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VÁŽENÍ UČITELIA,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tomto náročnom čase a oceniť Vašu
neľahkú prácu. Uplynulé obdobie prinieslo významné zmeny v oblasti
vzdelávania. Jedným z dôležitých krokov ministerstva školstva bolo
otvorenie učebnicového trhu, o ktoré sme sa výrazne zasadzovali a venovali
sme mu veľa pozornosti a energie. Z nášho podnetu bola otvorená verejná
diskusia na túto tému, v rámci ktorej sme argumentovali, poukazovali na negatíva
centrálneho obstarávania učebníc, informovali o skúsenostiach z iných krajín.
Vyvrcholením našej snahy bolo iniciovanie petície za otvorenie učebnicového trhu, ktorá zaznamenala
vysokú podporu zo strany učiteľov i rodičov. Je pre nás zadosťučinením, že naša spoločná snaha bola
úspešná a dnes si môžete slobodne vyberať učebnice, z ktorých chcete učiť svojich žiakov.
Otvorenie učebnicového trhu bolo sprevádzané zmenami v procese posudzovania didaktických
prostriedkov a udeľovania odporúčacích doložiek. Bol vydaný zoznam prostriedkov s finančným
príspevkom ministerstva školstva, ktorý bol v krátkom čase opakovane aktualizovaný a doplňovaný
o nové didaktické prostriedky s udelenou odporúčacou doložkou. V súčasnosti sa v procese udeľovania
odporúčacích doložiek nachádza mnoho našich vydaných aj nových publikácií. Veríme, že pri najbližšej
aktualizácii budú všetky naše tituly zaradené do zoznamu didaktických prostriedkov s finančným
príspevkom ministerstva školstva a Vy budete mať možnosť slobodne si ich zabezpečiť pre seba
a svojich žiakov.
Dovoľte mi v krátkosti predstaviť Vám naše novinky na nadchádzajúci školský rok.
Prinášame Vám originálnu edíciu Literatúra v pohode, ktorá ponúka bohatý výber diel, zaujímavé
a podnetné úlohy a moderný, svieži pohľad na výučbu literatúry. Učebnú sadu tvorí učebnica a pracovný
zošit.
Pracovné zošity Hravá geografia v tomto školskom roku doplnia učebnice Geografia 5, 6. Preberané
učivo sprevádzajú názorné mapy, prehľadné tabuľky či odkazy na rôzne internetové stránky, ktoré
pomáhajú lepšie porozumieť procesom prebiehajúcim na našej planéte.
Nové učebnice Technika 8 a 9 od autorov obľúbených pracovných zošitov Hravá technika uzatvárajú
naše učebné sady z techniky. Učebnice spolu s pracovnými zošitmi poskytujú dobrý základ pre rozvoj
technického myslenia a technickej zručnosti žiakov.
Naša ďalšia novinka Hravá občianska náuka 7 nadväzuje na pracovný zošit Hravá občianska náuka
6. Bola vytvorená s ambíciou upevňovať a rozvíjať sociálne a občianske vedomie žiakov, napomáhať
k osvojeniu základných princípov demokracie, budovať tolerantný prístup k iným názorom a hodnotám
a poskytnúť základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.
Obľúbenú edíciu precvičovacích zošitov doplnili pracovné zošity Precvičovanie počítania 7, 8 a 9.
Obsah zošitov kladie dôraz najmä na problematické učivo v každom ročníku, ktorému je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť.
K úspešným titulom Pravopisné a Slovenčinárske finty pribudla novinka Pravopisné finty v praxi.
Publikácia obsahuje doplňovačky obohatené o riešenia a komentáre k jednotlivým pravopisným
problémom, ktoré sú z praktických dôvodov umiestnené v samostatnej, oddelenej časti. Systematickým
precvičovaním pravopisných javov ponúka možnosť nadobudnúť istotu, rutinu a dôveru vo vlastné
schopnosti.
Veríme, že si z našej ponuky noviniek, ale aj svojich overených a obľúbených titulov vyberiete tie
najlepšie pre Vás a Vašich žiakov.
Ďakujeme za Vašu podporu a dlhoročnú spoluprácu.
Ing. Miroslav Tokarčík, konateľ
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o
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Bohatý výber diel, zaujímavé a podnetné úlohy,
umelecké portréty autorov – to všetko ponúka
nová učebná sada Literatúra v pohode. Učebnice
apelujú na základnú požiadavku literatúry, a to čítanie s porozumením. Texty v učebniciach dopĺňajú zaujímavosti nielen zo života autorov, ktoré
neraz prekvapia. Úlohy v PZ obohacujú a prehlbujú vedomosti žiakov aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk, čo zvyšuje hodnotu učebnej sady.

GEOGRAFIA 5, 6

TECHNIKA 8, 9

Nové učebnice prinášajú množstvo nových poznatkov
o Zemi. Pútavé obrázky, rôzne zaujímavosti, úlohy či
odkazy na internetové stránky pomáhajú lepšie si predstaviť a porozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú na
našej planéte. Žiaci sa dozvedia o vzniku vesmíru a našom mieste v ňom, o tvare a pohyboch Zeme, o zobrazovaní Zeme, bližšie spoznajú Afriku a Áziu v ich
bohatej rozmanitosti. Prínosom sú názorné mapy, prehľadné tabuľky so zaujímavosťami a úlohy s obrysovými mapami doplňujúce preberané učivo.

OBČIANSKA NÁUKA 7
Pracovný zošit prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho
vedomia žiakov. Pri riešení úloh si žiaci osvojujú svoje práva
a povinnosti, preberajú zodpovednosť za vlastné názory a dôsledky svojho konania. Uvedomujú si základné princípy demokracie, budujú si tolerantný prístup k iným názorom, hodnotám
a kultúram a získavajú základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.

Učebnice uzatvárajú učebné sady pre 2. stupeň ZŠ. Poskytujú
žiakom dôležité informácie o práci s rôznymi materiálmi a pomôckami, napomáhajú k osvojeniu
základných pracovných zručností a návykov, rozvíjajú technické myslenie. Pri navrhovaní
výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov podporujú
spájanie praktických zručností
s tvorivým myslením.

PRECVIČOVANIE POČÍTANIA 7, 8, 9
Pracovné zošity uzatvárajú obľúbenú edíciu precvičovacích zošitov pre 2. stupeň. Obsah zošitov kladie dôraz najmä na problematické učivo v každom ročníku, ktorému je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť. Pracovné zošity sú vhodným doplnkom na
vyučovacej hodine v škole, ale aj praktickým domácim pomocníkom pri individuálnom precvičovaní učiva. Bonusom sú riešenia
všetkých úloh určené na overenie úrovne ovládania vedomostí.

PRAVOPISNÉ FINTY V PRAXI
Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty.
Systematickým precvičovaním pravopisných javov ponúka praktický spôsob nadobudnutia istoty a dôvery vo vlastné vedomosti o slovenskom pravopise. Obsahuje doplňovačky obohatené o riešenia a komentáre k pravopisným javom, ktoré
sú výraznou pridanou hodnotou publikácie.

TAKTIK KATALÓG 2021/2022
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MATEMATIKA

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity sú zamerané na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu. Veľkým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva na začiatku každej kapitoly. Pracovné zošity pre 5. až 9. ročník
sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

MATEMATIKA 5
EAN: 9788089530885

• Opakovanie učiva zo 4. ročníka
• Vytvorenie oboru prirodzených čísel
do a nad milión
• Počtové výkony s prirodzenými číslami
• Vytvorenie oboru racionálnych čísel
• Geometria a meranie
• Súmernosť v rovine
• Riešenie aplikačných úloh

Autorky: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Lucia Kallová, Mgr. Andrea Lakyová,
Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková

128 strán / formát: A4

MATEMATIKA 6
EAN: 9788081800139

• Opakovanie učiva z 5. ročníka
• Počtové výkony s prirodzenými číslami,
deliteľnosť čísel
• Desatinné čísla, počtové výkony
s desatinnými číslami
• Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého
trojuholníka
• Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
• Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
• Kombinatorika v kontextových úlohách
Autorky: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Lucia Kallová, Mgr. Andrea Lakyová,
Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková

132 strán / formát: A4

MATEMATIKA 7
EAN: 9788081800481

• Opakovanie učiva zo 6.ročníka
• Zlomky, počtové výkony so zlomkami,
kladné racionálne čísla
• Percentá, promile
• Kváder a kocka, ich povrch a objem
v desatinných číslach, jednotky objemu
• Pomer, priama a nepriama úmernosť
• Kombinatorika

AutorI: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková,
Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Jan Podpěra,
PaedDr. Katarína Poláčiková
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MATEMATIKA 8
EAN: 9788081800795

• Opakovanie učiva zo 7. ročníka
• Kladné a záporné čísla, celé
a desatinné čísla, racionálne čísla
• Premenná, výraz
• Rovnobežník, lichobežník,
trojuholník, obvod a obsah
• Kruh, kružnica
• Hranol
• Pravdepodobnosť, štatistika

AutorI: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Imrich Faguľa, Mgr. Veronika Kopancová,
Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Andrea Naďová, Mgr. Zuzana Petriláková,
PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková

124 strán / formát: A4

MATEMATIKA 9
EAN: 9788081801624

• Opakovanie učiva z 8. ročníka
• Mocniny, odmocniny, zápis veľkých čísel
• Pytagorova veta
• Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem
a povrch
• Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
s jednou neznámou
• Podobnosť trojuholníkov
• Štatistika
• Grafické znázornenie závislostí
AutorI: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, Mgr. Anna Dzurusová,
Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová,
RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc

128 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ECKA

EAN: 9788089530588

DO VR

MATEMATIKA
Cena: 2,50 €.

42 strán / formát: A6

Autorka: Mgr. Éva Csala

BONUS

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

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity Hravá slovenčina ponúkajú 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 pracovných zošitov sú cvičenia zamerané na čítanie
s porozumením a rozvoj slovnej zásoby.

SLOVENČINA 5
EAN: 9788081801495

• Opakovanie učiva zo 4. ročníka
• Zhovárame sa a diskutujeme
• Píšeme si so známymi
• Chceme byť informovaní
• Informujeme včas a správne
• Opisujeme svet vôkol nás
• Tvoríme jednoduché príbehy
• Príbeh a opis patria k sebe
• Zhotovujeme podľa návodu
• Opakovanie učiva z 5. ročníka
Autorky: PaedDr. Eva Dzurková, Mgr. Mária Andrejčáková,
Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Lucia Žigová, PaedDr. Erika Polányiová

68 strán / formát: A4

SLOVENČINA 6
EAN: 9788081801501

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

Autorky: Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Ľubica Fišnárová,
Mgr. Zuzana Váskyová, Mgr. Jarmila Bobáková, Mgr. Beáta Gajdošová

60 strán / formát: A4

SLOVENČINA 7
EAN: 9788081801518

• Opakovanie vedomostí a zručností
zo 6. ročníka
• Komunikačné situácie
• Komunikácia v spoločnosti
• Slovné druhy
• Skladba
• Projekt
• Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka

Autorky: Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová,
Mgr. Katarína Kirinovičová, Mgr. Lucia Žigová, Mgr. Beáta Gajdošová
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SLOVENČINA 8
EAN: 9788081801525

• Opakovanie učiva zo 7. ročníka
• Tvaroslovie
• Náuka o slove
• Skladba
• Opakovanie učiva z 8. ročníka

Autorky: Mgr. Mária Andrejčáková, Mgr. Mária Civáňová, PaedDr. Eva Dzurková,
Mgr. Beáta Gajdošová, Mgr. Katarína Kirinovičová, Lucia Tamási

64 strán / formát: A4

SLOVENČINA 9
EAN: 9788081801532

• Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj
• Staň sa dobrým rečníkom
• Uvažujme spolu
• Drieme v tebe umelec?
• Hľadáme odborníkov
• Každý deň povedať dobré slovo

Autorky: PaedDr. Erika Polányiová, Mgr. Lucia Žigová,
Mgr. Ľubica Fišnárová, Mgr. Beáta Gajdošová

64 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ZVÝHODNENÉ BALÍČKY
SLOVENČINA + LITERATÚRA pre 6. ročník
SLOVENČINA + LITERATÚRA pre 7. ročník
SLOVENČINA + LITERATÚRA pre 8. ročník
SLOVENČINA + LITERATÚRA pre 9. ročník

EAN: 9788089530700

SLOVENČINA + LITERATÚRA pre 5. ročník

ECKA

DO VR

SLOVENČINA
Cena: 2,50 €.

52 strán / formát: A6

Autori: kolektív autorov

BONUS

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

TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity Hravá literatúra korešpondujú s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom
úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj
intrapersonálnych kompetencií.

LITERATÚRA 5
EAN: 9788089530908

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

Autorky: Mgr. Ida Králiková, Mgr. Miroslava Lendacká,
PaedDr. Erika Polányiová

72 strán / formát: A4

LITERATÚRA 6
EAN: 9788089530915

• Opakovanie učiva z 5. ročníka
• Ľudová slovesnosť
• Poézia
• Rozprávanie
vo veršoch i v próze
• Opakovanie učiva zo 6. ročníka

Autorky: Mgr. Ida Králiková, Mgr. Miroslava Lendacká,
PaedDr. Erika Polányiová

72 strán / formát: A4

LITERATÚRA 7
EAN: 9788089530922

• Opakovanie učiva zo 6. ročníka
• Umelecká literatúra v poézii
• Umelecká literatúra v próze
• Dramatické umenie
• Opakovanie učiva zo 7. ročníka

Autorky: Mgr. Ida Králiková, Mgr. Miroslava Lendacká,
PaedDr. Erika Polányiová
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LITERATÚRA 8
EAN: 9788089530939

• Opakovanie učiva zo 7. ročníka
• Lyrická poézia
• Epická poézia
• Próza
• Opakovanie učiva z 8. ročníka

Autorky: Mgr. Ida Králiková, Mgr. Miroslava Lendacká, PaedDr. Erika Polányiová

68 strán / formát: A4

LITERATÚRA 9
EAN: 9788089530946

• Opakovanie učiva z 8. ročníka
• Poézia
• Epika a epické žánre
• Dramatické umenie
• Opakovanie učiva z 9. ročníka

Autorky: Mgr. Ida Králiková, Mgr. Miroslava Lendacká, PaedDr. Erika Polányiová

60 strán / formát: A4

MÔJ

ČITATEĽSKÝ DENNÍK

10+1 15+1

Vhodný doplnok pracovných zošitov Hravá literatúra pre
2. stupeň základnej školy. Obsahuje kreatívne úlohy, prostredníctvom ktorých žiak prezentuje informácie týkajúce sa obsahu prečítanej knihy.
Prednosti Čitateľského denníka:

EAN: 9788081800900

• 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

BONUS

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY
SLOVENČINA + LITERATÚRA 5. ročník
SLOVENČINA + LITERATÚRA 6. ročník
SLOVENČINA + LITERATÚRA 7. ročník

56 strán / formát: B5

SLOVENČINA + LITERATÚRA 8. ročník

Autorka: Adriena Binková

SLOVENČINA + LITERATÚRA 9. ročník

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



TVVP
15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický
i vzdelávací charakter. Učebnice ponúkajú atraktívny výber spisovateľov, pestrú ponuku literárnych diel
a zaujímavé úlohy v pútavom grafickom spracovaní. Učebnice vedú žiaka ku kritickému i analytickému
mysleniu.

7. ROČNÍK
EAN: 9788081802096

• Opakovanie
• Čo je umenie?
• Poézia
• Piesne
• Próza
• Dramatické umenie
• Rozhlasová hra

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková

106 strán / formát: A4

8. ROČNÍK
EAN: 9788081802119

• Opakovanie
• Literatúra
• Poézia
• Próza
• Literatúra faktu
• Vecná literatúra
• Populárno-vedecká literatúra

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková

9. ROČNÍK
P

ME

UJE

AV
RIPR

• Opakovanie
• Literatúra
• Literárna komunikácia
• Umelecká literatúra
• Lyrika
• Epika
• Dráma
• Postrehy – úvahy – zamyslenia

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková
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LITERATÚRA



TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity pracujú s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíjajú tému poézie či prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu
s ním. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje. Pracovné zošity obohacujú a prehlbujú vedomosti žiakov
aj v iných oblastiach ako slovenský jazyk.

7. ROČNÍK
EAN: 9788081802102

• Opakovanie
• Čo už vieš?
• Poézia
• Piesne
• Próza
• Dramatické umenie
• Opakovanie učiva 7. ročníka

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková

84 strán / formát: A4

8. ROČNÍK
EAN: 9788081802126

• Opakovanie
• Čo už vieš?
• Umelecká literatúra
• Poézia • Próza
• Literatúra faktu
• Vecná literatúra
• Populárno-vedecká literatúra
• Opakovanie učiva 8. ročníka

Autorka: Mgr. Renáta Sviteková

UJ

RAV

PRIP

EME

• Opakovanie
• Čo už vieš?
• Literatúra
• Literárna komunikácia
• Umelecká literatúra
• Lyrika
• Epika
• Dráma
• Postrehy – úvahy – zamyslenia
• Opakovanie učiva 9. ročníka

V PONUKE AJ:
ECKA

DO VR

EAN: 9788081801204

9. ROČNÍK

108 strán / formát: A4

LITERATÚRA
Cena: 2,50 €.

80 strán / formát: A6

Autorka: PhDr. Miroslava Štefancová
Autorka: Mgr. Renáta Sviteková

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

11

GEOGRAFIA

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

BONUS

Pracovné zošity poskytujú množstvo úloh zameraných na upevňovanie a prehlbovanie vedomostí
a rozvoj medzipredmetových vzťahov. Súčasťou každého zošita je kvalitná plnofarebná mapa. Pracovné zošity pre 5. až 9. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

EAN: 9788089530878

• Planéta Zem
• Zobrazovanie Zeme
• Cestujeme po Zemi
• Obojstranná mapa A3
ku každému zošitu

64 strán / formát: A4

• Svet
• Afrika
• Ázia
• Obojstranná mapa A3
ku každému zošitu

56 strán / formát: A4
Autorky: Mgr. Helena Bačová,
Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Alena Naďová, PaedDr. Tatiana Novotná

GEOGRAFIA 7

GEOGRAFIA 8

EAN: 9788081800467

• Európa – náš svetadiel
• Osobitosti Európy
• Oblasti Európy
• Obojstranná mapa A3
ku každému zošitu

56 strán / formát: A4

GEOGRAFIA 9
EAN: 9788081801631

• Opakovanie: Slovensko
• Austrália a Oceánia
• Polárne oblasti Zeme
• Amerika
• Obojstranná mapa A3
ku každému zošitu

48 strán / formát: A4
Autori: Mgr. Peter Farárik, Mgr. Milota Kamenská,
Mgr. Alena Naďová, PaedDr. Tatiana Novotná, Mgr. Gabriela Tabačková

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

EAN: 9788081800788

Autorky: Mgr. Helena Bačová,
Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Alena Naďová, PaedDr. Tatiana Novotná

Autorky: Mgr. Helena Bačová,
Mgr. Alena Naďová, PaedDr. Tatiana Novotná, Mgr. Gabriela Tabačková
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GEOGRAFIA 6
EAN: 9788081800122

GEOGRAFIA 5

• Geografia v bežnom živote
• Slovensko – poloha,
rozloha a prír. pomery
• Slovensko – história, obyv.,
sídla a hosp.
• Regióny Slovenska
• Obojstranná mapa A3
ku každému zošitu

60 strán / formát: A4
Autori: Mgr. Peter Farárik,
Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Alena Naďová

GEOGRAFIA

TVVP
10+1 15+1

Nové učebnice prinášajú množstvo nových poznatkov o Zemi. Pútavé obrázky, rôzne zaujímavosti,
úlohy či odkazy na internetové stránky pomáhajú lepšie porozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú na
našej planéte. Prínosom sú názorné mapy, tabuľky so zaujímavosťami a úlohy s obrysovými mapami.

EAN: 9788081802263

GEOGRAFIA 5
• Planéta Zem
• Zobrazovanie Zeme
• Objavujeme Zem
• Geografia v teréne
• Vybrané naj sveta
• Obrysové mapy sveta

Autori: Mgr. Marek Bolech, RNDr. Peter Scholtz, Mgr. Jana Kováčová,
Mgr. Jana Tomašovičová, Mgr. Jaroslava Kultanová,
Mgr. Bernard Brisuda, Mgr. Jozef Sasko

132 strán / formát: A4

EAN: 9788081802270

GEOGRAFIA 6
• Svet – opakovanie
• Afrika
• Ázia
• Precvičujeme geografiu
• Obrysová mapa z Afriky
• Obrysová mapa z Ázie
• Vybrané naj Afriky
• Vybrané naj Ázie

Autori: Mgr. Jozef Sasko, Mgr. Monika Fusatá, Mgr. Bernard Brisuda

EAN: 8586003324593

GEOGRAFICKÝ ATLAS

116 strán / formát: A4

• Zem vo vesmíre
• Príroda Zeme
• Ľudia na Zemi
• Regióny Zeme
• Slovensko
• Životné prostredie

Autori: doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

144 strán / formát: A4

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

13

BIOLÓGIA

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s obsahovými požiadavkami
vzdelávacieho štandardu. Zošity obsahujú aj podnetné rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom
o biológiu. Pracovné zošity pre 5. až 9. ročník sú prepracované podľa inovovaného ŠVP.

BIOLÓGIA 5
EAN: 9788089530953

• Príroda a život okolo nás
• Život v lese
• Život vo vode a na brehu
• Život na poliach a lúkach

Autorky: RNDr. Danica Božová, PaedDr. Tatiana Ďurovská,
Mgr. Anna Melišíková, PaedDr. Eva Pindesová

64 strán / formát: A4

BIOLÓGIA 6
EAN: 9788081800146

• Život s človekom a v ľudských sídlach
• Základná štruktúra života - bunka
• Vnútorná organizácia tela organizmov
• Vnútorná stavba tela rastlín a húb
• Vnútorná stavba tela bezstavovcov

Autorky: RNDr. Danica Božová, Ing. Iveta Hliváková, PaedDr. Eva Pindesová,
Mgr. Monika Seifertová, Mgr. Simona Veselovská

64 strán / formát: A4

BIOLÓGIA 7
EAN: 9788081800474

• Vnútorná stavba tela stavovcov
• Človek a jeho telo
• Zdravie a život človeka

Autori: Mgr. Viktória Bajzáková, RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hurnajová,
Mgr. Matúš Magera, PaedDr. Eva Pindesová, Mgr. Monika Seifertová
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68 strán / formát: A4

BIOLÓGIA 8
EAN: 9788081800771

• Základné životné procesy organizmov
• Organizácia živej hmoty organizmov
• Dedičnosť a premenlivosť organizmov
• Životné prostredie organizmov a človeka

Autori: RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová,
Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

56 strán / formát: A4

BIOLÓGIA 9
EAN: 9788081801594

• Neživá príroda a jej poznávanie
• Zem a jej stavba
• Minerály a horniny –
stavebné jednotky Zeme
• Geologické procesy
• História Zeme
• Príroda Slovenska
• Ekologické podmienky života

Autori: RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová,
Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

64 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ECKA

EAN: 9788081800955

DO VR

BIOLÓGIA
Cena: 2,50 €.

96 strán / formát: A6

Autorka: RNDr. Danica Božová

BONUS

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

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity sprostredkúvajú nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti od najstarších dejín ľudskej spoločnosti až po novodobé dejiny 20. storočia. Pracovné zošity pre 6. až 9.
ročník sú spracované podľa inovovaného ŠVP.

DEJEPIS 6

DEJEPIS 7

64 strán / formát: A4

EAN: 9788081800511

EAN: 9788081801372

• Najstaršia história
• Obrazy pravekej spoločnosti
• Obrazy starovekej spoločnosti
• Obrazy stredovekého sveta

60 strán / formát: A4

Autorka: Mgr. Lenka Krajňáková

Autori: PhDr. Ľudmila Kónyová, Mgr. Lenka Krajňáková,
Mgr. Štefan Matiaš, Mgr. Jozef Németh

DEJEPIS 8

DEJEPIS 9

60 strán / formát: A4
Autorky: PhDr. Ľudmila Kónyová, Mgr. Lenka Krajňáková

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

• 1. svetová vojna
• 2. svetová vojna
• Dejiny súčasnosti
EAN: 9788081800160

EAN: 9788081800764

• Na ceste k moderným
národom
• Moderný slovenský národ
• Rakúsko-Uhorsko
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• Predkovia Slovákov
v Karpatskej doline
• Slováci v Uhorskom
kráľovstve
• Rodí sa európska
novoveká spoločnosť
• Habsburská monarchia
v novoveku

76 strán / formát: A4
Autori: PhDr. Martin Lupčo, PhD.,
PaedDr. Martin Vaszarab, Mgr. Alena Miháliková

HISTÓRIA

TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné učebnice naučia 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 učebnice pre 5. až 6. ročník sú spracované podľa inovovaného ŠVP.

HISTÓRIA 5
EAN: 9788081801037

• Človek v premenách času
a priestoru
• Človek a komunikácia

Autorka: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

72 strán / formát: A4

HISTÓRIA 6
EAN: 9788081801044

• Obrazy pravekého sveta
• Obrazy starovekého sveta
• Obrazy stredovekého sveta

Autori: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Viktor Pončák

76 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ECKA

EAN: 9788081800016

DO VR

DEJEPIS
Cena: 2,50 €.

108 strán / formát: A6

Autor: PaedDr. Martin Vaszarab
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ETIKA

TVVP
15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity sú zamerané na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie a pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti
kultivovane diskutovať.

ETIKA 5
EAN: 9788081800573

• Otvorená komunikácia
• Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba
• Poznávanie a pozitívne hodnotenie
druhých
• Tvorivosť v medziľudských vzťahoch
• Etické aspekty ochrany prírody

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

72 strán / formát: A4

ETIKA 6
EAN: 9788081800580

• Aktívne počúvanie
• Identifikácia a vyjadrovanie citov
• Kognitívna a emocionálna empatia
• Asertívne správanie
• Prosociálne správanie
• Pozitívne vzory v každodennom živote
• Pozitívne vzory správania v histórii
a literatúre

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

64 strán / formát: A4

ETIKA 7
EAN: 9788081801020

• Objavovanie vlastnej
jedinečnosti a identity
• Byť sám sebou, vedieť obhájiť
svoje práva a názory
• Rodina a priateľstvo
• Láska a sexualita
• Prosociálnosť ako zložka
vlastnej identity
• Vzťah k chorým, starým, zdravotne
a sociálne znevýhodneným ľuďom
Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
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64 strán / formát: A4

ETIKA 8
EAN: 9788081801655

• Zdroje etického poznania
• Život, telesné a duševné zdravie
ako etická hodnota
• Ekonomické hodnoty a etika
• Dobré meno a pravda
ako etické hodnoty

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

72 strán / formát: A4

• Prehlbovanie komunikačných
spôsobilostí
• Zdravý životný štýl
• Nezdravý životný štýl a závislosti
• Masmediálne vplyvy

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

76 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ECKA

DO VR

EAN: 9788081801358

EAN: 9788081801662

ETIKA 9

ÚSTAVA SR
Cena: 2,50 €.

76 strán / formát: A6
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CHÉMIA

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity dôvtipne prepájajú odborné pojmy a termíny so zábavnými a kreatívnymi prvkami,
čím umožňujú nenásilné nadobúdanie a rozvíjanie poznatkov z chémie. Pozitívom je zameranie úloh
na reálny život, čo podporuje záujem žiakov o preberané učivo.

CHÉMIA 8

60 strán / formát: A4
Autorky: Mgr. Alena Engelová, MVDr. Dagmar Kažimírová,
MVDr. Viera Košická, RNDr. Annamária Krajníková, PhD.,
Mgr. Anna Melišíková, Mgr. Mariana Pavelčáková

CHÉMIA 9

68 strán / formát: A4
Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková,
RNDr. Valéria Šmajdová, RNDr. Marcel Tkáč

V PONUKE AJ:

• Opakovanie
• Vlastnosti jednoduchých
organických látok
• Uhľovodíky
• Deriváty uhľovodíkov
• Organické látky
v živých organizmoch
• Organické látky v bežnom živote
• Chemické výpočty

EAN: 9788089530243

• Opakovanie
• Zloženie látok
• Chemické prvky
• Chemické zlúčeniny
• Chemické reakcie

72 strán / formát: A4

ECKA

DO VR

EAN: 9788089530977

EAN: 9788081800948

• Pozorovanie vlastností látok
• Chemicky čisté látky a zmesi
• Voda
• Vzduch
• Čo sú chemické reakcie
• Energetické zmeny pri
chemických reakciách
• Rýchlosť chemických
reakcií a jej ovplyvňovanie

EAN: 9788081801723

CHÉMIA 7

TVVP a riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.
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Cena: 2,50 €.

68 strán / formát: A6

Autorka: Mgr. Eva Trojčáková

Autori: Ing. Dana Lalková, Mgr. Mariana Pavelčáková, RNDr. Marcel Tkáč

BONUS

CHÉMIA

FYZIKA

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

Pracovné zošity Hravá fyzika prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporujú 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.

EAN: 9788089530274

• Úvod
• Vlastnosti kvapalín a plynov
• Vlastnosti pevných látok
a telies
• Správanie telies
v kvapalinách
• Správanie telies v plynoch
• Prehľad dôležitých vzťahov

64 strán / formát: B5

FYZIKA 7
• Opakovanie učiva zo 6. ročníka
• Teplota a čas
• Premena kvapaliny na plyn
• Premena plynu na kvapalinu
• Topenie a tuhnutie
• Výmena tepla
• Teplo a využiteľná energia
• Prehľad dôležitých vzťahov

EAN: 9788089530281

FYZIKA 6 

64 strán / formát: B5

Autori: PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Ing. Pavol Vajdečka,
Mgr. Eduard Skonc, Marta Lõfflerová

Autori: RNDr. Janka Schreiberová, Mgr. Ing. Pavol Vajdečka,
Mgr. Eduard Skonc

FYZIKA 8

FYZIKA 9

64 strán / formát: B5
Autori: PaedDr. Gabriela Šestáková, Mgr. Eduard Skonc,
Marta Lõfflerová

• Opakovanie
• Magnety • Elektrizovanie telies
• Elektrické obvody
• Veličiny charakt. el. obvod
• Ohmov zákon
• Elektrický prúd v tekutinách
• Elektrická energia a jej využitie
• Prehľad dôležitých vzťahov

EAN: 9788089530304

EAN: 9788089530298

• Opakovanie
• Skúmanie vlastností svetla
• Odraz a lom svetla
• Skúmanie sily
• Pohyb telesa
• Mechanická práca
• Energia v prírode
• Prehľad dôležitých vzťahov

64 strán / formát: B5
Autori: PaedDr. Gabriela Šestáková, Adriana Parimuchová,
Mgr. Ing. Pavol Vajdečka, Mgr. Eduard Skonc

V PONUKE AJ:
ECKA

EAN: 9788089530960

DO VR

FYZIKA
Cena: 2,50 €.

44 strán / formát: A6

Autorka: Mgr. Eva Trojčáková

BONUS

Riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.
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TECHNIKA

TVVP
BONUS

15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

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.

TECHNIKA 6

EAN: 9788081800542

• Ako sa správať počas práce
v školskej dielni
• Človek a technika
• Človek a výroba v praxi
• Úžitkové a darčekové
predmety

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

EAN: 9788081800559

TECHNIKA 5

36 strán / formát: A4

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

EAN: 9788081800566

40 strán / formát: A4
Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

44 strán / formát: A4

TECHNIKA 8 
EAN: 9788081800818

TECHNIKA 7
• Grafická komunikácia
v technike
• Technické materiály
a pracovné postupy ich
spracovania
• Stroje a zariadenia
v domácnosti
• Svet práce

• Človek a technika
• Grafická komunikácia
v technike
• Základné druhy technických
materiálov, ich vlastnosti
a postupy spracovania
• Elektrická energia,
elektrické obvody
• Jednoduché stroje,
mechanizmy, druhy prevodov

• Elektrické spotrebiče
v domácnosti
• Technická elektronika
• Technická tvorba
• Svet práce

40 strán / formát: A4
AutorI: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

TECHNIKA 9
EAN: 9788081800801

• Bytové inštalácie
• Strojové opracovanie
materiálov
• Tvorivá činnosť
• Svet práce

TECHNIKA 5 + TECHNIKA 5 pre 5. ročník
TECHNIKA 6 + TECHNIKA 6 pre 6. ročník

48 strán / formát: A4
AutorI: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
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TECHNIKA 7 + TECHNIKA 7 pre 7. ročník
TECHNIKA 8 + TECHNIKA 8 pre 8. ročník

TECHNIKA 9 + TECHNIKA 9 pre 9. ročník

ICA

UČEBN

TECHNIKA

TVVP
15+1 BALÍČEK
10+1 15+1

V nových učebniciach techniky si žiaci osvoja základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti. Dôležitým prínosom učebníc je oboznámenie žiakov s trhom práce, čo významne
prispieva k vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov.
ICA

ICA

UČEBN

UČEBN

EAN: 9788081800979

• Človek a technika
• Človek a výroba
v praxi
• Úžitkové
a darčekové
predmety

48 strán / formát: A4

TECHNIKA 6

Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
ICA

ICA

UČEBN

EAN: 9788081800993

Autori: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.,
doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

TECHNIKA 8
EAN: 9788081801006

TECHNIKA 7

68 strán / formát: A4

68 strán / formát: A4
Autor: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

UČEBN

• Grafická komunikácia
v technike
• Technické materiály
a pracovné postupy
ich spracovania
• Stroje a zariadenia
v domácnosti
• Svet práce

• Človek a technika
• Graf. komunikácia v technike
• Technické materiály a prac.
• postupy ich spracovania
• Elektrická energia,
elektrické obvody
• Jednoduché stroje, mechanizmy, druhy prevodov

EAN: 9788081800986

TECHNIKA 5

• Elektrické spotrebiče
v domácnosti
• Technická elektronika
• Technická tvorba
• Svet práce

72 strán / formát: A4
Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

ICA

UČEBN

EAN: 9788081801013

TECHNIKA 9
• Bytové inštalácie
• Strojové opracovanie
materiálov
• Tvorivá činnosť
• Svet práce

72 strán / formát: A4
Autori: Ing. Ján Pavlovkin, PhD., PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
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OBČIANSKA NÁUKA

TVVP
10+1 15+1

Pracovné zošity majú ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so
zlepšením orientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám
o rodine, obci, občianstve. Učivo je štruktúrované od rodiny žiaka, k jeho príbuzenstvu, susedstvu,
k triede, škole, obci, regiónu, Slovensku, k Európskej únii a svetu.

OBČIANSKA NÁUKA 6
EAN: 9788081802003

• Rodina, poslanie a funkcie rodiny
• Príbuzní, susedia a my
• Moja trieda a moja škola
• Triedna samospráva
• Moje mesto / obec
• Obecná samospráva
• Moja vlasť
• Občan a občianstvo
• Európska únia

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

60 strán / formát: A4

OBČIANSKA NÁUKA 7
EAN: 9788081802010

• Keď som v spoločnosti
• Postavenie jednotlivca
v spoločnosti
• Sociálne vzťahy
v našej spoločnosti

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

64 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:
ECKA

EAN: 9788081801358

DO VR
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ÚSTAVA SR
Cena: 2,50 €.

76 strán / formát: A6

ICA

UČEBN

HUDOBNÁ VÝCHOVA

10+1 15+1

Učebnica je zameraná na získavanie hudobných schopností prostredníctvom originálnych a podnetných hudobných činností. Žiaci si na základe vlastnej skúsenosti postupne osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie. Prostredníctvom autorských nahrávok v učebniciach žiaci
pochopia podstatu umenia a hudby a vytvoria si k nim pozitívny vzťah.

EAN: 9788081801969

HUDOBNÁ VÝCHOVA 5
• Ľudové piesne
• Hudobné nástroje
• Folklór – národné tradície
• Folklórne regióny Slovenska
• Hudba iných národov a národností
• Hudobné štýly a žánre

Autori: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Richard Bönde

68 strán / formát: A4

SLOVNÍKY

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.

104 strán / formát: A6

EAN: 9788089530212

NEMECKO-SLOVENSKÝ/
SLOVENSKO-NEMECKÝ
• Komunikačná úroveň A
• 21 konverzačných tém

160 strán / formát: A6

EAN: 9788089530809

• Komunikačná úroveň A
• 13 konverzačných tém

ANGLICKO-SLOVENSKÝ
• Komunikačná úroveň B
• 20 konverzačných tém

132 strán / formát: A6

RUSKO-SLOVENSKÝ/
SLOVENSKO-RUSKÝ
EAN: 9788089530861

EAN: 9788089530168

ANGLICKO-SLOVENSKÝ/
SLOVENSKO-ANGLICKÝ

• Komunikačná úroveň A
• 21 konverzačných tém

132 strán / formát: A6
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RUŠTINA

BONUS

10+1

BONUS

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

RUŠTINA 5
EAN: 9788081800191

• 22 lekcií
• 92 strán úloh a cvičení
• bonus: plnofarebné pexeso
s azbukou ku každému
zošitu

Autorky: PhDr. Anna Kaputová, Mgr. Nadežda Novosiadla, Mgr. Antónia Šverhová

92 strán / formát: A4

RUŠTINA 6
EAN: 9788081800207

• 20 lekcií
• 80 strán úloh a cvičení
• bonus: obojstranný prehľad
gramatiky ku každému
zošitu

Autorky: PhDr. Anna Kaputová, Mgr. Nadežda Novosiadla, Mgr. Antónia Šverhová

80 strán / formát: A4

RUŠTINA 7
EAN: 9788081800214

• 20 lekcií
• 72 strán úloh a cvičení
• bonus: obojstranný prehľad
gramatiky ku každému
zošitu

Autorky: PhDr. Anna Kaputová, Mgr. Nadežda Novosiadla, Mgr. Antónia Šverhová
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72 strán / formát: A4

CUDZIE JAZYKY

Ponúkame vám najpredávanejšie publikácie na výučbu anglického a nemeckého jazyka
z vydavateľstiev Oxford University Press a Hueber. Kompletnú ponuku cudzojazyčných publikácií
nájdete v našom cenníku. Vyberte si učebné pomôcky, ktoré najviac zodpovedajú potrebám vašich
žiakov. Pri objednávaní majte prosím na zreteli rozdielny bonusový systém jednotlivých vydavateľov.

ANGLICKÝ JAZYK
Kurz kombinuje materiály zamerané na plynulosť jazyka a precvičovanie nadobudnutých zručností, prehlbuje poznatky zo spoločenského života, obsahuje unikátny program zvukovej podoby jazyka Phonics a komplexný systém testovania. Časť Fluency Time
pomáha žiakom viesť plynulú konverzáciu.

Kurz pomáha upevňovať väzby medzi predmetmi, obsahuje zadania projektových prác, banku textov na rozširujúce čítanie,
pútavé príbehy s úlohami na porozumenie, dialógy, ktoré môžu
inšpirovať k hraným scénkam, ako aj úlohy na nácvik správnej výslovnosti či osvojenie si bohatej slovnej zásoby.

Kurz obsahuje rôznorodé témy, texty a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov. Projekty, kultúrne
zaujímavosti, fotopríbehy a komiksy podnecujú zvedavosť žiakov.
Toto všetko je zárukou, že žiaci sa svedomito pripravia na používanie angličtiny aj v reálnom živote.

NEMECKÝ JAZYK
Kurz je postavený na príbehu skupinky priateľov, ktorí sprevádzajú žiakov cez svoje príbehy a prežívanie všedných dní, a tým im
uľahčujú zapamätanie si nových slov a gramatických štruktúr. Je
určený žiakom, ktorí začínajú s nemčinou ako s druhým cudzím
jazykom.

TAKTIK KATALÓG 2021/2022
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PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 5

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

Pracovné zošity sú koncipované tak, aby efektívne pripravili žiakov na úspešné zvládnutie testovania.
Úlohy sú zamerané nielen na overenie získaných vedomostí a naučených algoritmov, ale zapájajú
a rozvíjajú aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.

MATEMATIKA

BONUS

EAN: 9788081800061

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade
s požiadavkami, ktoré sú kladené
na žiakov pri Testovaní
• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok
na praktický nácvik Testovania
• tematicky ladené dvojstrany podporujúce
medzipredmetové vzťahy a vnímanie úlohy
v širších súvislostiach
• texty úloh vychádzajúce z reálneho života
s dôrazom na rozvíjanie schopnosti žiakov
aplikovať matematické zručnosti pri riešení
problémov bežného života
• úlohy prehľadne spracované a rozdelené do
hlavných tematických okruhov podľa ŠVP

Autorka:
Mgr. Ľuba Nguyenová
Anhová

60 strán / formát: A4

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

BONUS

EAN: 9788081800078

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade
s požiadavkami, ktoré sú kladené
na žiakov pri Testovaní
• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na
praktický nácvik Testovania
• špeciálne zostavené motivačné príbehy zo
života bežných žiakov, previazané hlavnou
postavou
• množstvo úloh na prácu s motivačnými
textami s dôrazom na upevňovanie
schopnosti žiakov čítať s porozumením
• úlohy zamerané na jazykovú, slohovú
a literárnu zložku, prehľadne graficky odlíšené

Autorka:
Mgr. Ľuba Nguyenová
Anhová

60 strán / formát: A4

ECKA

EAN: 9788081800658

DO VR

TESTOVANIE 5
Cena: 2,50 €.

48 strán / formát: A6

Autorka: Mgr. Lucia Kysilková

BONUS

Riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.
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15+1 BALÍČEK

V PONUKE AJ:

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

+

10+1 15+1
15+1 BALÍČEK

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

Pracovné zošity sú koncipované tak, aby efektívne pripravili žiakov na úspešné zvládnutie testovania.
Úlohy sú zamerané nielen na overenie získaných vedomostí a naučených algoritmov, ale zapájajú
a rozvíjajú aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.

MATEMATIKA

BONUS

EAN: 9788081800085

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade
s požiadavkami, ktoré sú kladené
na žiakov pri Testovaní
• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok
na praktický nácvik Testovania
• tematicky ladené dvojstrany podporujúce
medzipredmetové vzťahy a vnímanie úlohy
v širších súvislostiach
• texty úloh vychádzajúce z reálneho života
s dôrazom na rozvíjanie schopnosti žiakov
aplikovať matematické zručnosti pri riešení
problémov bežného života
• úlohy prehľadne spracované a rozdelené do
hlavných tematických okruhov podľa ŠVP

Autori:
Mgr. Alena Naďová
a kolektív

88 strán / formát: A4

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

BONUS

EAN: 9788081800078

• grafické spracovanie a typ úloh v súlade
s požiadavkami, ktoré sú kladené
na žiakov pri Testovaní
• bonus: testové úlohy + odpoveďový hárok na
praktický nácvik Testovania
• špeciálne zostavené motivačné príbehy zo
života bežných žiakov, previazané hlavnou
postavou
• množstvo úloh na prácu s motivačnými
textami s dôrazom na upevňovanie
schopnosti žiakov čítať s porozumením
• úlohy zamerané na jazykovú, slohovú
a literárnu zložku, prehľadne graficky odlíšené

Autorky: Mgr. Ľuba
Nguyenová Anhová,
Mgr. Marta Valkovičová

10+1 15+1
15+1 BALÍČEK

10+1 15+1
15+1 BALÍČEK

108 strán / formát: A4

V PONUKE AJ:

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

TESTOVANIE

Publikácia obsahuje:

EAN: 9788081800757

• 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.

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

ECKA

DO VR

TESTOVANIE 9
Cena: 2,50 €.

52 strán / formát: A6

Autori: PaedDr. Karol Lukáč, Mgr. Alena Naďová

BONUS

Riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.
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PRECVIČOVANIE PRAVOPISU

10+1 15+1

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni
ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka.
Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje na súbor precvičovacích zošitov z 1. stupňa ZŠ.
Zošity sú vhodné aj na samostatnú prípravu – nájdete v nich správne riešenia všetkých úloh.

EAN: 9788081801099

• Opakovanie učiva 4. ročníka
• Spodobovanie
• Podstatné mená
• Prídavné mená
• Zámená
• Číslovky
• Slovesá
• Predložky
• Riešenia

56 strán / formát: A5

• Opakovanie učiva 5. ročníka
• Vybrané slová
• Tvrdé, mäkké a oboj. spoluhlásky
• Podstatné mená
• Prídavné mená
• Zámená a číslovky • Slovesá
• Neohybné slovné druhy
• Vetná skladba a vetné členy
• Riešenia

56 strán / formát: A5
Autorky: Mgr. Alexandra Dankaninová,
Mgr. Miroslava Degúlová, Mgr. Martina Labdíková

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

EAN: 9788081801112

• Opakovanie učiva 6. ročníka
• Pravopis slov cudzieho
pôvodu
• Podstatné mená
• Prídavné mená
• Číslovky
• Slovesá
• Spojky
• Jednočlenné a dvojčl. vety
• Riešenia

56 strán / formát: A5

9. ROČNÍK
EAN: 9788081801709

• Opakovanie učiva 8. ročníka
• Slovná zásoba
• Zvuková stránka jazyka
• Interpunkčné znamienka
• Slovné druhy
• Veta, vetné členy
• Riešenia

56 strán / formát: A5
Autorky: Mgr. Miroslava Degúlová, Mgr. Zuzana Jaďuďová
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EAN: 9788081801693

Autorky: Mgr. Zuzana Jaďuďová,
Mgr. Eva Kvantíková, PaedDr. Erika Polányiová

Autorky: Mgr. Lenka Fiľová,
Mgr. Zuzana Halgašová, Mgr. Alexandra Melichová
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6. ROČNÍK
EAN: 9788081801105

5. ROČNÍK

• Opakovanie učiva 7. ročníka
• Slovné druhy
• Priame a nepriame
pomenovania
• Obohacovanie slovnej zásoby
• Vetné členy
• Veta
• Riešenia

56 strán / formát: A5
Autorky: PaedDr. Erika Polányiová, Mgr. Alexandra Melichová

PRECVIČOVANIE POČÍTANIA

10+1 15+1

Edícia precvičovacích zošitov ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie
preberaného učiva z matematiky. Súčasťou každého zošita sú aj dva testy. Zošity rozširujú možnosti
precvičovania látky, sú však aj vhodnou pomôckou na samostatnú domácu prípravu – v zošitoch sa
nachádzajú aj správne riešenia všetkých úloh, ktoré je možné podľa potreby vytrhnúť.

5. ROČNÍK
Precvičovanie
počítania 5

e počítania 5

matematiky pre 5. ročník

príkladov na dôkladné precvičovanie
ho učiva z matematiky pre 5. ročník.

Precvičovanie
počítania 6

• Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie
a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 6. ročník.

Precvičovací zošit z matematiky
pre 6. ročník ZŠ

• Súčasťou sú dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť
svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť.

• Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Pripravené v súlade s inovovaným
Štátnym vzdelávacím programom

Vnútri aj kľúč s riešením

EAN: 9788081802331

15/04/2020 07:11

Precvicovanie-pocitania6_obalka_v5_PRESS.indd 1

Vnútri aj kľúč s riešením

15/04/2020 11:30

• Opakovanie učiva 5. ročníka
• Deliteľnosť
• Desatinné čísla, počtové
výkony s desatinnými číslami
• Test č. 1
• Obsah štvorca, obdĺžnika,
pravouhlého trojuholníka
• Uhol, operácie s uhlami
• Kombinatorika
• Test č. 2
80 strán /
• Riešenia
formát: A5

Autorky: Mgr. Marie Bartová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Gabriela
Jakubecová, Mgr. Magdaléna Rylková, Mgr. Jaroslava Trembuľaková

Autorky: Mgr. Marie Bartová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Gabriela
Jakubecová, Mgr. Magdaléna Rylková, Mgr. Jaroslava Trembuľaková

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

• Opakovanie učiva 6. ročníka
• Zlomky
• Percentá
• Test č. 1
• Kocka a kváder
• Pomer
• Priama, nepriama úmernosť
• Kombinatorika v kontextových úlohách
• Test č. 2
80 strán /
• Riešenia
formát: A5
Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová,
Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková,
Mgr. Jaroslava Trembuľaková

EAN: 9788081802348

EAN: 9788081801846

ôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

EAN: 9788081801853

• Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.

vičovania látky prebratej na hodinách.

• Opakovanie učiva 7. ročníka
• Celé čísla • Výrazy
• Pravouhlá súr. sústava
• Test č. 1
• Obvod a obsah trojuholníka
• Obvod a obsah rovnobežníka
• Lichobežník • Hranol
• Kruh, kružnica
• Pravdepodobnosť
• Test č. 2
80 strán /
• Riešenia
formát: A5
Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová,
Mgr. Lucia Krivdová, Mgr. Dagmar Šišková,
Mgr. Jaroslava Trembuľaková

9. ROČNÍK
EAN: 9788081802355

Pripravené v súlade s inovovaným
Štátnym vzdelávacím programom

• Opakovanie učiva
1. stupňa
Precvičovanie počítania 6
• Násobenie a delenie
• Čísla väčšie ako 10 000
• Test č. 1
• Počítanie v obore nad 10 000
• Obvod a obsah
• Rímske číslice
• Počítanie s eurami a centami
• Súmernosti v rovine
• Test č. 2
80 strán /
• Riešenia
formát: A5
Precvičovací zošit z matematiky pre 6. ročník

Precvičovací zošit z matematiky
pre 5. ročník ZŠ

orými si žiaci môžu overiť
sa ohodnotiť.

6. ROČNÍK

• Opakovanie učiva 8. ročníka
• Mocniny a odmocniny
• Pytagorova veta
• Lineárne rovnice
• Test č. 1
• Telesá
• Funkcie
• Podobnosť
• Štatistika
80 strán /
• Test č. 2
formát: A5
• Riešenia
Autorky: Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Lucia Krivdová,
Mgr. Dagmar Šišková, Mgr. Jaroslava Trembuľaková
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DIKTÁTY

10+1 15+1

Publikácie formátu A5 ponúkajú tematicky usporiadané diktáty zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej
roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované
gramatické javy sú v textoch farebne vyznačené. Na záver publikácií sú zaradené texty s chybami
určené na precvičenie všetkých gramatických javov z daného ročníka. Voľné strany na konci publikácií
sú určené na praktické poznámky podľa potreby každého žiaka.

5. ROČNÍK
EAN: 9788081801877

• Zvuková rovina jazyka
• Lexikálna rovina jazyka
• Morfologická rovina jazyka
• Na záver

Autorky: Mgr. Lenka Kohútová, Mgr. Lucia Szkanderová

48 strán / formát: A5

6. ROČNÍK
EAN: 9788081801884

• Zvuková rovina jazyka
• Lexikálna rovina jazyka
• Morfologická rovina jazyka
• Na záver

Autorky: Mgr. Miroslava Degúlová, Mgr. Emília Suríková

56 strán / formát: A5

7. ROČNÍK
EAN: 9788081801891

• Zvuková rovina jazyka
• Lexikálna rovina jazyka
• Morfologická rovina jazyka
• Na záver

Autorky: Mgr. Darina Stebnická, Mgr. Miroslava Degúlová,
PhDr. Kristína Homolová
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64 strán / formát: A5

8. ROČNÍK
EAN: 9788081801907

• Zvuková rovina jazyka
• Lexikálna rovina jazyka
• Morfologická rovina jazyka
• Na záver

Autorky: Mgr. Darina Stebnická, Mgr. Emília Suríková

72 strán / formát: A5

9. ROČNÍK

V PONUKE AJ:
ECKA

DO VR

DIKTÁTY

EAN: 9788081801365

EAN: 9788081801914

• Zvuková rovina jazyka
• Lexikálna rovina jazyka
• Morfologická rovina jazyka
• Na záver

76 strán / formát: A5

Cena: 3,00 €.

92 strán / formát: A6

Autori: Mgr. Lucia Hladeková, Mgr. Martina Labdíková,
Sara Labdiková, PaedDr. Karol Lukáč

Autorky: Mgr. Miroslava Degúlová,
Mgr. Darina Stebnická, Mgr. Emília Suríková

MATEMATICKÝ ZAPÍNAČ

10+1 15+1

Pracovné zošity sú určené všetkým žiakom 5. a 9. ročníka, ktorí sa trápia s matematikou. Na
príprave pracovných zošitov spolupracovali špeciálni pedagógovia – úlohy sú teda upravené tak, aby
ich jednoducho vyriešili aj žiaci s poruchami učenia. Dôležité informácie v úlohách sú zvýraznené
a nechýbajú ani drobné ťaháky, vďaka čomu zaručene „zapne“ každému!

• Testy 1 – 15
• Zadanie
• Pomôcky
• Poznámky
• Riešenia

72 strán / formát: A4
Autorka: PaedDr. Dana Palčeková

9. ROČNÍK
EAN: 9788081801174

EAN: 9788081801730

5. ROČNÍK

• Testy 1 – 15
• Zadanie
• Pomôcky
• Poznámky
• Riešenia

72 strán / formát: A4
Autorka: PaedDr. Dana Palčeková
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FINTY

PRAVOPISNÉ FINTY

EAN: 9788081800054

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.
Autorka: Viera Spišáková

66 strán / formát: A5

SLOVENČINÁRSKE FINTY
EAN: 9788081801648

Po pravopise je druhým najväčším problémom
zvládnutie syntaxe - náuky o vete a vetnej skladbe.
Príručka Slovenčinárske finty, ktorá voľne nadväzuje na Pravopisné finty, ponúka každému možnosť, aby si jednoducho, zrozumiteľne, bez väčšej
námahy a tempom, ktoré mu vyhovuje, osvojil aj
túto súčasť slovenského jazyka. Pre názornosť
a ľahšie pochopenie je príručka doplnená praktickými ukážkami riešenia problémov s vetnou
skladbou.
Autorka: Viera Spišáková

80 strán / formát: A5

PRAVOPISNÉ FINTY V PRAXI

EAN: 9788081802133

Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi
praktický spôsob overenia, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach slovenského pravopisu. Systematickým
precvičovaním pravopisných javov ponúka možnosť nadobudnúť istotu, rutinu a dôveru vo vlastné schopnosti.
Publikácia obsahuje doplňovačky obohatené o riešenia a komentáre k jednotlivým pravopisným problémom,
ktoré sú z praktických dôvodov umiestnené v samostatnej, oddelenej časti. Ich oddelenie od doplňovačiek eliminuje možnosť nahliadania do riešení pri vyplňovaní doplňovačiek a zabezpečuje tak istotu objektívneho overenia
vedomostí.
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2 x 64 strán
formát: A5
Autorka: Viera Spišáková

EDÍCIA
Edícia „do vrecka“ je súbor praktických publikácií formátu A6. Každá publikácia obsahuje súhrnné
informácie a prehľady učiva jednotlivých predmetov a prípravu na testovanie v 5. a 9. ročníku. Edícia
prináša aj aktuálne znenie Ústavy SR. Všetky tituly sú plnofarebné, s množstvom zaujímavých ilustrácií
a fotografií.

EAN: 9788081800023

EAN: 9788081801204

EAN: 9788089530700

EAN: 9788089530588

MATEMATIKA SLOVENČINA LITERATÚRA GEOGRAFIA

BIOLÓGIA

DEJEPIS

CHÉMIA

FYZIKA

96 strán

108 strán

EAN: 9788089530960

56 strán

EAN: 9788089530977

80 strán

EAN: 9788081800016

52 strán

EAN: 9788081800955

42 strán

68 strán

44 strán

TESTOVANIE 5 TESTOVANIE 9 DIKTÁTY

ÚSTAVA SR

TESTOVANIE

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

48 strán

52 strán

EAN: 9788081801358

ISBN 978-80-8180-075-7

EAN: 9788081801365

www.taktik.sk

EAN: 9788081800757

EAN: 9788081800658

Publikácia je pripravená v súlade s požiadavkami
pri Testovaní 9 a je určená na overenie vedomostí.

92 strán

76 strán
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2021/2022
Chcete so žiakmi
na hodine...

KATALÓG

INTERAKTÍVNA VÝUČBA
vydavateľstvo Taktik

rýchlo skontrolovať
správnosť domácej
úlohy?

zopakovať preberanú látku
zábavnou formou – hrou
Vieš? Odpovieš!

ukázať si
pohotovo
fotografie
na celú tabuľu?

využiť
pohodlnú prácu
so slepou
mapou?

vypočuť si
nahrávky zo
života slávnych
fyzikov?

Ako si môžem vyskúšať interaktívny titul zadarmo?
Stačí sa len prihlásiť loginom a heslom pre vašu školu, ktoré dostanete od nášho obchodného
zástupcu. Prihlasovací login a heslo budú platné 14 dní.
Pre prihlásenie si otvorte webový prehliadač (Chrome, Edge, Mozilla, Opera) na webovej adrese:

Nič nemusíte inštalovať. Interak�vny zošit beží priamo v prehliadači.

Ako sa prihlásim?

Prihlásiť sa môžete na adrese interak�vita.tak�k.sk
alebo kliknu�m na odkaz INTERAKTÍVNA VÝUČBA
na stránkach www.tak�k.sk.

Bezplatná ukážka:
Dohodnite si bezplatnú krátku prezentáciu interak�vnych zošitov
s našimi pracovníkmi. Radi vám priamo u vás v škole odprezentujú
interak�vne zošity a poskytnú prístupové údaje.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo
telefonicky, prípadne oslovte priamo obchodného zástupcu.
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taktik@taktik.sk
0950 103 205

Interaktívna Hravá slovenčina
pre 5. – 9. ročník

68 interaktívnych strán

60 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

Celý interak�vny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknu�
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. interak�vne body,
na ktoré učiteľ môže kliknúť – �eto body ukrývajú
zaujímavos�, ktoré sa už do zošita nezmes�li
a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.
Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky
na okrajoch strany, po kliknu� na ne sa spus�a bonusové
materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.
video

interak�vny test

odkaz na webové stránky

interak�vny bod

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
AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
5 interaktívnych zošitov slovenčiny

na 3 roky
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Interaktívna Hravá matematika
pre 5. – 9. ročník

126 interaktívnych strán

132 interaktívnych strán

132 interaktívnych strán

132 interaktívnych strán

128 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 matematika obsahuje aj tzv. konštrukčné úlohy,
na ktoré učiteľ môže kliknúť – tieto úlohy zobrazujú
postupy riešení konštrukčných príkladov v zošite
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.
video

interaktívny test

odkaz na webové stránky

interaktívny bod

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 matematiky

AKCIA roky

38

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

na 1 rok

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
5 interaktívnych zošitov matematiky

na 3 roky

Interaktívny Hravý dejepis
pre 6. – 9. ročník

683interaktívnych strán

59 interaktívnych strán

59 interaktívnych strán

74 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.
Hravý dejepis 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.
video

interaktívny test

odkaz na webové stránky

interaktívny bod

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 dejepisu

na 1 rok
AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
4 interaktívnych zošitov dejepisu

na 3 roky

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

39

Interaktívna Hravá biológia
pre 5. – 9. ročník

68 interaktívnych strán

60 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

64 interaktívnych strán

Celý interak�vny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknu�
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. interak�vne body, na ktoré učiteľ
môže kliknúť – �eto body ukrývajú zaujímavos�, ktoré sa už
do zošita nezmes�li a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.
Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky
na okrajoch strany, po kliknu� na ne sa spus�a bonusové
materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

video

interak�vny test

odkaz na webové stránky

interak�vny bod

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

180 €

Cena licencie za balíček
5 interaktívnych zošitov biológie

na 1 rok
AKCIA roky

40

TAKTIK KATALÓG 2021/2022

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

360 €

Cena licencie za balíček
5 interaktívnych zošitov biológie

na 3 roky

Interaktívna Hravá geograﬁa
pre 5. – 9. ročník

64 interaktívnych strán

56 interaktívnych strán

56 interaktívnych strán

54 interaktívnych strán

70 interaktívnych strán

Celý interak�vny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknu�
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. interak�vne body,
na ktoré učiteľ može kliknúť – �eto body ukrývajú
zaujímavos� a veľké fotograﬁe, ktoré sa už do zošita
nezmes�li a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.
Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky
na okrajoch strany, po kliknu� spus�a bonusové
materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.
video

interak�vny test

odkaz na webové stránky

interak�vny bod

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
AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
5 interaktívnych zošitov geografie

na 3 roky
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Interaktívna Hravá fyzika
pre 6. – 9. ročník

64 interaktívnych strán

62 interaktívnych strán

63 interaktívnych strán

61 interaktívnych strán

Celý interak�vny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknu�
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. interak�vne body,
na ktoré učiteľ môže kliknúť – �eto body ukrývajú
zaujímavos� a veľké fotograﬁe, ktoré sa už do zošita
nezmes�li a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.
Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky
na okrajoch strany, po kliknu� spus�a bonusové
materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

video

interak�vny test

odkaz na webové stránky

interak�vny bod

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

AKCIA roky
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a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

na 1 rok

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
4 interaktívnych zošitov fyziky

na 3 roky

Interaktívna Hravá chémia
pre 7. – 9. ročník

60 interaktívnych strán

60 interaktívnych strán

60 interaktívnych strán

Celý interak�vny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknu�
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. interak�vne body,
na ktoré učiteľ môže kliknúť – �eto body ukrývajú
zaujímavos� a veľké fotograﬁe, ktoré sa už do zošita
nezmes�li a sú pre žiaka spestrením pri výklade učiva.
Pri listovaní v zošite si môžete všimnúť záložky
na okrajoch strany, po kliknu� spus�a bonusové
materiály, ktoré sme zatriedili do niekoľkých skupín.

video

interak�vny test

odkaz na webové stránky

interak�vny bod

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
AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

180 €
360 €

Cena licencie za balíček
3 interaktívnych zošitov chémie

na 3 roky
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Interaktívna
Príprava
na Testovanie
pre 5. ročník

60 interaktívnych strán

60 interaktívnych strán

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.
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Pri vytváraní testov sme spolupracovali s pedagógmi s dlhoročnou
praxou, aby sme čo najlepšie pripravili žiakov na testovanie.
Žiaci tak majú možnosť precvičiť si samotné vyplňovanie
formulárov a vpisovanie odpovedí do pripravených polí.
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Interaktívne testovanie 9 obsahuje okrem možnosti
zobrazovania správnych riešení po kliknutí aj bonus vo forme
generovania cvičných testov ku testovaniu žiakov.
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MATEMATIK

42
49

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 sa zamedzí opisovaniu žiakov od spolusediacich.
veď:

Odpo

.

5a6

16
čísel

kt

k 6,

esiato

sto d

a mie

án
oré m

ok,
5 tisíc

vky.

sto
ka2

notie

7 jed

veď:

Odpo

A

tisla

, Bra

TIK
©TAK

16
va 20

Klúč správnych odpovedí k prípravnému testu žiakov 5.ročníka ZŠ
Test 1
2017

vygenerovaný dňa 23.2.2017
Forma A
A

Číslo
úlohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B

C

Forma B
D

Správná odpoveď
A
B
B
C
B
D
2 450 000

A
C
B
623

D
8 320 963

C
921
36

C
D

A
Číslo
úlohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B

C
B
623

D
A
921

B
2 223

B
15 415

C
120 324

C
B
2 450 000

D
A
A
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AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm

88

Cena licencie
za balíček 2 interaktívnych
zošitov testovanie

Cena licencie za balíček
2 interaktívnych zošitov testovanie

na 3 roky

B

A

360 €

na 1 rok

D

5,6

Nástroj na vytváranie prípravných testov
nájdete na spodnom okraji pravej lišty.
15 415

C

Správná odpoveď

180 €

751

B
B

Interaktívna
Príprava
na Testovanie
pre 9. ročník

88 interaktívnych strán

108 interaktívnych strán

Celý interaktívny zošit obsahuje funkcie, ktoré vám po kliknutí
graficky zobrazia správne riešenia danej úlohy.
Interaktívne testovanie 9 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 najlepšie pripravili žiakov na testovanie.
Žiaci tak majú možnosť precvičiť si samotné vyplňovanie
formulárov a vpisovanie odpovedí do pripravených polí.
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 sa zamedzí opisovaniu žiakov od spolusediacich.

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

Cena licencie za balíček
2 interaktívnych zošitov testovanie

na 3 roky
45

AKCIA roky

a2
licencia n avyše
+ 1 rok n o!
zadarm
TAKTIK KATALÓG 2020/2021

360 €

Cena licencie
za balíček 2 interaktívnych
zošitov testovanie

na 1 rok

180 €
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BALÍČKY
5. ROČNÍK
+

+

+

+

+

6. ROČNÍK
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. ROČNÍK
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+

8. ROČNÍK
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9. ROČNÍK

+

+

Bližšie informácie o zvýhodnených
ročníkových balíčkoch nájdete v cenníku.
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SLOVENČINA

LITERATÚRA

LITERATÚRA

GEOGRAFIA

BIOLÓGIA

CHÉMIA

9. ROČNÍK

8. ROČNÍK

7. ROČNÍK

6. ROČNÍK

5. ROČNÍK

MATEMATIKA

EME

UJ
RAV
PRIP

Publikácia obsahuje:

DO VRECKA

• 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.

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

TESTOVANIE

9

48

788081

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 5
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800757

TESTOVANIE

HISTÓRIA

DEJEPIS

TECHNIKA

Precvičovanie
Precvičovanie
počítania 5 počítania 6

ETIKA

OBČ. NÁUKA

RUŠTINA

Precvičovanie počítania 5 Precvičovanie počítania 6

SLOVNÍKY

Precvičovací zošit z matematiky pre 6. ročník
Precvičovací zošit z matematiky pre 5. ročník

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK

FYZIKA

• Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie
• Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie
a zafixovanie
preberaného učiva z matematiky pre 6. ročník.
a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 5.
ročník.

žiaci môžu overiť zošit z matematiky
• Súčasťou sú dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť• Súčasťou sú dva testy, ktorými siPrecvičovací
svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť.
svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť.

pre 5. ročník ZŠ

Precvičovací zošit z matematiky
pre 6. ročník ZŠ

• Rozširuje
• Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na
hodinách.možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.
• Je tiež
vynikajúcou
• Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu
prípravu
detí. pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Pripravené v súlade s inovovaným
Štátnym vzdelávacím programom

Precvicovanie-pocitania5_obalka_v5_PRESS.indd 1

Precvicovanie-pocitania6_obalka_v5_PRESS.indd 1

Pripravené v súlade s inovovaným
Vnútri aj kľúč s riešením
Štátnym vzdelávacím programom

Vnútri aj kľúč s riešením

15/04/2020 07:11

15/04/2020 11:30
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TVVP
TVVP

BONUS

15+1 BALÍČEK

RIEŠENIA ÚLOH
PRE UČITEĽA

SÚČASŤ
BALÍKA

10+1
NA KAŽDÝCH 10 ks
1 ks ZDARMA

10+1 15+1
NA KAŽDÝCH 15 ks
1 ks ZDARMA

BONUS
BONUS
PRE ŽIAKA

INTERAKTÍVNA
PRÍPRAVA

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVATEĽA
1. Akákoľvek objednávka v súlade s obchodnými 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 objednávkovom
formulári pravdivo uviesť všetky požadované
údaje.
3. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.,
sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú
objednávku. O spracovaní objednávky informuje objednávateľa na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednávkovom 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 od uzavretia kúpnej zmluvy.
5. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.,
nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.
6. V prípade, že objednávateľom je škola, na
každých objednaných 15 ks pracovných zošitov pre žiakov z daného predmetu a ročníka
sa objednávateľovi poskytuje tiež 1 ks pracovného zošita pre učiteľa zdarma. V prípade, ak
je v objednávke uvedený vyšší počet zošitov
pre učiteľa, zošity navyše budú účtované podľa aktuálnej ceny daného pracovného zošita.
V prípade, že objednávateľom je škola, obdrží objednávateľ pri objednaní 5 a viac ks pracovných zošitov bezplatne od predávajúceho
metodickú príručku a riešenia úloh v elektronickej podobe.
7. Úhrada faktúry môže byť vykonaná prevodom, priamym vkladom na účet, v hotovosti
prostredníctvom dobierky alebo poštovou poukážkou. Každá platba musí obsahovať variabilný symbol – číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné identifikovať platbu a faktúra

TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice
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je považovaná za neuhradenú. Objednávateľ
je povinný uchovať doklad o úhrade.
8. Ak je objednávateľom škola, poštovné
a balné je bezplatné.
9. Každý objednávateľ, ktorým je škola na
území Slovenskej republiky, má nárok na 1 ks
žiackeho pracovného zošita z daného predmetu a ročníka ako ukážku. Pri objednaní 15
a viac ks pracovných zošitov z daného predmetu a ročníka zostáva ukážka škole bezplatne, pri Hravej ruštine je to pri objednaní
10 a viac ks pracovných zošitov. V prípade,
že škola neuskutoční objednávku pracovných
zošitov do 30 dní odo dňa doručenia ukážky
pracovného zošita, je škola povinná v rovnakej lehote nepoškodené ukážky vrátiť zaslaním na korešpondenčnú adresu predávajúceho.
10. V prípade reklamácie, ak je dodaný tovar
neúplný, chybný alebo poškodený, je potrebné
obratom kontaktovať vydavateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., garantuje
vybavenie reklamácie v čo najkratšom možnom čase a na náklady spoločnosti.
11. Pri zasielaní reklamovaného tovaru je potrebné zaslať ho na poštovú adresu vydavateľstva a k tovaru priložiť kópiu faktúry spolu
so sprievodným listom s popisom chyby alebo dôvodu reklamácie.
12. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom (fyzickou osobou), je oprávnený odstúpiť od
zmluvy za podmienok uvedených v poučení
o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie
od zmluvy, ktoré je dostupné na webovej adrese http://www.taktik.sk/kontakt/obchodne-podmienky/.
13. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa, resp. jeho zamestnancov, či iných
osôb nim poverených na konanie v súvislosti s touto zmluvou, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne
plnenie kúpnej zmluvy, pred uzatvorením tejto
kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok objednávateľa súvisiacich s predmetom kúpy a pre
plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne je ich
spracúvanie v oprávnenom záujme predáva-

0950 103 205
7.30 – 16.00 hod.

júceho. V prípade ich neposkytnutia by nebolo
možné riadne plniť kúpnu zmluvu. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu potrebnú
k riadnemu plneniu zmluvy, ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov. Objednávateľ môže
zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj
súhlas so zasielaním informácií o novinkách,
udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho. Zaškrtnutím tohto políčka objednávateľ udeľuje predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných
údajov, na zasielanie informácií o novinkách,
udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailov). Tento
súhlas udeľuje objednávateľ slobodne a dobrovoľne predávajúcemu na dobu 5 rokov.
14. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie
a šírenie publikácií vydavateľstva alebo ich
častí bez súhlasu vydavateľstva je zakázané
a bude postihované podľa zákona.
15. Objednávateľ vyjadruje kliknutím na príslušné políčko v e-mailovej výzve predávajúceho na odber noviniek TAKTIK vydavateľstva
svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách
predávajúceho. Kliknutím na tlačidlo “potvrdiť odber” objednávateľ udeľuje predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie
informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej
pošty (e-mailov). Tento súhlas udeľuje objednávateľ slobodne a dobrovoľne predávajúcemu na dobu 5 rokov.
16. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťami
sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom
uvedených kontaktov.
Váš obchodný zástupca:

Obchodné podmienky sú zverejnené
na stránke www.taktik.sk.

taktik@taktik.sk
www.taktik.sk
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0903 635 602

0903 812 538

0903 925 626

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

0903 635 601

0903 922 256

Naši obchodní manažéri sú tu pre vás. Ak máte záujem
o informácie, vzorky publikácií, prezentáciu interaktívneho
softvéru alebo akúkoľvek podporu, kontaktujte obchodného
manažéra podľa príslušného regiónu.

0903 419 906

0903 468 996

Katalóg učebných a vzdelávacích pomôcok pre 2. 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.

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice
Telefón: 0950 103 205

www.taktik.sk

