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          učitelia, 
držíte v rukách nový katalóg učebných  
a vzdelávacích pomôcok pre 2. stupeň  

základných škôl, ktoré sme pre Vás pripravili  
na nadchádzajúci školský rok. 

Nový školský rok bude naďalej v znamení postupného zavádzania inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu. Rovnako ako v predchádzajúcom období, aj 
tentoraz sme pre Vás pripravili pracovné zošity s upraveným obsahom v súlade s iŠVP: Hravá 
matematika pre 8. ročník ZŠ, Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a Hravá biológia pre 8. ročník 
ZŠ. Zareagovali sme aj na aktuálne zmeny vo vyučovacom predmete chémia a prinášame Vám 
pracovný zošit Hravá chémia pre 7. ročník ZŠ s upraveným obsahom. 

Naše pracovné zošity Hravá technika pre 5. ročník ZŠ, Hravá technika pre 6. ročník 
ZŠ a Hravá technika pre 7. ročník ZŠ zaznamenali výborný ohlas medzi učiteľmi i žiakmi. 
Pozitívne hodnotia najmä kvalitne spracované učivo a množstvo praktických námetov, ktoré sú 
veľkým prínosom pri súčasnom nedostatku učebných materiálov pre tento vyučovací predmet. 
V nadchádzajúcom školskom roku učiteľov potešíme novými pracovnými zošitmi Hravá 
technika pre 8. ročník ZŠ a Hravá technika pre 9. ročník ZŠ, čím uzavrieme kompletnú sadu 
pracovných zošitov Hravá technika pre 2. stupeň ZŠ. 

Nový školský rok prinesie aj doplnenie sady pracovných zošitov Hravý dejepis, ktorú 
obohatí nový pracovný zošit Hravý dejepis pre 8. ročník ZŠ. Tento pracovný zošit nadväzuje na 
koncepciu úspešného pracovného zošita Hravý dejepis pre 7. ročník, ktorý sme Vám priniesli 
v predchádzajúcom školskom roku.  

Horúcou novinkou, reagujúcou na nedostatok kvalitných učebných materiálov, sú pracovné 
zošity Hravá etika pre 5. ročník ZŠ, Hravá etika pre 6. ročník ZŠ a Hravá etika pre 7. ročník 
ZŠ, ktoré Vám prinášame s cieľom uľahčiť a spríjemniť Vám vyučovanie a ponúknuť Vám 
podnetné námety a aktivity na prácu s Vašimi žiakmi. Verím, že naše nové pracovné zošity 
budú pre Vás prínosom a budete s nimi spokojní. 

Tešíme sa z pozitívnej odozvy na naše interaktívne pracovné zošity Hravá geografia, Hravá 
fyzika, Hravá chémia a Príprava na Testovanie 5. Túto ponuku sme v novom školskom roku 
rozšírili o interaktívne pracovné zošity Hravá biológia a Hravá slovenčina. 

Stále žiadanou publikáciou sú Pravopisné finty, ktoré od svojho vydania úspešne bodujú 
v rebríčku najpredávanejších publikácií na slovenskom knižnom trhu.

Prelistujte si náš katalóg a vyberte si z našej bohatej ponuky. Z každého predmetu a ročníka 
si môžete objednať na adresu Vašej školy bezplatnú ukážku, aby ste si ju mohli prelistovať 
a rozhodnúť o objednávke pre Vašu triedu. Uvítame Vaše postrehy, pripomienky a návrhy, 
ktoré sú pre nás cennou inšpiráciou a motiváciou v našej práci.

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

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

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

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

Pridaná hodnota

Naše
PRACOVNÉ ZOŠITY

TVVP RIEŠENIA
ÚLOH

ODPORÚČA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, 
VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

METODICKÁ
PRÍRUČKA

SÚČASŤ
BALÍKA
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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

BONUS
PRE ŽIAKA

BONUS
PRE UČITEĽA

PRE KAŽDÝCH 10 KS 
JEDEN ZOŠIT ZDARMA

PRE KAŽDÝCH 15 KS 
JEDEN ZOŠIT ZDARMA

TAKTIK KATALÓG 2018/2019 5



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 8. ročník sú 
prepracované podľa inovovaného ŠVP.  

_ _2_ _x = x9
12

2
43 3
3 _ _x= 2

1
1
4

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

MATEMATIKA 7
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1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka 
2. Kladné a záporné čísla, celé a desatinné čísla, racionálne čísla 
3. Premenná, výraz 
4. Rovnobežník, lichobežník, trojuholník, obvod a obsah 
5. Kruh, kružnica 
6. Hranol 
7. 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

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN 978-80-8180-079-5

9     788081       800795

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.

HM8_new.indd   1 24.01.18   9:51

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE

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.

40
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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
L 

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“

TAKTIK KATALÓG 2018/2019                         8

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

„PODĽA iŠVP“

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 2018/2019 9

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

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

„PODĽA iŠVP"

68 farebných strán A4

60 farebných strán A4

LITERATÚRA 8

LITERATÚRA 9

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

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



+

+

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

+
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GEOGRAFIA

1. 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 8. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“



+

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Taktik_mapa_Slovensko3.ai   2   12. 3. 2015   14:06:29

+

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

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. 

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE

66

REGIÓNY ZEME

STREDNÁ EURÓPA

��

Interlaken (Švajčiarsko) 

Tradičné obydlie – pusta (Maďarsko)

Banská Bystrica (Slovensko)

SGA_2015.indd   66

12. 6. 2015   17:02:19

ľa materiálu

Zahraničný obchod

Zahraničný obchod s vybranými štátmi Európy

101

SLOVENSKO

SGA_2011.indd   101
20. 12. 2011   6:35:51

125

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

–

– 

– 

š

–

ž

š
š

ž

ž

– Projekt CORINE Land Cover

SGA_2011.indd   125

20. 12. 2011   6:58:46

NOVINKA
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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. Zem vo vesmíre
2. Príroda zeme
3. Ľudia na zemi
4. Regióny zeme
5. Slovensko
6. Životné prostredie

1. Geografia v bežnom živote 
2. Slovensko – poloha, rozloha a prírodné pomery 
3. Slovensko – história, obyvateľstvo, sídla a hosp.
4. Regióny Slovenska

ISBN 978-80-8042-570-8
Made in Slovakia

G
EO

G
R

A
FI

CK
Ý

 A
TL

A
S 

P
R

E 
ZÁ

K
LA

D
N

É 
A

 S
TR

ED
N

É 
ŠK

O
LY

VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec

SGA_2010_obalka_TVRDA.indd   1 2. 2. 2012   7:40:55

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 8 obsahuje:
I. Geograa v bežnom živote 
II. Slovensko — poloha, rozloha  a prírodné pomery 
III. Slovensko — história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo
IV. Regióny Slovenska

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

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

GEO
GRAFIA

ISBN 978-80-8180-078-8

HG8_new.indd   1 05.12.17   11:35

60 farebných strán A4

68 farebných strán A4

144 farebných strán A4

GEOGRAFIA 8

GEOGRAFIA 9

GEOGRAFICKÝ ATLAS

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“



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 8. 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“
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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. Základné životné procesy organizmov
2. Organizácia živej hmoty organizmov
3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
4. Životné prostredie organizmov a človeka8Hravá biológia 8 obsahuje:

I.    Základné životné procesy organizmov
II.  Organizácia živej hmoty organizmov
III. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
IV. Životné prostredie organizmov a 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        800771

ISBN  978-80-8180-077-1

BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

56 farebných strán A4

52 farebných strán A4

BIOLÓGIA 8

BIOLÓGIA 9

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE
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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 8. 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. Rodí sa európska 
novoveká spoločnosť

4. Habsburská monarchia 
v novoveku

1. Na ceste k moderným národom
2. Moderný slovenský národ
3. Rakúsko-Uhorsko

72 farebných strán A4

60 farebných strán A4

60 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 7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ

V súlade s inovovaným ŠVP

DEJEPIS

www.taktik.sk
9 788081 800511

ISBN: 978-80-8180-051-1

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,
• koncepcia zošita poskytuje priestor na zamyslenie žiaka,
• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické 

udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie,
• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,
• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2. 

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

DEJEPIS

www.taktik.sk

ISBN: 978-80-8180-076-4

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,

• koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor na zamyslenie žiaka,

• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické udalosti 
a napomáha ich pochopenie a porozumenie,

• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,

• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2.

DEJEPIS 5  DEJEPIS 7

 DEJEPIS 8  DEJEPIS 9

DEJEPIS 6

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

HRAVÝ HRAVÝ HRAVÝ

HRAVÝ

Ý

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

76 farebných strán A4

V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

HRAVÝ

NOVINKA

DEJEPIS
DO VRECKA

ZŠDEJEPIS
DO VRECKA

56 farebných strán A6

Praktická publi-
kácia formátu A6 
obsahuje súhrnný  
prehľad dejepisu 
od najstarších čias 
po novovek.

NOVINKA
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Novinka

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

1. Predkovia Slovákov 
v Karpatskej doline

2. Slováci 
v Uhorskom kráľovstve

3. Rodí sa európska 
novoveká spoločnosť

4. Habsburská monarchia 
v novoveku

ETIKA 5 ETIKA 7ETIKA 6

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

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

ETIKA
Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, 
nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

72 farebných strán A4 64 farebných strán A4

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

I. Otvorená komunikácia

II. Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba

III. Poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých

IV. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch

V. Etické aspekty ochrany prírody

ISBN 978 – 80 – 8180 – 057 – 3

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800573

ETIKA ETIKA
I. Kognitívna a emocionálna empatia – aktívne počúvanie

II. Asertívne správanie

III. Prosociálne správanie

IV. Identikácia a vyjadrovanie citov

V. Kognitívna a emocionálna empatia

VI. Prosociálne správanie

VII. Pozitívne vzory v každodennom živote

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

ISBN 978 – 80 – 8180 – 058 – 0

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800580

1. Aktívne počúvanie
2. Identifikácia a vyjadrovanie citov
3. Kognitívna a emocionálna empatia

4. Asertívne správanie
5. Prosociálne správanie
6. Pozitívne vzory v každodennom živote
7. Pozitívne vzory správania v histórii a literatúre

1. Otvorená komunikácia
2. Poznávanie a pozitívne 

hodnotenie seba
3. Poznávanie a pozitívne 

hodnotenie druhých
4. Tvorivosť v medziľud-

ských vzťahoch
5. Etické aspekty ochrany 

prírody

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

PRIPRAVUJEME

11

lekár/-ka 

rodičia

predavač/-ka 

zdravotná sestra

deti

redaktor

čašník/čašníčka

Doplň, kto ešte sa podľa teba nezaobíde bez aktívneho počúva-
nia. Zdôvodni.

Otvorená komunikácia je, keď hovorím sám za seba, slobodne vyjadrujem svoje názory a pocity, 
pýtam sa, keď niečomu nerozumiem a zároveň rešpektujem, že takto majú právo hovoriť aj ostatní, 
preto ich aktívne počúvam. 

SLOVNÍČEK

ÚLOHA NA TÝŽDEŇ

Čo môžeš urobiť pre to, aby si aktívne počúval/-a svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov? Pokús sa byť 
tento týždeň pozornejším poslucháčom, citlivo načúvať svojim blízkym a skúmaj, aký vplyv to bude mať na 
vašu komunikáciu a vzájomné vzťahy.
Skús aktívne zlepšovať svoje vzťahy k spolužiakom tak, že budeš pracovať na zlepšení sa v aktívnom počúvaní 
vo vzájomných rozhovoroch. Skús viac počúvať a menej hovoriť. Prinieslo to do vašich vzťahov niečo nové?

Ako sa ti darilo? Vyfarbi smajlíka podľa toho, ako sa ti darilo.

AKO SA MI DARILO?

32

II.   POZNANIE A POZITÍVNE
HODNOTENIE SEBA

Nešliapme po sebaúcte iných
Posúďte nasledujúci výrok a vyjadrite sa k nemu.1.
•  Ak má niekto zníženú sebaúctu, môže reagovať nevhodne, útočiť na iných, zosmiešňovať iných, po-

nižovať iných.
•  Aj slová zraňujú. V hneve často povieme aj to, čo nás neskôr mrzí. 

Opíš, ako sa asi cítia osoby na fotogra ách, ktorým niekto povedal nasledujúce vety.

Si úbohý slaboch... Si hlúpa klamárka... Si nepolepšiteľný bitkár...

A pritom stačí tak málo, povedať to inak, opísať situáciu, napríklad takto:

Ublížil si mi, keď si sa ma nezastal. Bolí ma, že si ma oklamala. Bil si sa, ako by sa to dalo riešiť inak?

Napíš vhodné vety ku každej z fotogra í. Môžeš napísať aj vlastný výrok, ktorý bude opisovať konkrétnu 
situáciu a nebude mať zraňujúci, ponižujúci charakter.

56

Pomenujte si povolania na fotogra ách. 
Diskutujte o tom, či ľudia vykonávajúci tieto povolania, potrebujú byť v svojej práci: 
pohotoví, zvedaví, inšpiratívni, originálni, vnímaví, odvážni, plní fantázie, sústredení, vytrvalí, trpezliví. 
Ak áno, dopíšte vhodnú vlastnosť, schopnosť k fotogra i.

1.

Tvoriví ľudia sú všade okolo nás

Diskutujte, či ľudia v týchto povolaniach objavujú, hľadajú riešenia, skúmajú, pozorujú, experimentujú, či 
vidia veci inak, vidia veci z nadhľadu, hľadajú súvislosti, učia sa nové veci, vymýšľajú nové nápady, témy.

Zdôvodni svoj názor, ktoré povolania sú podľa teba tvorivé alebo potrebujú tvorivé riešenia.

SPISOVATEĽ

BASKETBALISTA

MALIARKA

KUCHÁRKASOCHÁR

ZDRAVOTNÁ 
SESTRA

UČITEĽKA

REPORTÉR

VIZÁŽISTKA

MÓDNA
NÁVRHÁRKA

VEDEC

SPEVÁČKA

KVETINÁRKA

HUDOBNÍK

PLETIARKA

ARCHITEKT

IV.  TVORIVOSŤ 
V MEDZI ĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

IT ŠPECIALISTA

68

V.  ETICKÉ ASPEKTY 
OCHRANY PRÍRODY

HOTELY PRE HMYZ

Užitočný hmyz potrebuje našu podporu. Mnohí sa už rozhodli vybudovať dom-
čeky, alebo ako ich niektorí honosne nazývajú, hotely pre hmyz. Pomôžu tehly, 
drievka, konáriky, navŕtané pníky, naskladané brvná, tŕstie, drôtená sieťka so 
šiškami... Jednoducho priestor, ktorý obsahuje chodbičky, štrbinky. Práve to 
užitočný hmyz potrebuje, aby sa mal kam schovať. Takýchto miest totiž ubúda. 
Užitočný hmyz sa nám za túto službu oplatí napr. tak, že opelí niektoré rastli-
ny (napr. včely samotárky) alebo nám pomôže likvidovať škodlivý hmyz (napr. 
lienky nám pomôžu s voškami).

Zistite:
• kde by mohol byť hotel pre hmyz umiestnený;
• z čoho by mohol byť vyrobený;
• ako ho vyrobiť;
• aký má domček pre hmyz význam.

Spojte svoje sily, pozháňajte materiál a náradie. Spoločne vyrobte domček pre hmyz a umiestnite ho na 
mieste schválenom vedením školy.

Podpora včiel a iných opeľovačov

Včely-robotnice navštívia za jeden deň okolo 10-tisíc kvetov. Aby nazbierali 
asi kilogram peľu, vyletia z úľa najmenej 50-tisíckrát. Čoraz častejšie počuje-
me, že včely vymierajú. Škodia im pesticídy, chýba im druhová rozmanitosť 
rastlín, majú problémy s parazitmi.
Zistite, kde na Slovensku možno navštíviť včelnice. Ak je to možné, naplá-
nujte si návštevu včelnice alebo včelárskeho skanzenu s triedou, skupinou 
alebo rodinou. Pozvite včelára na besedu. 

Navrhnite, ako môžete pomôcť včelám a iným opeľovačom vy vo vašej škole alebo vo vašej obci, meste, 
mestskej časti, záhrade, v okolí vášho bydliska. 
Ako môžete pomôcť včelám a iným opeľovačom pri ich obžive? 

Môžete sa inšpirovať projektmi, ktoré fungujú na Slovensku i vo svete. V súčasnosti sa veľká pozornosť 
venuje i včelám v meste, ekologickému pestovaniu rastlín, ale i biologickej ochrane včiel proti škodcom.

Navrhnite a zrealizujte žiacky projekt, ktorý pomôže životnému prostrediu v okolí vášho bydliska, školy... 
Môžete sa inšpirovať i ďalšími nápadmi: vytváranie hniezdnych príležitostí pre vtáky, netopiere, ochrana 
mravenísk, čistenie potoka, studničky...

67

Aj jediný človek môže meniť svet
Napíš úvahu o svojom vzťahu k prírode. Čo pre teba príroda znamená? Akú ekologickú stopu za-
Akú ekologickú stopu zanechávaš? Čo chceš a môžeš zmeniť?

Môj vzťah k prírode

A
1.

Prečítajte si navzájom svoje úvahy. Vyjadrite sa k tvrdeniu: 
Aj jediný človek môže meniť svet, myslenie ľudí okolo seba. 
Svoj názor zdôvodnite. Diskutujte konštruktívne.

Poviedka Muž, ktorý sadil stromy od francúzskeho spisovateľa
Jeana Giona vypovedá o osamelom mužovi žijúcom vo vyprahnutej 
krajine. Svojím neúnavným úsilím mení tvár krajiny. Nezištne a vytrvalo 
vracia krajine krásu v podobe celoživotnej obnovy lesa a mnohým tým vracia 
nádej na lepší život. Táto poviedka sa stala predlohou nádherného animovaného 
 lmu. Dokazuje, že aj jediný človek môže meniť svet.

Prečítajte si spomínanú poviedku alebo si spolu pozrite animovaný  lm o mužovi, ktorý sadil stromy.

•  Čo môžem urobiť pre životné prostredie ja? 
•  Čo môžeme urobiť ako skupina žiakov? 

Pouvažujte spolu, povedzte svoje návrhy. Môžete sa inšpirovať i nasledujúcimi textami.

ba.

ej 
trvalo
tým vracia 

o animovaného 

2

Hovorím, hovoríš, hovoríme – dorozumievame sa

Pozorne si všimni ľudí na obrázkoch. Do prázdnych bublín doplň, čo by mohli hovoriť.

Čo je to komunikácia? Napíš vlastnými slovami, čo je komunikácia.

Prečítaj si nasledujúce otázky a zamysli sa nad nimi.

Skúste v skupinách odpovedať na otázky v úlohe č. 3 a spoločne o nich diskutovať. 
Porovnajte si svoju de níciu komunikácie so slovníčkom. Všimnite si i ďalšie fotogra e znázorňujúce ľudí 
v rôznych situáciách.

• Čo pre mňa znamená komunikácia? 
• Kedy komunikujeme? Ako komunikujeme? 
• Aký význam má komunikácia pre ľudí?
• Kedy mi iní nerozumejú? 
• Kedy nerozumiem iným ja? 
• Kedy a prečo môže byť komunikácia dobrá a inokedy zlá?

Komunikácia je dorozumievanie, výmena myšlienok, odovzdávanie informácií prostredníctvom 
reči, znakov, symbolov. Komunikácia je verbálna a neverbálna. 
Verbálna komunikácia je dorozumievanie sa pomocou slov, myšlienky formulujeme do viet, ktoré 
hovoríme, prípadne píšeme, čítame. 
Neverbálna komunikácia je reč tela, zahŕňa výrazy tváre, pohyby rúk, postoj tela, vzdialenosť 
medzi hovoriacimi... Verbálna a neverbálna komunikácia sa dopĺňajú.

SLOVNÍČEK

1.

I. OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA

ČČ2.

3.

S4.
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CHÉMIA 7 CHÉMIA 9CHÉMIA 8

BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

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. 

60 farebných strán A460 farebných strán A4

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

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

1. Látky a ich vlastnosti
2. Zloženie látok 
3. Roztoky

4. Voda 
5. Vzduch 
6. Premeny látok 
7. Energetické zmeny pri 

chemických reakciách 
8. Rýchlosť chem. reakcií 

a ich ovplyvňovanie 

CHÉMIADO VRECKACHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7

44 farebných strán A6

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje súhrnný prehľad 
chémie. 

„PODĽA iŠVP“„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ 
ZOŠIT PODĽA iŠVP“

TAKTIK KATALÓG 2018/2019                         18



60 farebných strán A4

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 pre učiteľa k dispozícii.

„PODĽA iŠVP“ „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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„PODĽA iŠVP“

„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. Grafická komunikácia v technike
2. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
3. Stroje a zariadenia v domácnosti
4. Svet práce

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

40 farebných strán A4

36 farebných strán A4

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

ISBN 978-80-8180-056-6

9 788081 800566

I. Gracká komunikácia v technike

II. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

III. Stroje a zariadenia v domácnosti

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

TECHNIKA 6

TECHNIKA 7

TECHNIKA 5
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BONUS
TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

„PODĽA iŠVP“

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. Bytové inštalácie
2. Strojové opracovanie materiálov
3. Tvorivá činnosť
4. Svet práce

1. Grafická komunikácia v technike
2. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
3. Stroje a zariadenia v domácnosti
4. Svet práce

1. Elektrické spotrebiče v domácnosti
2. Technická elektronika
3. Technická tvorba
4. Svet práce 

44 farebných strán A4

40 farebných strán A4

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-081-8

9 788081 800818

I. Elektrické spotrebiče v domácnosti

II. Technická elektronika

III. Technická tvorba

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

TECHNIKA 9

TECHNIKA 8

6
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Téma: PODPORME REMESLÁ

•	 Priprav prezentáciu alebo vytvor plagát o remeselníckych výrobkoch.

•	 Vyber si jednoduchý výrobok, ktorý v minulosti vyrábali  

remeselníci a zhotovuje sa aj v súčasnosti.

K výrobku uveď: 

- názov,

- obrázok,

- stručný popis jeho využitia.

projekT 2

8

gRAFICKÁ KOMuNIKÁCIA
V TECHNIKE

Technický náčrt kreslíme voľnou rukou. Jeho rozmery nie sú presné, ale mal by byť dodržaný tvar výrobku.
Technický výkres sústreďuje na pomer-ne malej ploche veľké množstvo informácií o tvare, veľkosti a ďalších vlastnostiach zobrazovaného predmetu. Technický výkres je dorozumievacím prostriedkom medzi projektantom, konštruktérom a výrobou.  Je nositeľom technickej myšlienky.

Návrh je plán, myšlienka, nápad, ktorý sa predkladá na schválenie alebo na uskutočnenie.

Piktogram je obrázkový znak, ktorý znamená priamo to, čo zobrazuje.

Technické písmo sa  využíva na popisovanie technic-kých výkresov, technických tabuliek, kót a pod. Používa sa kolmé písmo veľkej abecedy a arabské číslice. 
Základné parametre určovania rozmerov písma a čís-lic:
a) výška veľkých písmen označovaná písmenom h. 
Normalizované výšky písma h: 2,5;  3,5;  5;  7;  10;  14 a 20 mm.
b) hrúbka čiar označovaná písmenom d.
Normalizované pomery čiar k menovitej výške písma d/h: 
d/h = 1/14 platné pre písmo typu A,
d/h = 1/10 platné pre písmo typu B.

Človek v technickom prostredí vyjadruje svoje myšlienky pomocou technického náčrtu, technického výkresu alebo piktogramov.

31

Zhotov jednoduchý darčekový alebo dekoratívny predmet. Môžeš sa inšpirovať ukážkami výrobkov.

Materiál: - podľa vlastného výberu (špajdľa, vet-

vička, gaštany, plastelína, kôra, latka, 

tenký drôt, alobal, kartón a pod.)Pracovné pomôcky a nástroje:

Pracovný postup: 

zhotovenie výrobku

prAkTická úloHA 5

17

Zhotov podľa technického výkresu jednoduchý výrobok - drevený stromček.

zhotovenie výrobku

PRAKTICKÁ 
ÚLOHA 2

Metóda premietaniaVyhotovil
Mierka

Názov

Polovýrobok

Materiál

Typ dokumentu
Číslo výkresu

Drevený stromček

Výkres zostavy

12-00

2
1

POL.
Podstavec

Stromček
NÁZOV

80x25x12
170x150x12

ROZMER

Mäkké drevo
Mäkké drevo

MATERIÁL
1

1
MNOŽ.

NOVINKA

NOVINKA
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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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Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre 2. stupeň základnej školy. Čitateľský denník 
rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní. Obsahuje 
kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje informácie týkajúce sa obsahu prečítanej knihy.  
Čitateľský denník umožňuje žiakovi zaradiť prečítanú knihu podľa žánru a pripravená osnova jednotlivých 
zápisov mu uľahčuje zaznamenanie všetkých podstatných informácií.  

Prednosti čitateľského denníka:
• vhodný na záznam mimočítankového i voľného čítania
• pripravená osnova uľahčí žiakom zápis
• priestor pre zápis všetkých preberaných žánrov
• obsahuje atraktívne spracované úlohy
• do denníka môžu žiaci kresliť aj písať

ČITATEĽSKÝ 
DENNÍK 
pre 2. stupeň ZŠ

MENO

ŠKOLA

TRIEDA ŠKOLSKÝ ROK

MÔJ

Vyber si jednu postavu z ľubovoľnej rozprávky, ktorú si prečítal(a), a predstav si, že máš 

jej nadprirodzené schopnosti alebo kúzelné predmety. Ako s týmito darmi naložíš? Môžeš 

pripojiť názornú ilustráciu.

Čo sa mi na knihe páči/nepáči:
Prečo som si knihu vybral(a):

Komu by som knihu odporučil(a):

Vlastné hodnotenie 

Vybraná postava:Názov rozprávky:

Nadprirodzené schopnosti:

Kúzelné predmety:

Čo by si podnikol(-la):

ÚLOHA 

Môj čitateľsk ý denník

ROZPRÁVKY

4

Citatelsky-dennik-2_vnitrek.indd   4

20.02.2018   11:18:32

13

Môj čitateľsk ý denník

Čo sa mi na knihe páči/nepáči:
Prečo som si knihu vybral(a):

Vlastné hodnotenie 

Komu by som knihu odporučil(a):

 
Predstav si, že by kniha, ktorú si si 

prečítal(a), mohla vydávať aj zvuky a rôzne 

pachy či vône. Vyber si jednu báseň, ku kto-

rej by sa dal pripojiť nejaký zvuk alebo 

konkrétny zápach či vôňa, a napíš ktoré:ÚLOHA

V prípade epickej skladby stručný dej 

Zvuk/zvuky: 

Zápach/vôňa: 

Názov vybranej básne: 

Citatelsky-dennik-2_vnitrek.indd   13

20.02.2018   11:19:11

Môj čitateľsk ý denník

16

Názov knihy

Autor (autori)

BÁJKY

Vydavateľstvo, rok vydania

Ilustrátor                                                

Prekladateľ                                           

Kniha č.

Názov jednej vybranej bájky 

Hlavná postava (postavy) vybranej bájky a jej (ich) charakteristika(-y) 

Dej (obsah) vybranej bájky

Citatelsky-dennik-2_vnitrek.indd   16

20.02.2018   11:19:30

ROMÁNY

Môj čitateľsk ý denník

 
Vyber si jednu 

z postáv v knihe a zamysli 

sa nad tým, ako je jej život 

prepojený s ostatnými 

postavami. Nakresli ich 

portréty a zapíš mená.

ÚLOHA

36

Čo sa mi na knihe páči/nepáči:
Prečo som si knihu vybral(a):

Vlastné hodnotenie 

Komu by som knihu odporučil(a):

VYBRANÁ 

POSTAVA

S kým 

sa nikdy 

nestretol(-la):

Koho 

neznáša:

S kým sa pozná 

len z videnia:

S kým sa pozná 

len z videnia:

Koho  

má rád(rada):

Koho  

má rád(rada):

Koho  

má rád(rada):

Koho 

sa bojí:

Citatelsky-dennik-2_vnitrek.indd   36

20.02.2018   11:19:47

Čo sa mi na knihe páči/nepáči:
Prečo som si knihu vybral(a):

Vlastné hodnotenie 

Komu by som knihu odporučil(a):

 
Vyber si jednu z hlavných postáv knihy a „prevteľ sa“ do nej. Predstav si, že 

by si bol(a) na jeho/jej mieste, v jeho/jej tele. Zamysli sa a napíš:

ÚLOHA

ODDYCHOVÉ ŽÁNRE (detektívka, fantasy, sci-fi, horor)

Môj čitateľsk ý denník

44

Ako by si sa predstavil(a) spolužiakom v triede, keby si prišiel/prišla do novej školy?

Ako by si presvedčil(a) rodičov, že by si si rád (rada) zaobstaral(a) psa?

Čo by si urobil(a), keby tvojho kamaráta/kamarátku niekto šikanoval?

Citatelsky-dennik-2_vnitrek.indd   44

20.02.2018   11:20:39

ČITATELSKÝ DENNÍK
‚

Počet strán: 56 strán
Formát: B5

MÔJ
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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

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

TAKTIK KATALÓG 2018/201924

Pracovné zošity nadväzujú na učebnice ruského jazyka pre základné školy. Obsah a metodické 
spracovanie zodpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a zhoduje 
sa s obsahovým rámcom ŠVP ISCED 2 pre ruský jazyk.

RUŠTINA
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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 pre učiteľa k dispozícii.

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.

+

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

48 farebných strán A6

Praktická publikácia 
formátu A6 

NOVINKA

TESTOVANIE 5
DO VRECKA

TAKTIK KATALÓG 2018/201926

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 5



BONUS
Riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

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.

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Matematika

+

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

TESTOVANIE

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-075-7

9         788081                800757

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 9 a je určená na overenie vedomostí.

52 farebných strán A6

Praktická publikácia 
formátu A6 

NOVINKA

TESTOVANIE 9
DO VRECKA
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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 5Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

V súlade s inovovaným ŠVP

I. Otvorená komunikácia

II. Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba

III. Poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých

IV. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch

V. Etické aspekty ochrany prírody

ISBN 978 – 80 – 8180 – 057 – 3

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800573

ETIKA

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

ETIKA
I. Kognitívna a emocionálna empatia – aktívne počúvanie

II. Asertívne správanie

III. Prosociálne správanie

IV. Identikácia a vyjadrovanie citov

V. Kognitívna a emocionálna empatia

VI. Prosociálne správanie

VII. Pozitívne vzory v každodennom živote

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

ISBN 978 – 80 – 8180 – 058 – 0

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800580

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

DEJEPIS

www.taktik.sk
9 788081 800511

ISBN: 978-80-8180-051-1

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,
• koncepcia zošita poskytuje priestor na zamyslenie žiaka,
• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické 

udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie,
• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,
• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2. 7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ

V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-056-6

9 788081 800566

I. Gracká komunikácia v technike

II. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

III. Stroje a zariadenia v domácnosti

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

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

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+ + +

+ + + +

+

+

+

TAKTIK KATALÓG 2018/201928

BALÍČKYHRAVÉ



V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

ROČNÍK 8

ROČNÍK 9

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN 978-80-8180-079-5

9     788081       800795

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.

HM8_new.indd   1 24.01.18   9:51

8Hravá biológia 8 obsahuje:

I.    Základné životné procesy organizmov
II.  Organizácia živej hmoty organizmov
III. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
IV. Životné prostredie organizmov a 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        800771

ISBN  978-80-8180-077-1

BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika 9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

DEJEPIS

www.taktik.sk

ISBN: 978-80-8180-076-4

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,

• koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor na zamyslenie žiaka,

• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické udalosti 
a napomáha ich pochopenie a porozumenie,

• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,

• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2. 8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-081-8

9 788081 800818

I. Elektrické spotrebiče v domácnosti

II. Technická elektronika

III. Technická tvorba

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 8 obsahuje:
I. Geograa v bežnom živote 
II. Slovensko — poloha, rozloha  a prírodné pomery 
III. Slovensko — história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo
IV. Regióny Slovenska

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

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

GEO
GRAFIA

ISBN 978-80-8180-078-8

HG8_new.indd   1 05.12.17   11:35
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8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN 978-80-8180-079-5

9     788081       800795

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.

HM8_new.indd   1 24.01.18   9:51

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

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá geograa 8 obsahuje:
I. Geograa v bežnom živote 
II. Slovensko — poloha, rozloha  a prírodné pomery 
III. Slovensko — história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo
IV. Regióny Slovenska

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

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

GEO
GRAFIA

ISBN 978-80-8180-078-8

HG8_new.indd   1 05.12.17   11:35

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

8Hravá biológia 8 obsahuje:

I.    Základné životné procesy organizmov
II.  Organizácia živej hmoty organizmov
III. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
IV. Životné prostredie organizmov a 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        800771

ISBN  978-80-8180-077-1

BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

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

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika 9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra

ZŠDEJEPIS
DO VRECKA

CHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7
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6Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-055-9

9 788081 800559

I. Človek a technika

II. Gracká komunikácia v technike

III. Základné druhy technických materiálov, ich vlastnosti
 a postupy spracovania 

IV. Elektrická energia, elektrické obvody

V. Jednoduché stroje, mechanizmy, druhy prevodov

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

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

I. Ako sa správať počas práce v školskej dielni

II. Človek a technika

III. Človek a výroba v praxi

IV. Úžitkové a darčekové predmety

9 788081 800542

ISBN 978-80-8180-054-2

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

TESTOVANIE

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-075-7

9         788081                800757

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 9 a je určená na overenie vedomostí.

8Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-081-8

9 788081 800818

I. Elektrické spotrebiče v domácnosti

II. Technická elektronika

III. Technická tvorba

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.

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

ISBN 978-80-8180-056-6

9 788081 800566

I. Gracká komunikácia v technike

II. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

III. Stroje a zariadenia v domácnosti

IV. Svet práce

TECHNIKAPracovný zošit je zameraný 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.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

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

DEJEPIS

www.taktik.sk
9 788081 800511

ISBN: 978-80-8180-051-1

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,
• koncepcia zošita poskytuje priestor na zamyslenie žiaka,
• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické 

udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie,
• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,
• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2. 

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

DEJEPIS

www.taktik.sk

ISBN: 978-80-8180-076-4

Prednosti pracovného zošita Hravý dejepis:
• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem žiakov o učivo,

• koncepcia zošita poskytuje bohatý priestor na zamyslenie žiaka,

• práca s historickými dokumentmi sprístupňuje žiakom historické udalosti 
a napomáha ich pochopenie a porozumenie,

• úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti,

• súlad s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2.

V súlade s novým ŠVP 9 DEJEPISHRAVÝ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ

HRAVÝ

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

I. Otvorená komunikácia

II. Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba

III. Poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých

IV. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch

V. Etické aspekty ochrany prírody

ISBN 978 – 80 – 8180 – 057 – 3

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800573

ETIKA

ETIKA
I. Kognitívna a emocionálna empatia – aktívne počúvanie

II. Asertívne správanie

III. Prosociálne správanie

IV. Identikácia a vyjadrovanie citov

V. Kognitívna a emocionálna empatia

VI. Prosociálne správanie

VII. Pozitívne vzory v každodennom živote

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

ISBN 978 – 80 – 8180 – 058 – 0

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré 
podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na 
poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti 
kultivovane diskutovať.

9 788081 800580

ČITATEĽSKÝ 
DENNÍK 
pre 2. stupeň ZŠ

MENO

ŠKOLA

TRIEDA ŠKOLSKÝ ROK

MÔJ

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

HRAVÁ
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INTERAKTÍVNA VÝUČBA
KATALÓG2018/2019

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?



Interaktívna Hravá biológia 
pre 5. – 9. ročník

  68 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    60 interaktívnych strán  

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí 
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

 Vo viacerých prípadoch je možné kliknúť aj na obrázok,
zobrazia sa vám doplnkové informácie či riešenia úloh, ktoré

žiaka zaujmú a lepšie si riešenie úlohy zapamätá. 

Hravá biológia obsahuje aj tzv. interaktívne body, na ktoré učiteľ 
môže kliknúť – tieto body ukrývajú zaujímavosti, ktoré sa už
do zošita nezmestili a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.

Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky  
na okrajoch strany, po kliknutí na ne sa spustia bonusové 

materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky nachádzajú 
prehľadne zoradené. Okrem nich sa v zošitoch
nachádza množstvo ďalších bonusových materiálov.

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov biológie
na 1 rok 90 €

Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov biológie
na 3 rokyvýhodnejší balíček 

180 €AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!
TAKTIK KATALÓG 2018/2019 33
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Interaktívna Hravá fyzika  
pre 6. – 9. ročník

  64 interaktívnych strán    61 interaktívnych strán    63 interaktívnych strán    62 interaktívnych strán  

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí 
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

 Vo viacerých prípadoch je možné kliknúť aj na mapu či obrázok, 
zobrazia sa vám doplnkové informácie či infografiky, ktoré žiaka 

zaujmú a lepšie si riešenie úlohy zapamätá.

Hravá fyzika obsahuje aj tzv. interaktívne body, 
na ktoré učiteľ môže kliknúť – tieto body ukrývajú 
zaujímavosti a veľké fotografie, ktoré sa už do zošita 
nezmestili a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.

Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky  
na okrajoch strany, po kliknutí spustia bonusové 

materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov.

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

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov.

Cena licencie za 
balíček 4 interaktívnych 
zošitov fyziky
na 1 rok

90 €

Cena licencie za balíček 
4 interaktívnych zošitov fyziky
na 3 roky

180 €
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Interaktívna Hravá chémia  
pre 7. – 9. ročník

  60 interaktívnych strán    60 interaktívnych strán    60 interaktívnych strán  

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí 
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

 Vo viacerých prípadoch je možné kliknúť aj na mapu či obrázok, 
zobrazia sa vám doplnkové informácie či infografiky, ktoré žiaka 

zaujmú a lepšie si riešenie úlohy zapamätá.

Hravá chémia obsahuje aj tzv. interaktívne body, 
na ktoré učiteľ môže kliknúť – tieto body ukrývajú 
zaujímavosti a veľké fotografie, ktoré sa už do zošita 
nezmestili a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.

Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky  
na okrajoch strany, po kliknutí spustia bonusové 

materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov:

Cena licencie za 
balíček 3 interaktívnych 
zošitov chémie
na 1 rok 90 €

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov.

Cena licencie za 
balíček 3 interaktívnych 
zošitov chémie
na 1 rok

90 €

Cena licencie za balíček 
3 interaktívnych zošitov chémie
na 3 roky

180 €
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Interaktívna Hravá slovenčina 
pre 5. – 9. ročník

  68 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    64 interaktívnych strán    60 interaktívnych strán  

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí 
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

 Vo viacerých prípadoch je možné kliknúť aj na obrázok,
zobrazia sa vám doplnkové informácie či riešenia úloh, ktoré

žiaka zaujmú a lepšie si riešenie úlohy zapamätá. 

Hravá slovenčina obsahuje aj tzv. interaktívne body, 
na ktoré učiteľ môže kliknúť – tieto body ukrývajú 
zaujímavosti, ktoré sa už do zošita nezmestili 
a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.

Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky  
na okrajoch strany, po kliknutí na ne sa spustia bonusové 

materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov:

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

Cena licencie 
za balíček 5 interaktívnych 
zošitov slovenčiny
na 1 rok

90 €
AKCIA

licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov:

Cena licencie 
za balíček 5 interaktívnych 
zošitov slovenčiny
na 1 rok

90 €

Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov slovenčiny
na 3 roky

180 €
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AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Interaktívna 
Príprava 
na Testovanie 
pre 5. ročník   60 interaktívnych strán    60 interaktívnych strán  

Interaktívne testovanie 5 obsahuje okrem možnosti 
zobrazovania správnych riešení po kliknutí aj bonus vo forme 

generovania cvičných testov ku testovaniu žiakov.

Pri vytváraní testov sme spolupracovali s pedagógmi s dlhoročnou 
praxou, aby sme čo najlepsie pripravili žiakov na samotné testovanie.
Žiaci tak majú možnosť precvičit si samotné vyplňovanie formulárov, 

vpisovanie odpovedi do pripravených polí. 

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

Dve skupiny testov A a B – učiteľovi ponúkame 
jedinečný nástroj, ako si pohodlne vygeneruje 

pre žiakov obe testovacie formy – skupinu A a skupinu 
B, ktoré obsahujú rovnaké otázky ale v inom poradí,čím 

zamedzujú žiakom opisovať od spolužiakov v jednej lavici.

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

2

A

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

Nástroj na vytváranie prípravných testov 
nájdete na spodnom okraji pravej lišty.

Cena licencie 
za balíček 2 interaktívnych 
zošitov testovanie
na 1 rok

90 €

Cena licencie za balíček 
2 interaktívnych zošitov testovanie
na 3 roky

180 €
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Interaktívna Hravá geografia 
pre 5. – 9. ročník

  64 interaktívnych strán    70 interaktívnych strán    54 interaktívnych strán    56 interaktívnych strán    56 interaktívnych strán  

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí 
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.

 Vo viacerých prípadoch je možné kliknúť aj na mapu či obrázok, 
zobrazia sa vám doplnkové informácie či infografiky, ktoré žiaka 

zaujmú a lepšie si riešenie úlohy zapamätá. 

Hravá geografia obsahuje aj tzv. interaktívne body, 
na ktoré učiteľ može kliknúť – tieto body ukrývajú 
zaujímavosti a veľké fotografie, ktoré sa už do zošita 
nezmestili a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.

Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky  
na okrajoch strany, po kliknutí spustia bonusové 

materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov.

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

Cena licencie 
za balíček 5 interaktívnych 
zošitov geografie
na 1 rok

90 €
AKCIA

licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Na pravej lište v zošite sa tieto záložky 
nachádzajú prehľadne zoradené. 
Okrem nich sa v zošitoch nachádza 
množstvo ďalších bonusových materiálov.

Cena licencie 
za balíček 5 interaktívnych 
zošitov geografie
na 1 rok

90 €

Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov geografie
na 3 roky

180 €
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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:


