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Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

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

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk

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

VLASTIVEDA
Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

V súlade s novým ŠVPPrednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk
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Ing. Miroslav Tokarčík
 konateľ

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o

VÁŽENÍ UČITELIA,
dovoľte mi predstaviť Vám našu ponuku na nadchádzajúci 
školský rok. Učebné a vzdelávacie pomôcky, ktoré pre Vás pri-
pravujeme, Vám uľahčujú a  spríjemňujú chvíle strávené pred 
katedrou. Ponúkame Vám osvedčené i  nové tituly, zamerané 
na osvojovanie a rozvíjanie zručností Vašich žiakov nenásilnou 
a hravou formou.

Obľúbenú edíciu Nezábudka, ktorú sme vytvorili s cieľom 
vrátiť do škôl overený systém a kvalitu postavenú na tradičných 
princípoch vyučovania, doplní v novom školskom roku komplet-
ná učebná sada zo slovenského jazyka pre 4 ročník základnej 
školy. Prinášame Vám ju v rámci uvádzacej akcie za mimoriad-
ne výhodných podmienok, aby ste sa s  ňou mohli oboznámiť 

a presvedčiť sa o jej kvalite. Verím, že novinka sa zaradí k úspešným učebným sadám zo slovenské-
ho jazyka pre 1., 2. a 3. ročník, ktoré sme Vám priniesli v uplynulom období.  

Rozširujeme aj našu ponuku v oblasti prírodovedného vzdelávania. Pracovné učebnice Prvouka 
pre 1. ročník a Prvouka pre 2. ročník základnej školy, ktorá je zaradená do zoznamu učebných pomô-
cok hradených z prostriedkov ministerstva školstva, doplňuje pracovná učebnica Prírodoveda pre 
3. ročník základnej školy. Novinka ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné 
skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie nového učiva. Dôraz je kladený na vlastnú 
aktivitu žiaka, čo ho motivuje k činnosti a buduje v ňom dôveru vo vlastné schopnosti. Našu ponuku 
v tejto oblasti uzatvára obľúbený pracovný zošit Hravá vlastiveda pre 3. ročník základnej školy.

Edícia Hravá matematika pozostáva z pracovných zošitov Hravá matematika 1, Hravá matema-
tika 2, Hravá matematika 3 (prepracovaná podľa iŠVP) a Hravá matematika 4 (prepracovaná podľa 
iŠVP), ktoré doplňuje praktická zbierka úloh Matematické oriešky.

Z oblasti jazykového vzdelávania máme pre Vás učebnú sadu Cool English School 3 (anglický 
jazyk pre 3. ročník) od slovenských autorov, ktorú doplnila učebná sada Cool English School 4 (an-
glický jazyk pre 4. ročník). Sada pre učiteľa obsahuje audio CD, metodickú príručku v slovenskom 
jazyku, flash cards a postery na aktívne využitie na vyučovaní.

Úspešnú dvojicu pracovných zošitov Príprava na Testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra 
a Príprava na Testovanie 5 – Matematika, ktoré sú určené pre žiakov 4. ročníka na systematickú prí-
pravu na testovanie v 5. ročníku, sme doplnili o Testovanie 5 do vrecka. Praktická brožúrka formátu 
A6 pomôže Vašim žiakom overiť a zopakovať si svoje vedomosti pred testovaním. 

V našej ponuke nemôžu chýbať populárne Pravopisné finty, ktoré pomohli už mnohým žiakom 
aj ich rodičom zvládnuť nástrahy slovenského pravopisu.

Prelistujte si náš katalóg a siahnite po nových aj overených tituloch. Uvítame Vaše postrehy, pri-
pomienky a návrhy, ktoré nám umožnia aj naďalej pre Vás pripravovať publikácie, s ktorými budete 
radi pracovať Vy aj Vaši žiaci.
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V novom školskom roku Vám prinášame viacero nových titulov. 

3Pracovná učebnica pre 3. ročník základných škôl
V súlade s inovovaným ŠVP
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Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník 
rozširuje našu ponuku v oblasti prírodovedného 
vzdelávania. Obsahuje množstvo námetov pre 
žiakov na rôzne bádateľské aktivity s využitím 
bežne dostupných prostriedkov, ako aj veľa 
podnetov na rozvíjanie medzipredmetových 
vzťahov. 

Učebnica a pracovný zošit zo slovenského jazyka 
pre 4. ročník uzatvárajú ucelený súbor publikácií zo 
slovenského jazyka pre 1.-4. ročník z edície Nezá-
budka. Edícia je koncepčne postavená na tradič-
ných princípoch vyučovania a vyznačuje sa syste-
maticky a logicky štruktúrovaným učivom.

Učebný komplet z anglického jazyka pre 4. ročník Cool English School nadväzuje na učebný komplet pre 
3. ročník.  Komplet pozostávajúci z učebnice, pracovného zošita, metodickej príručky a CD pokračuje v roz-
víjaní jednotlivých kompetencií jazykových zručností a systémov, ktoré sú integrované rovnomerne v kaž-
dej lekcii. Veľkou prednosťou oboch učebných kompletov je to, že pochádzajú z dielne slovenských autorov  
a  obsahujú mnoho zaujímavých i praktických informácií o odlišnostiach slovenských a anglických reálií,  
ktoré v zahraničných edíciách naši žiaci ani učitelia nenájdu.
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Sada publikácií zo slovenského jazyka pre 1. ročník z novej edície vzdelávacích titulov Nezábudka. Edícia je 
koncepčne postavená na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúro-
vaným učivom, ktoré je zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácie sú pripravené s dôrazom na 
efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom 
programe.  

SLOVENČINA 1

• v súlade s inovovaným ŠVP
• dominujúca téma rodiny a hrdosti k vlasti
• veku primerané texty s výchovným podtónom
• dôraz na budovanie slovnej zásoby detí
• dostatok rôznorodých, didakticky premyslených úloh 
• úlohy zamerané na osvojovanie si čitateľských a  pisateľských  

spôsobilostí
• texty v čítanke od overených detských autorov rozdelené podľa  

tematických oblastí
• úlohy podporujúce pozitívny vzťah k čítaniu
• množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností
• kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí 
• nápovedné tabule obsahujúce všetkých 46 písmen slovenskej 

abecedy
• predná strana: nápovedný obrázok, písaný a tlačený tvar písmena
• zadná strana: tri obrázky a  k  nim prislúchajúce slová na fone-

matické uvedomovanie si rôznych pozícií danej hlásky/písmena 
v týchto v slovách (na začiatku slova, vnútri slova, na konci slova)

• 46 ks tabúľ formátu A4 z odolného materiálu
• využitie aj v 2. ročníku v rámci učiva o abecede

počet strán (1. časť): 84
počet strán (2. časť): 84
počet strán (čítanka): 56

ŠLABIKÁR
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• v súlade s inovovaným ŠVP
• sada pozostáva z 9 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka
• písanka č.1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná 

milými ilustráciami (A4)
• písanka č.2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa po-

žiadaviek ŠVP (A4)
• písanka č.3 so zväčšenými predpísanými tvarmi písmen 

(A4)
• písanky č.4 - 8 na nácvik tvarov písmen a  ich spojov 

v slovách a vetách (A5)
• písanka č.9 k čítankovému obdobiu zameraná na precvi-

čovanie písania a rozvíjanie čítania s porozumením (A4)

počet strán (písanka č.1): 40
počet strán (písanka č.2): 32
počet strán (písanka č.3): 28
počet strán (písanka č.4-9): 32

PÍSANKY
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Sada publikácií zo slovenského jazyka pre 2. ročník z novej edície Nezábudka. Edícia je koncepčne postavená 
na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom, ktoré je 
zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácie sú pripravené s dôrazom na efektívne a trvalé nado-
budnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe. 

• v súlade s inovovaným ŠVP
• oddelená gramatická a sloho-

vá zložka
• propedeutika práce so slovní-

kom (Malý slovník gramatiky/
slohu druháka)

• dôraz na rozširovanie slovnej 
zásoby detí

• motivačné texty a básne 
vytvorené špeciálne pre túto 
učebnicu

• počet a zameranie diktátov 
rešpektujúce požiadavky ŠVP

• množstvo podnetov na rozvoj 
komunikačných zručností

• fotografie podporujúce pocho-
penie učiva

• dostatok rôznorodých a atrak-
tívnych úloh 

• podpora rozvíjania medzipred-
metových vzťahov 

• úlohy zamerané na čítanie 
s porozumením

• kvalitné ilustrácie rozvíjajúce 
estetické cítenie detí

SLOVENČINA 2

PRACOVNÝ ZOŠIT

UČEBNICA

počet strán: 120

počet strán: 64
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Sada publikácií zo slovenského jazyka pre 3. ročník z novej edície Nezábudka. Edícia je koncepčne postavená 
na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom, ktoré je 
zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácie sú pripravené s dôrazom na efektívne a trvalé nado-
budnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe. 

• v súlade s inovovaným ŠVP
• oddelená gramatická a sloho-

vá zložka
• výber vybraných slov opierajú-

ci sa o aktívnu slovnú zásobu 
detí 

• dôraz na rozširovanie slovnej 
zásoby detí

• špeciálne vytvorené motivač-
né texty a básne

• počet a zameranie diktátov 
rešpektujúce požiadavky ŠVP

• množstvo podnetov na rozvoj 
komunikačných zručností

• fotografie podporujúce pocho-
penie učiva

• dostatok rôznorodých a atrak-
tívnych úloh 

• výber vybraných slov opierajú-
ci sa o aktívnu slovnú zásobu 
detí 

• podpora rozvíjania medzipred-
metových vzťahov 

• úlohy zamerané na čítanie 
s porozumením

• kvalitné ilustrácie rozvíjajúce 
estetické cítenie detí

SLOVENČINA 3

UČEBNICA

PRACOVNÝ ZOŠIT

počet strán: 120

počet strán: 64
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Súbor publikácií zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Edícia je koncepčne postavená 
na tradičných princípoch vyučovania. Vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom, ktoré je 
zárukou kvalitného osvojenia si vedomostí. Publikácie sú pripravené s dôrazom na efektívne a trvalé nado-
budnutie kľúčových kompetencií požadovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe.  
V rámci uvádzacej akcie získate ku každému zakúpenému pracovnému zošitu učebnicu zdarma.

• v súlade s inovovaným ŠVP
• oddelená gramatická a slohová zložka
• obsah učiva nadväzuje na poznatky detí získané v predošlých roční-

koch
• motivačné texty vytvorené špeciálne pre daný edukačný zámer, vychá-

dzajúce zo situácií z bežného života
• množstvo rôznorodých úloh zameraných na dôkladné osvojenie 

a upevnenie si vedomostí
• počet a zameranie diktátov rešpektuje požiadavky stanovené v iŠVP
• množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností
• odkazy na ďalšie úlohy nachádzajúce sa v pracovnom zošite
• dostatok obrazového materiálu podporujúceho pochopenie učiva

• názvy jednotlivých tematických celkov korešpondujú s názvami 
v učebnici

• množstvo rôznorodých úloh s rôznym typom náročnosti
• dostatok priestoru na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov
• prehľadný súhrn gramatického aj slohového učiva na obálke
• kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí
• pútavé plnofarebné grafické spracovanie

UČEBNICA

PRACOVNÝ ZOŠIT

počet strán: 120

počet strán: 64

A
KC

IA
 * UČEBN

ICA
 ZDARMA *

SLOVENČINA 4



9TAKTIK KATALÓG 2018/2019

• O knihách a čítaní
• O hre so slovami a písmena-

mi
• O prísloviach a porekadlách
• O bájkach
• O autorských rozprávkach
• O divadle
• O rozhlase
• O filmoch
• O televízii
• O hudbe, zvukoch a tichu
• O maliaroch, obrazoch a 

komikse
• Z každého rožku trošku

počet strán: 60

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

• Škola volá
• Prichádza jeseň
• Ľudia a ich zvieratá 
• Ide zima 
• Keď je noc...
• Koľko dní je do Vianoc?
• Fúka do komína...
• Fašiangové časy
• Stopy v snehu
• Z rozprávky do rozprávky...
• Keď slnce zasvieti...
• Kopem, kopem v záhradke...
• Moja mama, mamička
• Svet je hore nohami...
• Kde je moje miesto?
• Svet je pestrý ako dúha

počet strán: 64

• Škola, kamaráti, vedomosti, 
čítanie, kniha, komunikácia, 
jeseň

• Rodina, rodičia, starí rodičia, 
súrodenci, domov, domovina

• Zima, sneh, nevinnosť, čisto-
ta, spravodlivosť, chlad, smrť

• Cesty, sen, diaľky, obloha, fan-
tázia, more

• Nádej, mladosť, príroda, eko-
lógia, jar, les

• Láska, zákaz, moc, hnev, krv
• Tolerancia, rovnoprávnosť, 

rozdiely, rozmanitosť, prázd-
niny

počet strán: 56

ČÍTANKA 2 ČÍTANKA 3

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

HRAVÁ
HRAVÁ

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

ČÍTANKA
HRAVÁ
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MATEMATIKA 2

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

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

myslenie

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk

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

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk

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

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

myslenie

počet strán (1. časť): 72
počet strán (2. časť): 72

počet strán (1. časť): 80
počet strán (2. časť): 84

MATEMATIKA
HRAVÁ

HRAVÁ

MATEMATIKA 1
HRAVÁ

+

+
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počet strán (1. časť): 84
počet strán (2. časť): 84

počet strán (1. časť): 84
počet strán (2. časť): 84

15
13

14

Vyfarbi rovnakou farbou príklad aj výsledok.

V záhrade rastie 14 červených a 5 žltých tu-

lipánov. Koľko tulipánov rastie v záhrade?

Anička mala 13 cukríkov. Dva cukríky dala 

Evičke. Koľko cukríkov jej zostalo?

16 Zakrúžkuj správnu možnosť.

priama čiara − krivá čiara       
       

       
priama čiara − krivá čiara       

       
   uzavretá čiara − otvorená čiara

17 Utvor dvojice, spoj ich krivou čiarou.

20 − 13

9 – 7

4 + 11

15

12

2

7

Červených 

14

Žltých 

5

Spolu 

?

Výpočet: 14 + 5 = 19

V záhrade rastie
 

19  tulipánov.

Mala 

13

Dala 

2

Zostalo 

?

Výpočet: 13 – 2 = 11

Aničke zostalo 
11  cukríkov.

6

5 Urči súčiny a navzájom ich porovnaj. 

6 Doplň tabuľku. činiteľ
činiteľ

súčin

4

5

20

2

3

6

3

2

6

2

5

10

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

6

10

súčin 

3 a 2

súčin 

2 a 5
<

10

14

súčin 

2 a 5

súčin 

7 a 2
<

20

20

súčin 

4 a 5

súčin 

5 a 4
=

4

3

súčin 

2 a 2

súčin 

1 a 3
>

7

10

súčin 

7 a 1

súčin 

2 a 5
<

5

8

súčin 

5 a 1

súčin 

4 a 2
<

2 · 7

5 · 1

2 · 8

5 · 3

2 · 6

2 · 9

2 · 2
5 · 4

2 · 3

5 · 2

2 · 1

14

12

20

4

5

2

15

6

16

10

18

14

3 Počítaj podľa vzoru.

(16 ∶ 8) + (48 ∶ 8) =  8

(72 ∶ 8) + (27 ∶ 9) =  12

(81 ∶ 9) + (18 ∶ 2) =  18

(63 ∶ 9) + (90 ∶ 9) =  17

(9 · 9) − (3 · 9) =  54

(8 · 7) − (2 · 9) =  38

(5 · 9) − (3 · 9) =  28

(8 · 8) − (2 · 9) =  46

(8 · 9) + (9 · 3) =  99

(7 · 9) + (3 · 8) =  87

(4 · 9) + (9 · 2) =  54

(6 · 9) + (8 · 9) =  126

(5 · 10) − (2 · 9) =  32

(9 · 7) − (3 · 4) =  51

(6 · 9) − (3 · 8) =  30

(7 · 9) − (7 · 4) =  35

(9 · 3) − (2 · 6) =  15

(9 · 4) − (4 · 5) =  16 

(9 · 5) + (9 · 9) = 45 + 81 = 126

4 Vyrieš tabuľku podľa vzoru.

a b c
a · b

a + b
c − a

1 9 25
1 · 9 = 9

1 + 9 = 10
25 − 1 = 24

2 9 42
18

11
40

9 9 85
81

18
76

9 4 66
36

13
57

9 8 125
72

17
116

3 9 180
27

12
177

5 9 59
45

14
54

9 7 73
63

16
64

9 9 68
54

15
62

9 10 90
90

19
81

50

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

• Násobenie a delenie v obore násobilky
• Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie

• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore  
do 10 000

• Násobenie a delenie prirodzených čísel
• Geometria a meranie
• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické  

matematické myslenie

MATEMATIKA 3
HRAVÁ

MATEMATIKA 4
HRAVÁ

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

MATEMATICKÉ ORIEŠKY

+

+

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

Pracovný zošit
pre 3. ročník ZŠ
Učiteľský zošit
2. časť

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

ISBN 978-80-8180-052-8

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

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

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

ISBN 978-80-8180-041-2
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10

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

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

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

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

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

ZAPAMÄTAJ SI! Správne doplň a nakresli.

ZMYSLOVÝM ORGÁNOM SLUCHU JE           , UMOŽŇUJE NÁM POČUŤ 

ZVUKY OKOLO NÁS.

1

3

2

29

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

RASTLINY

1

2

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

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

Čo je to stonka? 
Poďme to spoločne zistiť.

púpava kapsička pastierska pŕhľava

ruža rebríček

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

Pracovná učebnica je zaradená do zoznamu publikácií hradených z finančných prostriedkov ministerstva 
školstva. Pri zakúpení pre celú triedu získate interaktívny pracovný zošit zdarma.

PRVOUKA

PRVOUKA 1

PRVOUKA 2

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

PRVOUKA

ISBN 978-80-89530-98-4

Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

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

www.taktik.sk

• Rastliny
• Živočíchy
• Človek
• Neživá príroda a 

skúmanie prírodných 
javov

• Človek a spoločnosť

V súlade s inovovaným ŠVP 
Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ2PRVOUKA

19

a) Žijú všetky živočíchy rovnako dlho?
b) Ako dlho môžu žiť zobrazené živočíchy? Skús nájsť informácie na internete alebo v encyklopédii.

a) Prečítajte si príbeh. 
b) Povedzte, čo v príbehu nevychádza zo skutočnosti.
c) Dokončite príbeh.

Pokús sa odhadnúť, ako dlho žijú živočíchy na obrázkoch. Spoj čiarou dĺžku života s obrázkom živočícha.

BOLA RAZ JEDNA HÚSENICA. STÁ-
LE LEN JEDLA A JEDLA. PO JEDLO 
SI CHODILA DO SUPERMARKETOV, 
PRETOŽE LISTY JEJ VÔBEC NECHUTI-
LI. BOLA UŽ TAKÁ VEĽKÁ, ŽE SA NE-
ZMESTILA ANI DO AUTA. JEDNÉHO 
DŇA, KEĎ SA RÁNO ZOBUDILA, ZISTI-
LA, ŽE MÁ UŽ STO ROKOV. POZRELA 
SA DO ZRKADLA...

Žiak vie, že dĺžka života živočíchov je rôzna.

DĹŽKA ŽIVOTA ŽIVOČÍCHOV

1

2

3

Jakub, 
ako dlho asi žije 

húsenica?

Húsenici 
hovoríme aj larva. Žije 

niekoľko týždňov a potom 
sa z nej stane... viete čo, 

kamaráti?

15 dní

1 rok

100 rokov

200 rokov

2000 rokov

DĹŽKA ŽIVOTA ŽIVOČÍCHOV JE RÔZNA. NIEKTORÉ DRUHY HMYZU MÔŽU ŽIŤ LEN NIEKOĽKO 
HODÍN ALEBO DNÍ. INÉ ŽIVOČÍCHY, NAPRÍKLAD MAČKA, MÔŽE ŽIŤ VIAC AKO 10 ROKOV A OROL 
SA MÔŽE DOŽIŤ AJ VIAC AKO 20 ROKOV. ŽIVOČÍCHY, ŽIJÚCE VOĽNE V PRÍRODE, SA ZVYČAJNE 
NEDOŽÍVAJÚ TAKÉHO VYSOKÉHO VEKU, AKO ŽIVOČÍCHY CHOVANÉ V ZAJATÍ. 

    ZAPAMÄTAJ SI!    

37

a) Kde všade sa nachádza pôda? Prečo ju potrebujeme? Čo sa v nej nachádza?
b) Ktoré zložky sa v pôde nachádzajú prirodzene a ktoré sa tam dostali pričinením človeka? Pomôžte 

si obrázkom.
c) Povedzte si, ako je potrebné správať sa, aby sme neznečisťovali prírodu.
d) Zakrúžkuj červenou farbou predmety, ktoré do prírody nepatria.

Pozrite sa, čo všetko našli Hanka s Jakubom v pôde. Pomôžte im roztriediť súčasti pôdy na živé, neživé 
a odumreté.

Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda a jednotlivé jej zložky zaradí k živým, neživým alebo odumretým súčastiam.

PÔDA A JEJ ZLOŽKY
1

2

Toľko
neporiadku, kto to 
len mohol urobiť?

Pomôžme 
prírode, očistíme 
ju od odpadkov.

živá

neživá

odumretá

počet strán: 44

počet strán: 56

HRADENÉ 
ŠTÁTOM

S DOLOŽKOU 
MŠVVAŠ

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

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

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

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

www.taktik.sk

VLASTIVEDA

ISBN 978-80-8180-040-5

• Cesta do školy 
a domov

• Moja rodina
• Moja obec
• Slovensko
• Premeny roka

počet strán: 48

Prechádzanie križovatky

Pozri si všetky tri obrázky a rozhodni, či k nim patria zobrazené dopravné značky.
Nesprávne dopravné značky prečiarkni a zdôvodni svoje rozhodnutie.

1.

Pozorne si prečítaj vety. Ak je veta pravdivá, písmeno pred vetou vyfarbi zelenou 
farbou. Ak je veta nepravdivá, písmeno vyfarbi červenou farbou. Rovnako zafarbené 

písmená ukrývajú jedno slovo. Nájdené dve slová tvoria tajničku.

2.

Ak sa v blízkosti križovatky nenachádza prechod pre chodcov, ale iba podchod či 
nadchod, musím ich použiť na prejdenie z jednej strany na druhú.

Z

Pestrofarebné oblečenie s refl exnými prvkami je dôležité pre dobrú viditeľnosť chodcov.  R

Ak je na križovatke semafor, prechádzam cez križovatku po pravej strane prechodu.  P

Chodci nemusia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Á

Na prechode sa bezdôvodne nezdržujem a nezastavujem.O

Ak mám na odeve refl exné prvky, počas prechádzania nemusím dávať pozor a sledovať 
situáciu na vozovke. Je ma dostatočne vidieť.

J

Ak stretnem kamaráta, je to dôvod na zdržanie na prechode.A

Ak na križovatke nie je prechod pre chodcov, prechádzam na najprehľadnejšom mieste. O

Ak na križovatke nie je semafor, prechádzam cez križovatku po ľavej strane prechodu. D

Ak je križovatka riadená semaforom, prechádzam na červenú.V

ane prech

8

Pracovná učebnica pre 3. ročník základných škôl je plne v súlade s cieľmi a požiadavkami stanovenými v iŠVP. 
Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre 
pochopenie nového učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové 
informácie, ktoré im pomôžu utvoriť si celkový obraz o preberanej téme. Dôraz je kladený na vlastnú aktivitu 
žiaka, ktorý objavuje súvislosti medzi ponúknutými situáciami, hľadá riešenie nastolených problémových úloh, 
čo ho ešte viac motivuje k ďalšej činnosti a zároveň v ňom buduje dôveru vo vlastné schopnosti.

VLASTIVEDA 3

PRÍRODOVEDA 3

HRAVÁ

3Pracovná učebnica pre 3. ročník základných škôl
V súlade s inovovaným ŠVP

PRÍRODOVEDA

• zrozumiteľne vysvetlené učivo s dostatkom príkladov z bežného 
života

• nové informácie priblížené pomocou výstižných fotografií
• množstvo námetov na rôzne bádateľské aktivity s využitím bež-

ne dostupných prostriedkov
• veľa podnetov na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov
• rôznorodé úlohy zamerané tak na overenie získaných poznatkov, 

ako aj úlohy vyžadujúce aplikáciu získaných poznatkov pri riešení 
fiktívnych situácií

• pútavé grafické spracovanie

počet strán: 100
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6

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

1

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

2

1. grand 
ter 

       
     g

randma

2. m
ot  

ma

3. ba  
her

4. fa
t  

by

5. bro  
her

6. sis  
ther

1

1

1. M
Y SISTER IS COOL

78

HALLOWEEN

Cross out the things that are not from Halloween. 

Prečiarkni veci, k
toré nepatria k Halloween.

2

Fill i
n the words. Doplň slová.

1

Trick or tre
at!

superman

orange and black colours

goblins

red  and green colours

pumpkin

witches

O

M

B

O

R

W

W

S

G

A

C

H

31.10
.

witches

1

2

3

4

5

6

1

2

4

3

5 6

Listen and repeat. Počúvaj a opakuj.  
 7

Chant. Riekanka.  
 8

1

2

mother

baby

father

boy

sister

girl

brother

grandma

grandpa

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

 a  clown!

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

10

TOM or EMILY? TOM alebo EMILY?

4

Say the day. Povedz deň.

6

EMILY – I play the piano on Mondays.

play tennis

Friday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

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

5

1

80

Učebný komplet vychádza zo ŠVP pre anglický jazyk a  Spoločného referenčného rámca pre jazyky. Roz-
voj jednotlivých kompetencií, jazykových zručností a systémov je integrovaný rovnomerne v každej lekcii. 
Všeobecné kompetencie rozvíjajú empirické vedomosti (slovnú zásobu, základy gramatiky, hodnoty, kaž-
dodenný život, atd.), zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie, povedomie vlastnej a cudzích kultúr) 
a existenčné kompetencie (postoje, hodnoty, poznanie seba a iných). Učebný komplet kladie dôraz na uvedo-
movanie si vlastnej kultúry a jej porovnanie s kultúrami cieľového jazyka. Sada pre učiteľa vrátane bonuso-
vých materiálov je zdarma pri zakúpení žiackej sady pre celú triedu.
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A. Rozvoj komunikačných kompetencií
• Vedieť sa predstaviť
• Naučiť sa hláskovať
• Naučiť sa základné farby
• Naučiť sa základné čísla od 1 do 20
• Naučiť sa základné prídavné mená

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

2

5

7

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

Hi! 
I'm Cool Candy.

Hello Andy! 
How are you?

I'm fine!

Watch out!

 1
7

6

8

3

1
Watch out!Ooops!

This is my friend 
Angry Andy.

Andyyy! 
Stop!

 17

18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15

Look, there's a book!

Write the sentences. Napíš vety.4

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

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

the desk | A green book | is | on 

Two red pens | on | are | the desk 

the chair | Five pencils | under | are 

is | on | A blue computer | the chair 

next to | Five books | the computer | are 

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

1.    a boy.

2.    three pens.

3.    two computers.

4.    three desks.

5.    a board.

6.    four books.

7.    five pencils.

8.    

There is 
an orange.

There are 
two girls.

16

Colour in picture A. Vyfarbi obrázok A.6

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

7

There is a 
red book.

There are two
brown desks...

 2
8

A

B

28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Žiaci vety opakujú, precvičujú vo dvojiciach.

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

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

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

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

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

Do you know? Vieš?15

bread

foot

Yummy, 
I like bread 
and cheese

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

salad

feet

hand

short

Mňam!

Fuj!

bird

cat

Cat catching a bird

Sad cat catching a bird

Sad cat catching a red bird

Sad short cat catching a red bird.

48

Read and act out. Čítaj a precvič si.16

Do you like  
pizza, Tom?

Yummy! 
Yes, I do.

Do you like pizza 
with cheese?

Do you like pizza
with cheese 
and salad?

Do you like pizza 
with cheese and salad 

and ice-cream?

Yes, I do.

Yuck! 
No, I don't.

Yes, I do.

I like ice-cream

49

50

Sada obsahuje:
• Pupil's Book: 104 strán
• Workbook: 100 strán
• Teacher's Book: 116 strán
• Audio CD s nahrávkami
• Flash cards: 90 obrázkov 

(formát A5)
• Tematické postery: 9 ks 

(formát A2)

SADA PRE UČITEĽA

The Taylor family

The Elson family

Torry

Ema

Tom

Emily

Tim

FEET

LEG

HAND

ARM

FACE

FOOT

HEAD

BODY

Túto sadu získa učiteľ zdarma pri zakúpení žiackej sady pre celú triedu. 

ZDARMA
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2

Complete the dialogue.

1

Put the words in the correct order.

2

Match.

3

Nice to meet you.

How old are you?    

What's your name?       

1. Cool Candy – I'm
. 

 
       

 I'm
  

    C
ool Candy     .

2. are – you – How? 
 

     

     

  ?

3. to – meet – Nice – you.  

     

     

     

  .

4. you – are – old – How?  

     

     

     

  ?

5. nine – I'm
. 

 
 

     

  .

6. your – name – What's?  

     

     

  ?

7. you – See – soon. 
 

     

     

   .

1. Good night! 

2. Good-bye!

3. Good morning!

4. Good afternoon!

5. Good evening!

HELLO AGAIN!

Hello!

Nice to meet you.

Hi! W
hat's your name?

......
..... 

..... 
......

......
 .....

......
. .

I'm
 Sad Sam.

How old are you?

I'm
 nine, to

o.

I'm
 Happy Hannah. 

......
.... .

......
.. ...

......
. ?

I'm
 nine. 

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

 .....
......

 .... 
......

.. ?

3

10

Complete the sentences.

6

Look and write. 

7

1.  

 a park next to
 my house.

2.  

  
two supermarkets behind my school. 

3.  

  
a hotel in

 fro
nt of th

e police station?

4.  

  
three parks in my town.

5.  

  
blue houses next to

 the hotel?

6.  

  
a playground between the school and the church. 

1.  

  
a park   

   o
f th

e school. 

2.  

  
small h

ouses   

   t
he supermarket. 

3.  

  
a hospital   

   t
he supermarket? Yes, th

ere is. 

4.  

  
big houses   

   t
he hospital? Yes, th

ere are.

5.  

    
a playground   

   t
he police station and the school. 

6.  

    
a supermarket   

   t
he police station? Yes, th

ere is. 

There is 

There is 

in fro
nt of

There is

there is | th
ere are | is

 there | are there

next to
 | behind | in

 fro
nt of | b

etween

There are

Is there

Are there

 1
6

SCHOOL

There's a playground, th
ere's a church, cinema and many schools,

police station, hospital, and the hotel Capital.

Listen and repeat.  
 9

1

Chant.  
 10

2

town

church 

police 

station 

villa
ge 

playground 

in fro
nt of 

next to

between 

behind 

lost

hospital 
hotel 

street 

supermarket 

?

12

Listen and repeat.   
 47

1

Chant.   
 48

2

Animals, animals all a
round,

Pigs and cows and goats on the farm, 

Animals, animals all in
 pairs,

In the forest fo
xes and bears

Hiding and jumping here and there

farm

goat

deer

snack 

forest

sheep

boar

hide 

pig

horse

fox

roll 

cow

bear

mud 

chase 

56

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

ANGLIČTINA 4

ENGLISH SCHOOL 4
COOL

• Hello again!
• Where do you live?
• Ema´s timetable
• I can´t go to school!
• I´d like some salad
• Where´s the deer hiding?
• Tom rides a bike to school
• How much are these shoes?
• Let´s party! 

Halloween
Christmas
Easter

počet strán Pupil's Book: 104 
počet strán Workbook: 92

+
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Sada obsahuje:
• Pupil's Book: 104 strán
• Workbook: 92 strán
• Teacher's Book: 116 strán
• Audio CD s nahrávkami
• Tematické postery: 9 ks 

(formát A2)

SADA PRE UČITEĽA

Prehľad gramatiky        
pre 1. stupeň ZŠ

Anglictina
DO VRECKǍ

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

ANGLIČTINA
DO VRECKA

A. Rozvoj komunikačných kompetencií 
• Vedieť pomenovať školské pomôcky
• Vedieť pomenovať, kde sa veci nachádzajú 
• Vedieť použiť jednotné a množné číslo
• Zopakovanie čísel a farieb

B. Jazykové štruktúry 
• Použitie predložiek vo vetách, ako aj spojenia 

There is...There are... 
• Použitie jednotného a množného čísla
• Precvičovanie segmentálnej úrovne výslovnosti 
/ʊ/ a /u:/ 

C. Interkulturalita
• Kultúrny rozdiel medzi Veľkou Britániou a Slo-

venskou republikou –  rozdiely medzi anglickými 
a slovenskými citoslovcami

D. Rozvoj slovnej zásoby 
Nová slovná zásoba 
Aktívna slovná zásoba
Školské pomôcky: pen,pencil, computer, book, desk, 
chair, board, bag, on the desk, under the desk, next to 
the desk, in the desk 
Predožky: in, on, under, next to

Pasívna slovná zásoba
Inštrukcie: read, listen, look and say, match the pictures 
with the words, complete the sentences, find the diffe-
rence, say it correctly, act out, maths, plus, minus

Slovné spojenia a konštrukcie 
There is... There are...    
  
Vyučovanie cudzieho jazyka naprieč kurikulom: (CLIL) 
Matematika: počítanie vecí v škole, sčítanie a odčítanie v 
príbehu v PZ

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

Na úvod
Učiteľ/ka požiada deti, aby si otvorili dvojstránku v 
učebnici 18-19 a snaží sa zistiť, koľko slovíčok deti ovlá-
dajú ešte pred predstavením učiva v lekcii: What can 
you see in the picture? (a girl, a boy, a school, a clas-
sroom) What colour is ...? (učiteľ/ka ukáže a pomenuje 
novým slovom napr. tabuľa – board, dvere – door). Who 
is this? (This is Mrs Smart This is Tom. This is Emily.) 
Na zopakovanie čísel učiteľ použije aj nové slovíčko s 
tým, že ho ukazuje na obrázku. Napr. How many chairs 
are there? One, two... (nabáda žiakov, aby spoločne 
počítali). How many boys are there in the picture?
 

2. LOOK, THERE'S A BOOK
(U str. 18-27, PZ str. 14-21)

CIELE: vedieť pomenovať školské pomôcky, použiť 
predložky a povedať, kde sa veci nachádzajú, použiť 
jednotné a množné číslo

2. LOOK, THERE'S A BOOK!

penpencil

computer

desk chair

boardbag

book

under the chair
in the bag
on the desk
next to the pen

under the chair
in the bag
on the desk
next to the pen

a computer
two computers

21

Kľúč:
1.   There is an orange pencil under the chair.
2.   There are two bags on the desk.
3.   There are two pens next to the computer.
4.    There is an apple on the book./there is a book 

under the apple. 

U 24/10, CD – T23
Cvičenie na posluch s porozumením.
1. Učiteľ/ka spolu so žiakmi si prejdú vety, ktoré sú v 

cvičení.
2. Učiteľ/ka prehrá nahrávku, kde zastaví nahrávku po 

príklade, aby demonštrovali cieľ cvičenia.
3. Potom zastaví nahrávku po každej vete a počká, kým 

si žiaci zaznačia odpoveď.
4. Pri kontrole vyvoláva žiakov na prečítanie vety a 

označenie True alebo False tak, najskôr vyvolá žiaka, 
aby prečítal vetu a povedal, či je správna a následne 
prehral CD na kontrolu.

CD – T23
1. There are three pencils under the desk.
2. There is an apple under the desk.
3. There is a pencil on the book.
4. There are two books on the desk.  
5. There is a computer next to the books.  

Kľúč:
1. False    2. True     3. False     4. True     5. True

U 25/11
Cvičenie na precvičenie There is/There are, čísel, farieb a 
učebných pomôcok
1. Spolu si prejdú príkladové vety Happy Hannah a Sad 

Sama.
2. Žiaci pracujú vo dvojiciach alebo individuálne.
3. Učiteľ/ka upozorní žiakov, že majú formulovať vety 

tak, ako sú v príklade.
4. Spolu si vyhodnotia 5 rozdielov. 
Kľúč:
1.    There is an apple on the desk./There are two 

apples on the desk.
2.    There is a blue bag./There isn't a blue bag.
3.    There is a pencil under the desk./there are two 

pencils under the desk.
4.    There is a yellow pen on the (teacher's) desk./

There is a blue pen on the desk.
5.    There are eight chairs in the classroom./there are 

nine chairs in the classroom.

U 25/12
Hra
1. Učiteľ/ka sa pýta žiakov, kto je na obrázku.
2. Učiteľ/ka sa pýta čo je na stole, pod stolom (s použi-

tím There is/there are...).
3. Spolu si prejdú príklad.
4. Hru si zahrá najskôr jeden dobrovoľník, ktorý si 

zapamätá, čo je na učiteľskom stole. Potom sa otočí a 
hovorí, čo si zapamätal.

5. Potom si hru môžu všetci zahrať vo dvojiciach.

Find five differences. Nájdi päť rozdielov.11

Game. Hra.12

There is a   
black board.

There is a red pen on the desk. There 
are three pencils in the bag. There is...

There is a  
green board.

Make your own game with your friend.

Look, there's a book!

25

Look, there's a book!

25

5. Žiaci môžu pred triedou predviesť nacvičené dialógy.
6. Žiaci zodpovedajú na otázku z dialógu.

CD – T45 
 „Tom likes pizza. Tom likes pizza. Yes, he does. Yes he 
does.“
 „Tim doesn't like chips. Tim doesn't like chips. No, he 
doesn't. No, he doesn't.“

U 46/10
Remember – nová gramatika: He / she likes..., He/she 
dosn't like...
1. Učiteľ vysvetlí žiakom použitie fráz podľa daných 

príkladov.
2. Dôležité je poukázať na skrátené formy v negatívnej 

forme. 

U 46/11
Cvičenie praktizuje novú gramatiku, slovnú zásobu a 
hovorenie.
1. Prvý obrázok je daný s príkladom. Podľa príkladu 

žiaci tvoria vety: osoba, smajlík – smutný alebo vese-
lý a obrázok jedla.

2. Žiaci si vo dvojiciach čítajú dané vety.
3. Žiaci nahlas čítajú jednotlivé vety a učiteľ kontroluje 

správnosť.
4. Možnosť dať žiakom na domácu úlohu napísať dané 

vety.

Kľúč:
Eve doesn't like pizza. Eve likes ice-cream.
Tom likes pizza. Tom likes ice-cream.
Emily likes chicken. Emily doesn't like chips.

U 47/12
Project – memory game. Projekt – pexeso.
Cvičenie je možné robiť na hodine výtvarnej výchovy, 
kde si žiaci robia vlastné pexeso s použitím novej slovnej 
zásoby. Hra precvičuje novú slovnú zásobu žiakov.
1. Žiaci si vyrábajú vlastné pexeso podľa inštrukcií 
v cvičení.
2. Žiaci hrajú pexeso a musia pomenovať každé 
jedlo pri otočení kartičky. Ak nevedia slovíčko, tak ne-
môžu otáčať druhú kartičku.

U 47/13
Pesnička je na precvičovanie slovnej zásoby a výslovnos-
ti zábavnou formou.
1. Žiaci počúvajú pesničku.
2. Popri počúvaní pesničky sa môžu žiaci zapájať 
pri spievaní.
3. Žiaci môžu skúsiť spievanie pesničky aj bez 
nahrávky.

CD – T46 
Pizza song
One pizza, two pizzas,
Three pizzas, four
Five pizzas, six pizzas,
Seven pizzas, more!

One carrot, two carrots,
Three carrots, four
Five carrots, six carrots,
Seven carrots, more!

One chip, two chips,
Three chips, four
Five chips, six chips,
Seven chips, more!

One pizza, two pizzas,
Three pizzas, four

Five pizzas, six pizzas,
Seven pizzas, more!

One pizza, two pizzas,
Three pizzas, four

Five pizzas, six pizzas,
Seven pizzas, more!

One carrot, two carrots,
Three carrots, four
Five carrots, six carrots,
Seven carrots, more!

One carrot, two carrots,
Three carrots, four
Five carrots, six carrots,
Seven carrots, more!

Sing the song. Zaspievaj si pesničku.   4613

Project – memory game. Projekt – pexeso.12

Pizza song

One chip, two chips,
Three chips, four

Five chips, six chips,
Seven chips, more!

I like ice-cream

47

I like ice-cream

49

Obrázok 4 
Cool Candy : I like hamsters, too.
Angry Andy :  Have you got a pet, Cool Candy? 
Cool Candy :  No, I haven't. Can your hamster run fast, 
Angry Andy ?
Angry Andy: Yes, it can and it can jump, too.

Obrázok 5
Cool Candy : Can your dog swim, Happy Hannah?
Happy Hannah: Yes, it can. It can swim, but it can't fly.

Obrázok 6 
Happy Hannah: Have you got a pet, Sad Sam?
Sad Sam : Yes, I 've got a parrot.

Obrázok 7
Angry Andy : I 've got a hamster and Happy Hannah 
has got a dog. What colour is your parrot?
Sad Sam : It 's yellow and green.
 

!TIP! 
1.  Učiteľ/ka vyzve žiakov, aby sa rozdelili do štvoríc a 

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

PZ 45,46, CD – T60 
Príbeh: PETS
1.  Každý žiak si samostatne vystrihne knižku s príbe-

hom a poskladá si ju na základe vyznačených strán.
2.  Žiaci si pred počúvaním prezrú knižku a Učiteľ/ka 

im dáva kontrolné otázky: Who is in the story? (Sad 
Sam, Cool Candy, Happy Hannah, Angry Andy, a 
parrot) What pets are in the story? (a hamster, a 
dog, a parrot)Who has got a  parrot? (Cool Candy) 
Where are they? (at school)

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

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

5.  Učiteľ/ka dáva doplnkové otázky, ktorú súvisia s 
porozumením počúvania.

6.  Deti si v štvoriciach rozdelia úlohy a príbeh si prečí-
tajú.

CD – T60
na školskom dvore, cez prestávku
Obrázok 2 
Angry Andy : Have you got a pet, Happy Hannah?
Happy Hannah : Yes, I have. I 've got a dog.

Obrázok 3
Happy Hannah : Do you like dogs, Angry Andy?
Angry Andy:  Yes, I do, but I haven't got a dog. I 've got 
a hamster.

4

2

5

7

Yes, I have. 
I've got a dog.

Can your dog swim, 
Happy Hannah?

Yes, it can. It can swim, 
but it can't fly.

I like hamsters, too.

Have you got a pet, 
Happy Hannah?

Have you got a pet, 
Cool Candy?

Yes, it can 
and it can jump, too.

No, I haven't. Can your 
hamster run fast, Angry Andy?

I've got a hamster and 
Happy Hannah has got a dog. 

What colour is your parrot?

It's yellow and green.

 6
1

6

8

3

1

PetsThe end.

Do you like dogs, 
Angry Andy?

Yes, I do, but I haven't got a dog. 
I've got a hamster.

Yes, I 've got 
a parrot.

Have you got a pet, 
Sad Sam?

 61

66

FEET

LEG

TOE 

HAND

ARM

FACE

FOOT

HEAD

EYE

NOSE

MOUTH

THUMB

KNEE

BODY

Túto sadu získa učiteľ zdarma pri zakúpení žiackej sady pre celú triedu. 

ZDARMA
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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. 

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

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

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

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

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

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

počet strán: 60

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

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

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

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

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

počet strán: 60

PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE 5
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TESTOVANIE 5 DO VRECKA

Publikácia obsahuje:
• 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry,
• 5 testov z matematiky,
• riešenia testových úloh.

Publikácia je pripravená v súlade s požiadavkami 
pri Testovaní 5 a je určená na overenie vedomostí.

www.taktik.sk
ISBN 978 -  80 -  8180 -  065 -  8

9 788081 800658

Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka a z matema-
tiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a  formulácia úloh, ktoré 
vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5. Súčasťou publikácie sú aj riešenia testových 
úloh pre vlastnú kontrolu žiaka.

počet strán: 48

2

Ukážka č. 1 

Prázdniny

Od: Karol M
enšík

Predmet: P
rázdniny

Dátum: 16.7.2016 
10:20:06

Komu: samuel.zamocky@gmail.com 

   2 prílo
hy 640 Kb

      
    M

ilý Samko!

Srdečne ťa pozdravujem z prázdnin u starých rodičov v Kraľovanoch.  

Nikdy by som si nebol pomyslel, že na dedine môže byť to
ľko zábavy.  

Vidieť n
aživo domáce zvieratá, o ktorých sa len učíme, je

 zábavné a po-

učné. Naučil som sa aj hrabať seno, kŕm
iť z

vieratá a starať sa o ne. Dedko 

ma zobral na Oravský zámok aj k Šútovským vodopádom, kde je taká prie-

zračná voda ako v Chorvátsku. In
ak, posielam ti a

j dve fotky.  

Ako trá
viš prázdniny ty?

      
   S pozdravom tvoj verný kamarát Karol

Úlohy 01 – 10 sa vzťahujú k ukážke č. 1

01.  K
edy písal Karol Samkovi?

A   p
očas jarných prázdnin 

B   p
očas jesenných prázdnin

C   p
očas letných prázdnin 

D   p
očas zimných prázdnin

02.  A
kú formu komunikácie si Karol zvolil?

A   lis
t 

B   vizitka 

C   e
-mail 

D   SMS

03.  K
arol sa cez prázdniny nachádzal:

A   v Martin
e 

B   n
a Orave 

C   v Chorvátsku D   v Kraľovanoch

04.  A
ké boli p

re Karola prázdniny?

A   n
udné 

 

B   zábavné a dobrodružné

C   zábavné a poučné 

D   p
ridlhé

05.  K
torá číslovka sa nachádza v texte?

A   d
ve 

B   d
ruhá 

C   štyri 

D   tr
i

TEST 1  

Slovenský jazyk a lite
ratúra

8

13. Vyber správnu možnosť. In
zerát je:

A   m
alá papierová kartič

ka, na ktorej je uvedené meno a kontaktné údaje 

B   verejné oznámenie o pripravovanom podujatí

C   krátke verejné oznámenie, v ktorom ľudia niečo hľadajú alebo ponúkajú

D   krátka textová správa prenášaná cez mobil alebo internet   

Ukážka č. 3 

Cestovný poriadok 
(pozri obálku)

14   
Žel. zastávka Ťahanovce

Horný Bankov; Alpinka; Jahodná

min, poznámka, zastávka, zóna

  >     Ž
el. zastávka Ťahanovce  

1

  1  Chrastie  
 

1

  2  Anička  
 

1

  3  Májová  
 

1

  4     V
odárenská   

1

  5     M
ier  

 

1

  7     H
avlíčkova  

 

1

  8  Letecká  
 

1

  9  Suchodolinská  

1

10     Č
ermeľ  

 

1

14     D
olný Bankov  

1

16     H
orný Bankov  

1

15       
Alpinka   

1

19       
Jahodná, horáreň  

1

24       
Jahodná, kopec  

1

27      
    Jahodná, chata  

1

Poz
nám

ky

 - Zastávka na znamenie

H - zo zastávky Čermeľ pokračuje v smere Horný Bankov

a - zo zastávky Čermeľ pokračuje v smere Alpinka; nejde na Horný Bankov 

j - zo zastávky Čermeľ pokračuje v smere Jahodná, chata; nejde cez Horný Bankov 

Č - Ide po zastávku Čermeľ

12 - Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo

PRACOVNÉ DNI

VOĽNÉ DNI

 hod.  m
in.

    0
4  52H

 05  52H

 06  22H  52a

 07  22H  52H

 08  52H

 09  52H

 10  52H

 11  52H 

 12  52H 

 13  52H

 14  22a  52H

 15  22H 52H

 16  22j   5
2H

 17  52H

 18  52H

 19  52H

 20  52H

 21  52H

 22  55Č

 hod.  m
in.

 04  52H

 05  52H

 06  52H

 07  52H

 08  52H

 09  52H

 10  52H

 11  52H

 12  52H

 13  52H

 14  52H

 15  52H

 16  52H

 17  52H

 18  52H

 19  52H

 20  52H

 21  52H

 22  55Č

Úlohy 14 – 19 sa vzťahujú k ukážke č. 3

14. Čo nevyplýva z ukážky 3?

A   autobus premáva vždy až na Horný Bankov

B   autobus nepremáva vždy cez Horný Bankov

C   ra
z denne premáva autobus na Jahodnú cez pracovné dni

D   autobus iba občas premáva na Alpinku

15. Je 15:00 hod. Na ktorý najbližší autobus nastúpiš?

16. Podľa úlohy 15 ktorá bude konečná zastávka tohto spoja?

A   A
lpinka 

B   H
orný Bankov C   Ja

hodná 

D   Č
erm

eľ

17. Ako dlho bude trvať cesta zo zastávky Vodárenská po zastávku 

Dolný Bankov?

18. Ako často chodí tento autobus cez voľné dni?

A   ra
z za mesiac 

B   5
-krát denne 

C   2
x za hodinu 

D   1
x za hodinu

19. Dostaneme sa touto lin
kou na železničnú stanicu?

38

01. Napíš podiel čísel 870 a 10.

02. Vypočítaj:  

5 389 + 2 057 = 
      

      
    7

 634 – 769 =      
      

      
     2

6 · 3 =

03. Sčítaj:  

4-krát číslo 14 =   

 

 

04. Priemer futbalovej lo
pty môže byť:

A   2
00 cm 

B   2
0 cm 

C   2
0 m 

D   2
0 dm

05. Aký vzor by mal byť na poslednej kocke?

 
      

 
     

      
      

      

 
      

   

?

      
 

A   

 
B   

 
C   

 
D   

06. Mamka balí v
eci na výlet. P

re jedného člena rodiny pripravuje 2 bage-

ty a 3 žemle. Na výlet idú šiesti. K
oľko kusov pečiva musí pripraviť?

07. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky dĺžky rovné dĺžke 23 m. 

A   2
30 cm, 2 300 mm, 23 dm 

B   2
 300 cm, 230 dm, 23 000 mm

C   2
30 km, 2 300 dm, 23 000 cm 

D   2
 300 cm, 23 dm, 230 mm

08. Premeň:   

375 mm =  ___ cm = ___ mm

09. Vzdialenosť medzi dvoma miestami je
 po zaokrúhlení na desiatky 

40 km. Koľko kilometrov to môže byť v skutočnosti? Napíš najmen-

šiu možnú vzdialenosť.

10. Ktoré číslo treba doplniť namiesto x, aby platila rovnosť x : 8 + 7 = 13?

A   8
 

B   0
 

C   4
8 

D   5
6

TEST 10  

Matematika

PRAVOPISNÉ 
FINTY
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 pra-
vopisných problémov.

• 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

37

23. V štvorcovej sieti je
  

vyznačený obdĺžnik.  

V ktorej m
ožnosti  

je daný obdĺžnik  

zväčšený 3-krát?  

A   

     

B   

  

C   

   

D   

24. Na pretekoch v skoku do diaľky skočil Janko 10 dm a 45 cm, čím si 

zlepšil svoj doterajší rekord o 12 cm. Aký bol je
ho doterajší rekord? 

25. Vypočítaj a označ príklad s najmenším výsledkom.

A   8
 · 7 = 

B   9
 · 9 = 

C   7
 · 9 = 

D   7
 · 10 = 

26. Napíš trojciferné číslo, ktoré má na mieste jednotiek číslicu sedem, 

na mieste stoviek číslicu deväť a na mieste desiatok číslicu nula.

27. Doplň správne číslo do postupnosti:  4
32, 428, 424, 420, ___

28. Zaokrúhli n
a desiatky číslo 682. 

29. Ktoré číslo vznikne, ak v čísle 2 653 počet stoviek zväčšíme o 4 stovky?

A   2
 253 

B   3
 053 

C   2
 613 

D   2
 693

30. Nájdi chýbajúce číslo tak, aby platilo:    

 

 

8 · ___ + 9 – 22 = 43
40

16. Mamka kúpila 1 pár topánok za 7 €. Koľko by zaplatila za 6 kusov 

topánok? 

17. Doplň číselného hada:

 
3 045      
      

      
– 342      

      
     –

 326      
      

      
 – 1 538      

      
   +

 86

18. Na dopravnom ihrisku majú 24 modrých bicyklov a 6 zelených  

kolobežiek. Vyber správne pokračovanie vety Na dopravnom  

ihrisku mali:

A   6
-krát viac kolobežiek ako bicyklov.

B   4
-krát m

enej kolobežiek ako bicyklov.

C   4
-krát viac kolobežiek ako bicyklov.

D   6
-krát m

enej kolobežiek ako bicyklov.

19. Vypočítaj číslo o 749 väčšie ako číslo 1 597.

20. Daný je obdĺžnik KLMN. Urči, v
 ktorej m

ožnosti je
 uvedená susedná 

strana k strane KL.

A   M
N 

B   N
M 

C   K
N 

D   LN

21. Dané čísla zaokrúhli n
a desiatky a urči ic

h súčet.

3 587  = ___ 
642 = ___ 

96 = ___

22. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o štvorci je
 nepravdivé? 

A   Štvorec má všetky štyri s
trany rovnako dlhé.

B   Štvorec má štyri v
rcholy.

C   O
bvod štvorca vypočítame ako súčet dĺžok jeho strán.

D   Strany štvorca majú rôznu dĺžku.

23. Na dvore behali sliepky a ovce. Spolu mali 1
2 nôh. Koľko bolo na 

dvore sliepok a koľko bolo oviec? Označ všetky správne možnosti.

A   4
 sliepky a 1 ovca 

B   3
 sliepky a 2 ovce

C   2
 sliepky a 2 ovce 

D   1
 sliepka a 3 ovce 

24. Doplň správne číslo do nasledujúcej postupnosti.

1 150, 1 120, ___ , 1 060, 1 030, 1 000 

„Ľahko je tipovať, ak vieš, 
aký typ auta tu vyrábajú.“
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ZVÝHODNENÉ BALÍKY
SLOVENČINA 1

SLOVENČINA 2

+

+

+

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

+

+

Obsah balíka Slovenčina 1: 
Šlabikár pre 1. ročník: 1. časť, Šlabikár pre 1. ročník: 2. časť, Čítanka pre 1. ročník, Sada písaniek pre 1. ročník

Obsah balíka Slovenčina 2 A: 
• Slovenský jazyk pre 2. ročník: 

pracovný zošit
• Hravá čítanka pre 2. ročník

Obsah balíka Slovenčina 2 B: 
• Slovenský jazyk pre 2. ročník: 

učebnica
• Slovenský jazyk pre 2.  ročník: 

pracovný zošit
• Hravá čítanka pre 2. ročník
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SLOVENČINA 3

SLOVENČINA 4

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 5

+

+

+

+

+

Obsah balíka Slovenčina 3 A: 
• Slovenský jazyk pre 3. ročník: pra-

covný zošit
• Hravá čítanka pre 3. ročník

Obsah balíka Slovenčina 3 B: 
• Slovenský jazyk pre 3. ročník: 

učebnica
• Slovenský jazyk pre 3. ročník: pra-

covný zošit
• Hravá čítanka pre 3. ročník

Obsah balíka Slovenčina 4 A: 
• Slovenský jazyk pre 4. ročník: 

učebnica
• Slovenský jazyk pre 4. ročník: pra-

covný zošit

Obsah balíka Slovenčina 4 B: 
• Slovenský jazyk pre 4. ročník: 

učebnica
• Slovenský jazyk pre 4. ročník: pra-

covný zošit
• Hravá čítanka pre 4. ročník

Obsah balíka Príprava na Testovanie 5:
• Príprava na Testovanie 5 - Slovenský  

jazyk a literatúra
• Príprava na Testovanie 5 - Matematika
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ZVÝHODNENÉ BALÍKY
BALÍK PRE PRVÁKOV

BALÍK PRE DRUHÁKOV

V súlade s inovovaným ŠVP 
Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ2PRVOUKA

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

+ + +

+ + +

Obsah Balíka pre prvákov: 
Hravá matematika pre 1. ročník: 1. časť, Hravá matematika pre 1. ročník: 2. časť, Šlabikár pre 1. ročník: 1. časť, 
Šlabikár pre 1. ročník: 2. časť, Čítanka pre 1. ročník, Sada písaniek pre 1. ročník, Prvouka pre 1. ročník

Obsah Balíka pre druhákov: 
Hravá matematika pre 2. ročník: 1. časť, Hravá matematika pre 2. ročník: 2. časť, Slovenský jazyk pre 2. roč-
ník: pracovný zošit, Hravá čítanka pre 2. ročník, Prvouka pre 2. ročník  
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BALÍK PRE TRETIAKOV

BALÍK PRE ŠTVRTÁKOV

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

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom. + + +

+

ISBN 978-80-8180-053-5

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

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

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• 
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových  

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

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

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

ISBN 978-80-8180-041-2

+

Obsah Balíka pre tretiakov: 
Hravá matematika pre 3. ročník: 1. časť, Hravá matematika pre 3. ročník: 2. časť, Slovenský jazyk pre 3. roč-
ník: pracovný zošit, Hravá čítanka pre 3. ročník 

Obsah Balíka pre štvrtákov:  
Hravá matematika pre 4. ročník: 1. časť, Hravá matematika pre 4. ročník: 2. časť, Slovenský jazyk pre 4. ročník:
učebnica, Slovenský jazyk pre 4. ročník: pracovný zošit, Hravá čítanka pre 4. ročník, Príprava na Testovanie 5 - 
Slovenský jazyk a literatúra, Príprava na Testovanie 5 - Matematika
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1. Akákoľvek objednávka v súlade s ob-
chodnými podmienkami (poštová, tele-
fonická, elektronická) je záväzná. Objed-
návateľ sa zaväzuje objednaný tovar pri 
doručení prevziať a uhradiť sumu uvede-
nú na faktúre v termíne splatnosti.

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

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

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

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

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

7. Úhrada faktúry môže byť vykonaná 

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

8. 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.

9. Poštovné a balné je bezplatné.

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

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

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

13. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom 
(fyzickou osobou), je oprávnený odstú-
piť od zmluvy za podmienok uvedených 

OBCHODNÉ PODMIENKY
v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa 
na odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostup-
né na webovej adrese http://www.taktik.
sk/kontakt/obchodne-podmienky/.

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

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

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

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

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

0903 908 256 
0911 931  196 
7.30 – 16.00 hod.

taktik@taktik.sk
www.taktik.sk

TVVP RIEŠENIA ÚLOH METODICKÁ 
PRÍRUČKA

SÚČASŤ BALÍKA ODPORÚČACIA 
DOLOŽKA

BONUS PRE
ŽIAKA

BONUS PRE
UČITEĽA

NA KAŽDÝCH 10ks 
1ks ZDARMA

NA KAŽDÝCH 15ks 
1ks ZDARMA

Váš obchodný zástupca:



KTO?
- žiaci 1. – 9. ročníka 
základnej školy

PREČO?
- precvičovanie a upev-
ňovanie vedomostí
- úlohy „šité na mieru“ 
pre každý ročník
- celoročná súťaž o atrak- 
tívne ceny
- diplom o absolvovaní 
súťaže
- možnosť získať „certi-
fikát na jednotky“, ktorý 
možno u  učiteľa preme-
niť na jednotky

Stroj na jednotky je edukačný portál určený pre žiakov základných škôl, ktorý prinášame v spolupráci 
s internetovým portálom www.zborovna.sk. 
Ponúka žiakom jednoduchý, moderný a zábavný spôsob, ako si precvičiť, upevniť a overiť vedomosti 
nadobudnuté v škole. Portál zároveň podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a súťaživosť. 

www.strojnajednotky.sk. 

ČO?
- prvouka
- slovenský jazyk
- matematika
- anglický jazyk

VYSKÚŠAJTE 14 DNÍ 
ZADARMO!
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Prehľad zošitov
1.

 ro
čn

ík
2.

 ro
čn

ík
3.

 ro
čn

ík
4.

 ro
čn

ík

MATEMATIKA
HRAVÁ

SLOVENČINA
HRAVÁ

ČÍTANKA
HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

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

www.taktik.sk

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk

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

MATE
MATIKA

Hravá vlastiveda 2 obsahuje: 

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

Prednosti pracovného zošita Hravá vlastiveda:

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

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

www.taktik.sk

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

pre 2.ročník ZŠ
Pracovný zošit 2

PRVOUKA

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

PRVOUKA

ISBN 978-80-89530-98-4

Prednosti pracovnej učebnice:

• moderný plnofarebný dizajn podporujúci záujem  
o učivo, 

• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie 
kľúčových kompetencií,

• úlohy zamerané na všestranné rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti žiaka, 

• množstvo podnetov na praktické skúmanie  
a vyvodzovanie záverov,

• súlad s výkonovým a obsahovým štandardom  
pre ISCED1.

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

www.taktik.sk

V súlade s inovovaným ŠVP 
Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ2PRVOUKA

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

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

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

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

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

ISBN 978-80-8180-041-2 ISBN 978-80-8180-053-5

www.taktik.sk

MATE
MATIKA

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

Prednosti pracovného zošita Hravá matematika:

• moderný plnofarebný dizajn 
• 
• prehľadné členenie učiva uľahčujúce osvojenie kľúčových  

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

tematickým celkom

Pracovný zošit je pripravený v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom.

MATE
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PUBLIKÁCIE
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TABLE OF CONTENTS
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ISBN 978–80–89530–99–1

TABLE OF CONTENTS
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www.taktik.sk

ISBN 978–80–8180–000–9

Publikácia obsahuje:
• 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry,
• 5 testov z matematiky,
• riešenia testových úloh.

Publikácia je pripravená v súlade s požiadavkami 
pri Testovaní 5 a je určená na overenie vedomostí.

www.taktik.sk
ISBN 978 -  80 -  8180 -  065 -  8

9 788081 800658

VLASTIVEDAPRÍRODOVEDA
HRAVÁ

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

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

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

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

www.taktik.sk

VLASTIVEDA

ISBN 978-80-8180-040-5

3Pracovná učebnica pre 3. ročník základných škôl
V súlade s inovovaným ŠVP

PRÍRODOVEDA
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