č

iarou
 nad s

kupin
u čísli

c, kto
rá sa 

opaku
je. 

Táto s
kupin

a sa n
azýva

 perió
da de

satinn
ého r

ozvoj
a.

1,252
 252 2

52 ....
 = 1,2

52 (perió
da 25

2)

3,333
333...

 = 3,3
 

 
(perió

da 3)

Časti desatinného čísla 

1 2 9 
   ,    3

 4 5

    celá  desatinná    desatinná

    časť    čiarka     časť     

Každé desatinné číslo môžeme napísať ako 

súčet celej časti a desatinnej časti.

1 2 9 
 +  0, 

3 4 5 
 =  1 2

 9, 3 4
 5

    celá         
         

 desatinná         
         

    desatinné

    časť        
         

      časť        
         

         
        č

íslo

Zápis desatinných čísel

 1 
2  9  ,  3

  4  5

 počet počet 
počet  počet počet počet

 stoviek desiatok jednotiek  desatín stotín tisícin 

Desatinné číslo je číslo s desatinnou čiarkou: 129,345.
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II.
 P

O
Č

TO
V

É 
V

Ý
KO

N
Y

 S
 P

R
IR

O
D

ZE
N

Ý
M

I Č
ÍS

LA
M

I, 
D

EL
IT

EĽ
N

O
SŤ

8 V mešcoch sa pomiešali rôzne čísla. Roztrieď čísla v každom mešci podľa deliteľnosti dvomi, piatimi 

a desiatimi.

8
100     38

10   45   15   16
40    25

52
15     40

18   21   65   50
85     70

25
24     80

45   70   55   90
20    78

deliteľné 2: 8, 10, 16, 38, 40, 100  52, 40, 18, 50, 70  24, 80, 70, 90, 20, 78

deliteľné 5: 10, 15, 25, 40, 45, 100  15, 40, 50, 65, 70, 85  25, 80, 45, 70, 55, 90,20

deliteľné 10: 10, 40, 100  40, 50, 70  80, 70, 90, 20

9 Doplň cifry do machuliek tak, aby vzniklo číslo deliteľné daným číslom (niekde máš aj viacero 

možností, stačí, ak si vyberieš jednu). 

10 Rozdeľ do bublín čísla 14, 20, 32, 7, 13, 8, 45, 60, 12, 50 podľa toho, či sú deliteľné číslom nad  

bu blinou. Pozor, niektoré čísla patria do viacerých bublín, niektoré ani do jednej. 

deliteľné 5

deliteľné 2

deliteľné 10

  

2: 2 65 74 729 1 744

5: 6 42 97 84 1 987

10: 4 82 98 602 9 012

58

65 Doplň chýbajúce údaje v tabuľke.                                                                                                                  

66 Doplň do rámčekov správne vzdialenosti.
4,05 km = 4 050 m 

492 cm = 49,2 dm  
0,754 m = 75,4 cm

38 dm = 3,8
m 

18,4 m = 184
dm 

312,54 dm = 3125,4 cm

284 cm = 2,84  m 
9540 mm = 95,4 dm 

0,6253 km = 62 530 cm

95,48 mm = 0,09548 m  
0,075 km = 750

dm 
79,514 mm = 7,9514 cm

67 Doplň chýbajúce jednotky.
0,4 m = 40 cm  

0,45 m = 450 mm  

0,81 cm = 8,1 mm  

2,71 km= 2 710 m  
415,69 dm = 4 156,9 cm  

25,4 m = 25 400 mm

512 mm = 5,12 dm  

0,029 km = 290 dm   
18,8 cm = 0,188 m

45,8 cm = 458 mm  

571,19 cm = 57,119 dm  
836 dm = 83,6 m

68 Doplň tabuľky. m dm m km

 

dm m km

x
 1 987,1

0,006
0,6

129

x : 10
198,71 0,0006

0,06
12,9

x : 100
19,871 0,00006 0,006

1,29

x : 1 000 1,9871 0,000006 0,0006
0,129

dm
mm

cm
m

25,4
2540

254
2,54

37,25
3725

372,5
3,725

18,043
1 804,3

180,43
1,8043

406,25
40625

4 062,5
40,625

cm
dm

m
km

 254
25,4

2,54
0,00254

1 237
123,7

12,37
0,01237

81 952
8 195,2

819,52
0,81952

12,8
1,28

0,128
0,000128

V.
 U

HO
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A 
JE

HO
 V

EĽ
KO

SŤ
, O

PE
RÁ

CI
E 

S 
UH

LA
M

I

95

9 
Pod každý trojuholník napíš, či ide o trojuholník ostrouhlý, tupouhlý alebo pravouhlý.

 

10 Odmeraj uhly na obrázku a urči, o aký typ uhla ide. 

11 Odmeraj uhol, ktorý zvierajú snehuliakove ruky a urči, o aký typ uhla ide. 

45°  ostrý

160° tupý

90° pravý 

pravouhlý

pravouhlý

tupouhlý

tupouhlý

ostrouhlý

ostrouhlý
A

B C

D

E

F

V

œ AVB = 45°. Je to uhol ostrý.

œ AVC = 90°. Je to uhol pravý.

œ AVD = 120°. Je to uhol tupý.

œ AVE = 150°. Je to uhol tupý.

œ AVF = 180°. Je to uhol priamy.
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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“

„PODĽA iŠVP“

„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.

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

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

SLOVENČINA
DO VRECKA

52 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad 
slovenského jazyka.

TAKTIK KATALÓG 2017/2018 11

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

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
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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

52 farebných strán A4

72 farebných strán A4

72 farebných strán A4

LITERATÚRA 7

LITERATÚRA 6

LITERATÚRA 5 „PODĽA iŠVP"

„PODĽA iŠVP"

„PODĽA iŠVP"
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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

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

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

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE

+
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GEOGRAFIA

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

1. Svet
2. Afrika
3. Ázia

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

52 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

7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 7 obsahuje:
I. Európa – náš svetadiel
II. Osobitosti Európy
III. Oblasti Európy

Prednosti pracovného zošita Hravá geograa:
• 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 geograe

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

GEO
GRAFIA

9 788081 800467

ISBN  978-80-8180-046-7

HG7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:28

GEOGRAFIA 7

GEOGRAFIA 6

GEOGRAFIA 5

+ 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. až 7. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“



+

+

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

GEOGRAFIA
DO VRECKA

ZŠGRAFIA
DO VRECKA

GEO

www.taktik.sk

ISBN 978-80-8180-002-3

56 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad 
geografie. 

5

Poprehadzované písmenká tvoria názvy svetových náboženstiev. Zisti ich  a priraď k nim 

oblasti rozšírenia.

1   R E A K Ť N S S V O T 

   Európa

2   S M I A L  
 

   Iz
rael 

3   D M J A U Z U S I  

   ju
žná Ázia

4   M U D B H Z U S I  

   JZ
 Ázia

5   Z I H N D I S U U M 

   východná Ázia

Vieš k obrázkom priradiť správne náboženstvo? Vyfarbi obdĺžničky podľa ich farby na mapke.

   

   

Rozhodni o pravdivosti tvrdení. 

a) Medzi problémy obyvateľov sveta patrí hlad a nákazlivé choroby.  
 

ÁNO       N
IE

b) Medzi najredšie zaľudnené oblasti sveta patrí Grónsko.  
 

 
ÁNO       N

IE

c) Xenofóbia je strach z veľkých výšok.  
 

 
 

 
 

ÁNO       N
IE

d) Rasizmus je spôsobený nedostatkom potravín vo svete.  
 

 
ÁNO        N

IE

Neustálym presídľovaním obyvateľov oddávna dochádzalo k miešaniu rás a k vzniku 

miešancov. Utvor správne dvojice.

A   mulat 
  m

ongoloidná + ekvatoriálna rasa

B   mestic   e
uropoidná + mongoloidná rasa 

C   zambo   e
kvatoriálna + europoidná rasa

Vyznač správnu odpoveď.

V dôsledku rozdielnych prírodných podmienok vznikli rôzne rasy / národy / náboženstvá.

Za spoločný znak národov sa najčastejšie používa jazyk / náboženstvo / farba pleti.

Na dorozumievanie ľudí vo svete sa najviac používa ruština / angličtina / nemčina.

4

5

6

7

8

8

  1

  2 

3

 4

5

6

7

8

9

10

11

Vnútrozemie Afriky bolo dlhé roky tajomné a nepoznané. O jeho 
preskúmanie sa zaslúžili slávni európski objavitelia a cestovatelia. 
Poznáš ich mená?

a)  portugalský moreplavec, ktorý v rokoch 1487- 1488 

oboplával západné pobrežie Afriky a dosiahol 

najjužnejší cíp Afriky: 

b)  portugalský moreplavec (na obrázku), ktorý v rokoch 

1497-1499 oboplával Afriku pri svojej ceste do Indie:  

c)  britský cestovateľ, ktorý v rokoch 1871-1872  

preskúmal vnútrozemie Strednej Afriky:  

d)  Slovák, ktorého v roku 1776 vyhlásili na Madagaskare  

za kráľa: 

Vyrieš tajničku a dozvieš sa meno ďalšieho významného cestovateľa , ktorý aj s pomocou 

domorodcov objavil vnútrozemie svetadiela. Bol to  .

  1. oceán na západe Afriky

  2. „čierny“ kontinent
  3. more s farbou v názve

  4. oceán na východe Afriky

  5.  Raka i Kozorožca

  6.  prieliv medzi  
Afrikou  
a Európou

  7.  najväčšia  
púšť sveta

  8.  zálivy Veľká  
a Malá 

  9.  Afrika je svetadiel  
i 

10. nultá rovnobežka
11. prieplav pri Afrike

Utvor správne dvojice.

A  Suezský          prieliv 

B  Somálsky          prieplav

C  Guinejský          prieliv

D  Mozambický         polostrov

E  Gibraltársky         záliv

5

6

4

Najväčší stavebný projekt 19. storočia slúži dodnes. 
Vieš, o čo ide?

29

ÁZIA
III. 

POLOHA A ČLENITOSŤ

1 Priraď geografické názvy k označeným farebným štvorčekom na mapke. Modrou farbou sú 

označené oceány, moria a zálivy. Zelenou farbou sú označené ostrovy a polostrovy.

A
 

B
 

C
 

D
 

E  
F  

G
 

H
 

I  

A
 

B
 

C
 

D
 

E  
F  

G
 

H
 

I  

E

A

H

C

G

F

E

B

D

I

G

H
D

F

C

A

B
I

41

3

4

5

6

V Ázii leží štát s najvyššou hustotou zaľudnenia, ktorý je tvorený jediným mestom. Vieš, 

ako sa tento štát nazýva a v ktorej časti Ázie sa nachádza? V Ázii sa nachádzajú 2 štáty 

sveta, ktoré majú viac ako 1 miliardu obyvateľov. Ktoré sú to štáty?

Na obrázkoch sú známe objekty a symboly najrozšírenejších ázijských náboženstiev. 

Spoznaj ich a urči, v ktorých oblastiach Ázie majú najviac svojich veriacich.    

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

    

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

    

    

    

    

Mnohé národy Ázie používajú vlastné typy písma. Vedel by si k ukážkam písma priradiť 

konkrétnu oblasť Ázie, odkiaľ pochádzajú? (pomôcka: India, arabské krajiny, Čína)

    

    

Vytvor správne dvojice.

A  3,9 miliardy 
 

 
 

  najväčšie mesto na svete

B  Číňania - Chanovia 
 

 

  najhustejšie osídlené oblasti

C  nížiny pozdĺž riek  
 

 

  počet obyvateľov Ázie

D  púšte, vysoké pohoria, tundry  

  národy v južnej  Ázii

E  Tokio 
 

 
 

 

  najpočetnejší národ na Zemi

F  Hindovia a Bengálčania  
 

  takmer neobývané oblasti
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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



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. až 7. 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

68 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

77BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 7 obsahuje:
I.   Vnútorná stavba tela stavovcov
II.  Človek a jeho telo
III. Zdravie a život človeka

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.

9 788081 800474

ISBN  978-80-8180-047-4

HB7_Obal.indd   1 9.12.16   14:29

BIOLÓGIA 7

BIOLÓGIA 6

BIOLÓGIA 5

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE
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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

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.
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DEJEPIS
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. až 7. 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. Predkovia Slovákov 
v Karpatskej doline

2. Slováci 
v Uhorskom kráľovstve

3. Obrazy 
novovekého sveta

4. Habsburská monarchia 
na prahu novoveku

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

72 farebných strán A4

76 farebných strán A4

76 farebných strán A4

76 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

7 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-89530-89-2

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

• originálna koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor 
na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka,

• funkčné ilustrácie efektívne sprístupňujú historické javy 
a napomáhajú ich pochopenie a porozumenie, 

• učňovské úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke  
historické znalosti, vedomosti a zručnosti,

• pracovný zošit koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

DEJEPIS 5  DEJEPIS 7

 DEJEPIS 9

DEJEPIS 6

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

BONUS
Metodické príručky a riešenia úloh v elektronickej podobe 
na stránke www.taktik.sk.

HRAVÝ HRAVÝ HRAVÝ

HRAVÝ

Ý

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

1. Predkovia Slovákov 
v Karpatskej doline

2. Slováci 
v Uhorskom kráľovstve

3. Obrazy 
novovekého sveta

4. Habsburská monarchia 
na prahu novoveku

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

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

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

CHÉMIA
DO VRECKA

CHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7

44 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad 
chémie. 
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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 B564 farebných strán B5

64 farebných strán B5

FYZIKA 6 FYZIKA 8FYZIKA 7

R = 
        

U
1

BONUS
Riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

1. Opakovanie
2. Magnety
3. Elektrizovanie telies
4. Elektrické obvody
5. Veličiny charakterizujúce el. 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

FYZIKA
DO VRECKA

FYZIKA

ISBN  978-80-89530-96-0

44 farebných strán A6

Praktická publikácia 
formátu A6 
obsahuje súhrnný 
prehľad fyziky. 
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Novinka

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

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

TECHNIKA
Pracovné zošity sú zamerané na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú 
späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na 
prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nadobudnutie pracovných zručností a 
rozvoj technického myslenia. 

1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia v technike
3. Základné druhy technických materiálov, ich vlastnosti a postupy spracovania
4. Elektrická energia, elektrické obvody
5. Jednoduché stroje, mechanizmy, druhy prevodov

1. Ako sa správať počas práce v školskej dielni
2. Človek a technika
3. Človek a výroba v praxi
4. Úžitkové a darčekové predmety

44 farebných strán A4

36 farebných strán A4

TECHNIKA 6

TECHNIKA 5
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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

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

BONUS ZADARMO:

BONUS ZADARMO:

BONUS ZADARMO:
+ A3 formát: plnofarebný obojstranný  
    prehľad GRAMATIKY ku každému zošitu
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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 na stránke www.taktik.sk.

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY OD 6,50 €
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

Pracovné zošity sú koncipované tak, aby efektívne pripravili 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.
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9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Matematika

BONUS
Riešenia úloh v elektronickej podobe na stránke www.taktik.sk.

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY OD 6,50 € 
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

Pracovné zošity sú koncipované tak, aby efektívne pripravili 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.
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ROČNÍK 5

ROČNÍK 6

ROČNÍK 7

7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Prednosti 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.

MATE
MATIKA

9 788081 800481

ISBN  978-80-8180-048-1

HM7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:24

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

77BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 7 obsahuje:
I.   Vnútorná stavba tela stavovcov
II.  Človek a jeho telo
III. Zdravie a život človeka

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.

9 788081 800474

ISBN  978-80-8180-047-4

HB7_Obal.indd   1 9.12.16   14:29

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

7 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-89530-89-2

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

• originálna koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor 
na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka,

• funkčné ilustrácie efektívne sprístupňujú historické javy 
a napomáhajú ich pochopenie a porozumenie, 

• učňovské úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke  
historické znalosti, vedomosti a zručnosti,

• pracovný zošit koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 7 obsahuje:
I. Európa – náš svetadiel
II. Osobitosti Európy
III. Oblasti Európy

Prednosti pracovného zošita Hravá geograa:
• 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 geograe

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

GEO
GRAFIA

9 788081 800467

ISBN  978-80-8180-046-7

HG7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:28
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V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

ROČNÍK 8

ROČNÍK 9
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NA TESTOVANIE
Matematika 9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra
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7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Prednosti 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.

MATE
MATIKA

9 788081 800481

ISBN  978-80-8180-048-1

HM7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:24

ZŠGRAFIA
DO VRECKA

GEO

www.taktik.sk

ISBN 978-80-8180-002-3

7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 7 obsahuje:
I. Európa – náš svetadiel
II. Osobitosti Európy
III. Oblasti Európy

Prednosti pracovného zošita Hravá geograa:
• 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 geograe

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

GEO
GRAFIA

9 788081 800467

ISBN  978-80-8180-046-7

HG7_sk_Obal.indd   1 9.12.16   14:28

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

77BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 7 obsahuje:
I.   Vnútorná stavba tela stavovcov
II.  Človek a jeho telo
III. Zdravie a život človeka

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.

9 788081 800474

ISBN  978-80-8180-047-4

HB7_Obal.indd   1 9.12.16   14:29
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CHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7

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

FYZIKA

ISBN  978-80-89530-96-0

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

7 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-89530-89-2

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

• originálna koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor 
na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka,

• funkčné ilustrácie efektívne sprístupňujú historické javy 
a napomáhajú ich pochopenie a porozumenie, 

• učňovské úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke  
historické znalosti, vedomosti a zručnosti,

• pracovný zošit koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk
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PRAVOPISNÉ FINTY
Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. Netradičná príručka 
slovenského pravopisu od učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami obsahuje užitočné a zrozumiteľné 
pomôcky - finty, ktorými možno nahradiť mnohé zložité poučky a dosiahnuť, že pravopis sa stane hračkou. 
Pre názornosť a ľahšie pochopenie je príručka doplnená praktickými ukážkami riešenia pravopisných 
problémov.

Obsah: 
• Pravopisné finty
• Ako rozoznáš základ slova a koncovku
• Ako správne napíšeš i/y v koncovkách jednotlivých slovných druhov
• Moje rady pre písanie i/y v koncovkách podstatných mien
• Moje rady pre písanie i/y v koncovkách prídavných mien
• Moje rady pre písanie i/y v koncovkách zámen
• Moje rady pre písanie i/y v koncovkách čísloviek
• Moje rady pre písanie i/y v koncovkách slovies
• Ako správne napíšeš i/y v základe slova

Počet strán: 66 strán
Formát: A5

Prednosti publikácie: 
         pre žiakov aj ich rodičov
         prehľadný a ucelený systém 
         17 najlepších fínt zo slovenčiny
         ľahko zapamätateľné rady a tipy
         užitočné a zrozumiteľné návody
         množstvo praktických ukážok
         podrobný postup riešenia

         pre žiakov aj ich rodičov

         17 najlepších fínt zo slovenčiny

         užitočné a zrozumiteľné návody

         prehľadný a ucelený systém 
         pre žiakov aj ich rodičov
         prehľadný a ucelený systém 

         ľahko zapamätateľné rady a tipy
         17 najlepších fínt zo slovenčiny
         ľahko zapamätateľné rady a tipy

         množstvo praktických ukážok
         užitočné a zrozumiteľné návody

         podrobný postup riešenia

4

F1

F2

Mäkké spoluhlásky 

Neznelé spoluhlásky  

Pravopisné finty

Pripravila som pre teba 17 fínt, ktoré ti budú nápomocné pri osvojovaní slovenského 

pravopisu. Pokús sa postupne sa ich naučiť. Keď všetky finty zvládneš, pravopis bude 

pre teba oveľa jednoduchší. Je možné, že pri učení sa aj ty sám prídeš na niektoré 

ďalšie finty.

Na jednoduché zapamätanie si mäkkých spoluhlások ti poslúži táto veta: Je cudzí  

a všetky s mäkčeňom. 

Jej význam je nasledujúci: V slovnom spojení „je cudzí“ sa nachádzajú jediné tri m
äk-

ké spoluhlásky v slovenskej abecede, ktoré nemajú mäkčeň (j, c, dz). Ostatné mäkké 

spoluhlásky sú tie, ktoré majú mäkčeň.

Všetky neznelé spoluhlásky v slovenskej abecede obsahuje táto veta: Pufo chytá 

šesť kačíc. 

Ak sa vetu naučíš, po odstránení samohlások budeš vedieť kedykoľvek vymenovať 

všetky neznelé spoluhlásky v slovenskej abecede: p, f, ch, t, š, s, ť, k, č, c. 

Zároveň budeš vedieť, že všetky ostatné spoluhlásky v slovenskej abecede sú znelé.

Pufo chytá šesť kačíc.

Je cudzí a všetky s mäkčeňom (č,ď,dž,ľ,ň,š,ť,ž). 

25

Na zemi ostali cerstvé stopy divej zveri.

1. krok:

1. krok:

1. krok:

2. krok:

2. krok:

2. krok:

3. krok:

3. krok:

3. krok:

4. krok:

4. krok:

4. krok:

zemi

stopy

zveri

„i“ je v koncovke → treba hľadať vzor

(na) kom? čom? na zemi → podstatné meno

základný tvar → zem, tá zem → ženský rod

neáčkové podstatné meno → druhý stĺpec → automaticky koncovka „i“

stop/y → „y“ je v koncovke → treba hľadať vzor

 „i“ je v koncovke → treba hľadať vzor

kto? čo? stopy → podstatné meno

koho? čoho? zveri → podstatné meno

základný tvar → stopa, tá stopa →  ženský rod

základný tvar → zver, tá zver → ženský rod

áčkové podstatné meno → prvý stĺpec, dve 

stopy → dve ženy → koncovka „y“

neáčkové podstatné meno → druhý stĺpec → 

automaticky koncovka „i“

Chlapec dal levovi kost.̌

1. krok:

2. krok:

3. krok:

4. krok:

levovi „i“ je v koncovke → treba hľadať vzor

komu? čomu? levovi → podstatné meno

základný tvar →  lev, ten lev → mužský rod

lev nie je človek → druhý stĺpec, dva levy → dva duby → treba určiť 

pád → komu čomu dal kosť? → datív → koncovka „i“

ˇ

51

Ak chceš mať istotu, že je číslovka v danej vete základná, zmeň vetu tak, aby 

číslovka bola v základnom tvare (pritom nemeň zmysel vety).

Napríklad vetu Prišiel autobus so siedmimi cestujúcimi. možno zameniť (v du-

chu) za vetu Prišiel autobus, v ktorom bolo sedem cestujúcich. 

Pýtame sa: „Koľko cestujúcich bolo v autobuse?” = základná číslovka sedem, 

teda aj v pôvodnom tvare siedmimi je mäkká koncovka.
Prišiel autobus so siedmimi cestujúcimi.

(Prišiel autobus, v ktorom bolo sedem cestujúcich.)

Po siedmich minútach chôdze všetci zastali. 

(Sedem minút všetci šli a potom zastali.)

Pýtame sa: „Koľko minút všetci šli?” = základná číslovka sedem, teda aj  

v pôvodnom tvare siedmich je mäkká koncovka.

Víťazstvo by potešilo všetkých ôsmich pretekárov.

(Všetkých osem pretekárov by sa potešilo víťazstvu.)

Pýtame sa: „Koľko pretekárov by sa potešilo?” = základná číslovka osem, teda aj  

v pôvodnom tvare ôsmich je mäkká koncovka.

ôsmi pretekári

56

c/y:

Cynický Cyril a Cyprián sa bicyklovali v cyklámenovom 

cylindri okolo cyprusu, keď zúril cyklický cyklón  

a v encyklopédii hľadali recyklovaný acylpyrín a salicyl.
a) Kde napíšeš „y“ po mäkkej spoluhláske

Jedinou mäkkou spoluhláskou, po ktorej sa v niektorých prípadoch píše „y“, je 

spoluhláska „c“:

Po všetkých ostatných mäkkých spoluhláskach môžeš vynechať postup po kro-

koch a automaticky píš mäkké „i/í“ (
mäkké spoluhlásky – viď fintu F1).

cyklámenový 

cylinder

cynický  

Cyril bicykel

cyklický 

cyklón

cyprus

encyklopédia
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INTERAKTÍVNA VÝUČBA
KATALÓG2017/2018

Chcete so žiakmi na hodine...

vydavateľstvo Taktik

Vážení učitelia,

vydavateľstvo TAKTIK pre vás pripravilo dlhoočakávané novinky v podobe interaktívnych  
titulov z geografie, fyziky a chémie. Predstavujeme vám novinku, ktorú ocení každý pedagóg 
vyučujúci prostredníctvom digitálnych materiálov. Pri vývoji sme sa zamerali na jednoduché 
ovládanie pre učiteľa i žiakov a zároveň všetky tituly sú spracované tak, aby sme zachovali 
kompatibilitu so zošitmi, s ktorými pracujú žiaci na hodine.
Prelistujte si tento katalóg a zoznámte sa s ponukou interaktívnej výučby.

Veríme, že vás ponuka prvých interaktívnych titulov osloví a spolu so žiakmi naplno využijete 
potenciál interaktívnych tabúľ a pracovných zošitov pri vašej výučbe.

vypočuť si 
nahrávky zo 

života slávnych 
fyzikov?

využiť 
pohodlnú prácu 

so slepou 
mapou?

zopakovať preberanú látku 
zábavnou formou – hrou 

Vieš? Odpovieš!

rýchlo skontrolovať 
správnosť domácej 

úlohy?

ukázať si 
pohotovo 
fotografie 

na celú tabuľu?
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•  Odhaľovanie vrstiev atmosféry
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Prehľad planét slnečnej sústavy
•  Objavné plavby slávnych moreplavcov
•  Určovanie polohy pomocou súradníc
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Slepá mapa Ázie, slepá mapa Afriky
•  Interaktívna mapa južnej Afriky
•  Interaktívna mapa strednej Afriky
•  Interaktívna mapa severnej Afriky
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Slepá mapa Ázie, slepá mapa Afriky
•  Interaktívna mapa južnej Afriky
•  Interaktívna mapa strednej Afriky
•  Interaktívna mapa severnej Afriky
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Interaktívna mapa Európy
•  Slepá mapa Európy
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Pexeso štátov európskej únie
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Interaktívna mapa krajov Slovenska
•  Interaktívna mapa pamiatok UNESCO na Slovensku
•  Slepá mapa miest na Slovensku
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Slepá mapa krajov Slovenska
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

Interaktívna Hravá geografia 5

Interaktívna Hravá geografia 6

Interaktívna Hravá geografia 7

Interaktívna Hravá geografia 8

Interaktívna Hravá geografia 9

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

  70 interaktívnych strán  

  54 interaktívnych strán  

  56 interaktívnych strán  

  56 interaktívnych strán  

  64 interaktívnych strán  

Interaktívne zošity nie je potrebné inštalovať! 
Je to jednoduché. Stačí sa len prihlásiť.

100 % kompatibilný s tlačenou 
verziou pracovných zošitov!

Cena licencie za 
balíček 5 interaktívnych 
zošitov geografie
na 3 roky

ešte 
výhodnejší 

balíček 

Cena licencie za 
balíček 5 interaktívnych 
zošitov geografie
na 1 rok 90 € 180 €
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Interaktívne zošity nie je potrebné inštalovať! 
Je to jednoduché. Stačí sa len prihlásiť.

100 % kompatibilný s tlačenou 
verziou pracovných zošitov!

Cena licencie za 
balíček 2 interaktívnych 
zošitov testovania
na 3 roky

ešte 
výhodnejší 

balíček 

Cena licencie za 
balíček 2 interaktívnych 
zošitov testovania
na 1 rok 90 € 180 €

•  Automatická tvorba prípravných testov na testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
•  Automatická tvorba oboch testových foriem – skupina A a skupina B
•  Automatická tvorba kľúča so správnymi odpoveďami 
•  Automatická tvorba odpoveďových hárkov
•  Veľká časomiera na meranie času 

•  Automatická tvorba prípravných testov na testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
•  Automatická tvorba oboch testových foriem – skupina A a skupina B
•  Automatická tvorba kľúča so správnymi odpoveďami 
•  Automatická tvorba odpoveďových hárkov
•  Veľká časomiera na odpočet zostávajúceho 
    času na riešenie

Interaktívna príprava na Testovanie 5 – Matematika

Interaktívna príprava na Testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra

     60 interaktívnych strán     

     60 interaktívnych strán     

SLOVENSKÝ JAZYKA LITERATÚRA

© TAKTIK, 2017

Test 1
2017

vygenerovaný dňa 23.2.2017

 Forma A

Forma B
Číslo

úlohy Správná odpoveď
Číslo

úlohy Správná odpoveď
1.

1.
Ľubovniansky

2.

2.
3.

3.
4.

4.
pr. lyžovačka

5.

5.
6.

6.
7. pr. Oravský zámok, Šútovské vodopády, v Chorvátsku 7. pr. Oravský zámok, Šútovské vodopády, v Chorvátsku

8.

8.
9.

9.
radová číslovka

10.

10.
11.

Ľubovniansky
11.

byliny

12.

12.
13.

chýry
13.

boli, videli

14.

14.
15. rytierov, mlyn, vyžle, pytliaci, obyčaje... 15.
16.

vlastná odpoveď
16.

vlastná odpoveď

17.

17.
18.

18.
19.

byliny
19.

20.

20.
chýry

21.

21.
22.

z domov
22.

23.

23.
24.

24. rytierov, mlyn, vyžle, pytliaci, obyčaje...

25.

25.
26.

pr. lyžovačka
26.

z domov

27.
radová číslovka

27.
28.

pyšný
28.

29.

29.
30.

boli, videli
30.

pyšný

Klúč správnych odpovedí k prípravnému testu žiakov 5.ročníka ZŠ

A B C D
A B C D

B

C

DB
A

B

B

CA

C

C

D
D

A

B

B

C
B

A

B

C

B
B

C

A

B

D

C
B

A

D

B

B

B

A

A

A

D

MATEMATIKA

© TAKTIK, 2017

Test 1
2017

vygenerovaný dňa 23.2.2017

 Forma A

Forma B
Číslo

úlohy Správná odpoveď
Číslo

úlohy Správná odpoveď
1.

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.

5.
6.

6.
7.

2 450 000

2 450 000

7.8.

8.
9.

9.
10.

10.
11.

623

623

11.
12.

12.
13.

8 320 963

8 320 963

13.
14.

14.
15.

921

921

15.
16.

36

36

16.
17.

17.
18.

18.
19.

15 415

15 415

19.
20.

20.
21.

21.
22.

88

88

22.
23.

23.
24.

24.
25.

25.
26.

751

751

26.
27.

120 324

120 324

27.
28.

5,6

5,6

28.
29.

29.
30.

2 223

2 223

30.

Klúč správnych odpovedí k prípravnému testu žiakov 5.ročníka ZŠ

A B C D
A B C D

B
C

D

B

A

B

B
C

A

C

C

D

D

A
B

B
C

B

C

B
C

D

B

C

A

B

D

C
B

A

D

B
B

B

A

A

A

D

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

14. Urči, v ktorej možnosti sú v správnom poradí uvedené chýbajúce písmená z

nasledujúcej vety:

_iaci IV. B po ceste na _ieniny, kde mali stráviť päť dní v _kole v _rírode navštívili

_ubovniansky _rad.
A ž, p, Š, p, ľ, h
B Ž, P, š, p, Ľ, H�
C Ž, P, Š, p, Ľ, h
D Ž, P, š, p, Ľ, h

15. V ktorej možnosti je uvedená pranostika?
A Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.B Aká matka, taká Katka.

C Katarína na blate a Vianoce na ľade.D Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva.
16. V ktorej možnosti sa všetky slová začínajú na obojakú spoluhlásku?A pytliaci, bývanie, mlyn

C mlyn, výry, luku�B hradu, zlato, šperky
D byliny, obyčaj, vyžle

17. V ktorej možnosti je uvedené správne poradie chýbajúcich písmen z nasledujúcej vety? Kob_la zahrabala kop_tom a potom sa nap_la z m_sky, pričom si udrela p_sk.
A y, y, i, i, i

B y, y, i, i, y

C í, i, y, i, ý

D y, ý, í, i, y

18. Ktoré vybrané slovo je synonymom slova namyslený?Odpoveď:

19. V ktorej možnosti sa pri výslovnosti spodobuje predložka?A na svadbu B na miesto� C v prírode D z domov

©TAKTIK, Bratislava 2016

4

A

Ukážka 2

Známky v žiackej knižke
Štyria spolužiaci si porovnávali počet známok v žiackej knižke a spočítali si koľko jednotiek

dostali v mesiaci september. Graf znázorňuje, koľko jednotiek má každý žiak za september.

Na ukážku 2 sa vzťahujú úlohy 13-1513. Pomocou grafu zisti koľko jednotiek získali kamaráti spolu za mesiac september.

Odpoveď:14. Pomocou grafu zisti, ktorý žiak má najmenej jednotiek.

Odpoveď:15. Označ pravdivé tvrdenie.
A Všetci mali rovnaký počet jednotiek.B Klára mala viac jednotiek ako Danko.C Betka mala menej jednotiek ako Marek, ale viacej ako Danko a Klára.

D Betka mala najviac jednotiek.

©TAKTIK, Bratislava 2016
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A

06. Vytvor z ľubovoľného vybraného slova novú vetu.

Odpoveď:

07. Vyčasuj sloveso „porozprávali“.

A 3. osoba, množné číslo, prítomný
čas

C 3. osoba, jednotné číslo, minulý
čas

B 3. osoba, množné číslo, minulý čas D 3. osoba, množné číslo, prítomný
čas

08. Vypíš z ukážky vybrané slovo označujúce materiál, z ktorého žiaci vyrábali ikebany.

Odpoveď:

09. Ktoré slovo je nesprávne rozdelené na slabiky?

A bý-va-nie� C pred-vá-dzal

B tra-di-čné D sú-ťa-ži-li

10. V ktorej možnosti sú uvedené len neplnovýznamové slovné druhy?

A ďalej, v, bol, ako C na, veľa, z, u

B tohto, aj, v, veľa D na, či, aj, v�

11. Nájdi vo vete a vypíš všetky slovesá: 

Včera sme boli na výlete a videli sme krásne jelene v lese.

Odpoveď:

12. Napíš, aký slovný druh je slovo prvá. Konkretizuj aj druh.

Odpoveď:

13. V ktorej možnosti dochádza vo všetkých slovách k spodobovaniu vo vnútri slova?

A výskok, výška, pravda C vlasy, obchod, kresba

B vozík, mesto, dievča D obchádzka, kosba, rozprávka

Test zo slovenského jazyka a literatúry 3A

Ukážka 1
Škola v prírode

Žiaci IV. B po ceste na Pieniny, kde mali stráviť päť dní v Škole v prírode navštívili 

Ľubovniansky hrad, o ktorom kolujú krásne chýry. Videli veľa zaujímavého, napríklad aj 

sokoliarov, rytierov, kryhy v stenách – múroch hradu, rýdze zlato, šperky, či mučiareň. Pod 

hradom, v skanzene, mohli spoznať tradičnú ľudovú dedinu. V jednom z domov videli 

prípravu na svadbu, ďalej aj drevený kostol, remeselnícke domy, dokonca aj mlyn. Ďalšia 

zastávka bol vojenský tábor neďaleko hradu. Deti mali možnosť vyskúšať si za nakúpené 

mince strieľanie z luku, hod sekerou. Sprievodcovia im porozprávali niečo aj o pytliačení 

a o tom, ako pytliaci musia potom pykať za svoje činy. Videli aj mnohé zvieratká ako vyžle, 

sokolov, výry, veverice, vrany, ovce, kozy, či kone. Tábor predvádzal aj rôzne obyčaje, ako 

tradičné bývanie v stanoch počas vojen. Po príchode na miesto pobytu a vybalení sa súťažili 

žiaci v zbere bylín a iných lesných porastov a vytvorení najkrajšej ikebany, či inej sochy 

z tohto materiálu. Tohtoročná Škola v prírode sa začala naozaj veľmi zaujímavo.

Na ukážku 1 sa vzťahujú úlohy 01-09

01. Vymenuj z ukážky aspoň 5 vybraných slov.

Odpoveď:
,

,
,

,

02. Kde sa konala Škola v prírode?

A v Pieninách
C v Slovenskom raji

B v Tatrách
D v Poloninách

03. Napíš, ktorý hrad žiaci navštívili.

Odpoveď:

04. Vypíš z ukážky podstatné meno mužského rodu, množného čísla, v genitíve.

Odpoveď:

05. Ktoré slovo z ukážky sa rýmuje so slovom výry?

Odpoveď:

©TAKTIK, Bratislava 2016
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A

07.
O štyroch kamarátoch vieme, že Lacko je mladší ako Filip. Peter je starší ako Filip. Paľo
je mladší ako Peter. Zoradili sa od najstaršieho po najmladšieho. Rozhodni, ktoré
usporiadanie je správne.

A Peter, Pavol, Filip, Lacko

B Lacko, Pavol, Peter, Filip

C Peter, Filip, Pavol, Lacko

D Filip, Peter, Pavol, Lacko

08. Podiel dvoch čísel je 32. Urči správneho delenca a deliteľa.

A delenec: 320�deliteľ: 100 C delenec: 1�deliteľ: 32

B delenec: 3200�deliteľ: 100 D delenec: 8�deliteľ: 4

09.
Autobus číslo 14 premáva zo zastávky Lokomotíva na Bankov dvakrát za hodinu od
8:00 do 16:00. Koľkokrát za tento čas prevádzky odchádza zo zastávky Lokomotíva?

Odpoveď:

10. Anka si kúpila 4 keksíky po 8 € a Lucia 6 čokolád po 7 €. Koľko € spolu zaplatili za
nákup?

Spolu zaplatili € za nákup.

11. Ktoré zo zakrytých čísel je bližšie k číslu 840?

Odpoveď:

12. Doplň v postupnosti chýbajúce čísla. 

_______ , _______ , 2 364, 2 356, 2 348, _______ 

Odpoveď: , ,

Test zo slovenského jazyka a literatúry 3A

Ukážka 1
ZBER PAPIERA

Na základnej škole prebieha každoročne zber papiera. Vašou úlohou bude na základe tejto

tabuľky vyriešiť úlohy.

Na ukážku 1 sa vzťahujú úlohy 01-03

01. V roku 2015 boli  najúspešnejší:
Odpoveď:

02. O koľko viac kíl papiera nazbierali prváci v roku 2015 ako v roku 2016?

Odpoveď:

03. Vypočítaj koľko kíl papiera nazbierali všetci žiaci v roku 2016. 

Odpoveď:

04. Ktoré číslo treba doplniť namiesto x, aby platila rovnosť x : 7 + 9 = 15?

A 0

C 42

B 56
D 49

05. Vypočítaj súčin čísel 165 a 6.
Odpoveď:

06. Napíš číslo, ktoré má na miesto desiatok 6, 5 tisícok, 7 jednotiek a 2 stovky.

Odpoveď:

©TAKTIK, Bratislava 2016
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A
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•  Generátor testov na prevody základných 
    jednotiek SI
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne audioprezentácie slávnych fyzikov
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Generátor testov na prevody základných 
    jednotiek SI
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne audioprezentácie slávnych fyzikov
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Generátor testov na prevody základných 
    jednotiek SI
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne audioprezentácie slávnych fyzikov
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

•  Generátor testov na prevody základných 
    jednotiek SI
•  Hra na opakovanie Vieš? Odpovieš!
•  Interaktívne audioprezentácie slávnych fyzikov
•  Cvičenie na schematické značky
•  Interaktívne testy na opakovanie každej kapitoly
•  Interaktívne body a odkazy na videá či weby

Interaktívna Hravá fyzika 6

Interaktívna Hravá fyzika 7

Interaktívna Hravá fyzika 8

Interaktívna Hravá fyzika 9

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

Kompletne spracované riešenia, ktoré odkryjete 1 kliknutím

  64 interaktívnych strán  

  62 interaktívnych strán  

  63 interaktívnych strán  

  61 interaktívnych strán  

Cena licencie za 
balíček 4 interaktívnych 
zošitov fyziky
na 3 roky

ešte 
výhodnejší 

balíček 

Cena licencie za 
balíček 4 interaktívnych 
zošitov fyziky
na 1 rok 90 € 180 €

Interaktívne zošity nie je potrebné inštalovať! 
Je to jednoduché. Stačí sa len prihlásiť.

100 % kompatibilný s tlačenou 
verziou pracovných zošitov!
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Ako si môžem interaktívny titul vyskúšať zadarmo?

Bezplatná ukážka:

Pečiatka

Dohodnite si bezplatnú krátku prezentáciu interaktívnych zošitov 
s našimi pracovníkmi. Radi vám priamo u vás v škole odprezentujú 
interaktívne zošity a poskytnú prístupové údaje.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo 
telefonicky, prípadne oslovte priamo obchodného zástupcu.

pohodlné listovanie

jednoduchý
ovládací panel

obsahuje bonusový 
digitálny materiál

prehľadne
spracovaný obsah

množstvo 
interaktívnych cvičení

záložky umožňujúce rýchle 
spustenie bonusov

optimalizované pre zobrazenie 
na interaktívnu tabuľu

možnosť zobrazovať
riešenie úlohy kliknutím

Stačí sa len prihlásiť loginom a heslom pre vašu školu, ktoré dostanete od nášho obchodného 
zástupcu. Prihlasovací login a heslo budú platné 14 dní.

Pri prihlásení si otvorte webový prehliadač (Google Chrome, Mozilla Firefox) na webovej adrese

Nič nemusíte inštalovať. Interaktívny zošit beží priamo v prehliadači.

 0800 130 006

 0911 931 196

taktik@taktik.sk

Ako sa prihlásim?

Prihlásiť sa môžete na adrese interaktivita.taktik.sk

alebo kliknutím na odkaz INTERAKTÍVNA VÝUČBA 
na stránkach www.taktik.sk.



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

taktik@taktik.sk,
Bezplatná zákaznícka linka: 0800 130 006

mobil: 0911 931 196

www.taktik.sk

Katalóg učebných a vzdelávacích pomôcok pre 1. stupeň ZŠ si môžete stiahnuť
z našej stránky www.taktik.sk, prípadne nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky

a katalóg Vám zašleme poštou na Vašu adresu

pečiatka:


