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          učitelia, 
prihovárame sa Vám s katalógom učebných 

a vzdelávacích pomôcok pre 2. stupeň základných škôl, 
ktoré sme pre Vás pripravili na nadchádzajúci školský rok. 

V novom školskom roku sa zavŕši zavádzanie inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu. V súlade s týmto procesom 
Vám prinášame pracovné zošity s upraveným obsahom podľa iŠVP: pracovný zošit Hravá 
matematika pre 9. ročník ZŠ, pracovný zošit Hravá geografia pre 9. ročník ZŠ a pracovný zošit 
Hravá biológia pre 9. ročník ZŠ.

Aktuálnou novinkou v našej ponuke sú pracovné zošity Precvičovanie pravopisu pre  
5. – 9. ročník ZŠ. Súbor pracovných zošitov je zameraný na opakovanie a precvičovanie 
rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v danom ročníku. 

Originálnou novinkou je pracovný zošit Matematický zapínač 9. Táto osobitá publikácia 
je určená žiakom, ktorí majú ťažkosti s matematikou a je vhodná aj pre žiakov s poruchami 
učenia. Obsahom publikácie je 15 testov, ktoré môžu slúžiť aj ako príprava na Testovanie 9. 
Prostredníctvom úloh a pomôcok, ktoré žiaci nájdu v publikácii, sa naučia riešiť matematické 
úlohy a zvládnuť nástrahy matematiky.

Očakávanou novinkou je pracovný zošit Hravý dejepis pre 6. ročník ZŠ, ktorý koncepčne 
nadväzuje na pracovné zošity Hravý dejepis pre 7. – 9. ročník ZŠ. Publikácie s originálnou 
koncepciou oboznamovania sa históriou od PaedDr. Bojkovej sme kvôli rozlíšeniu titulov  
premenovali na Hravá história pre 5. ročník ZŠ a Hravá história pre 6. ročník ZŠ. 

K obľúbeným pracovným zošitom Hravá technika pre 5. – 9. ročník ZŠ pripravujeme sadu 
učebníc. V nasledujúcom školskom roku Vás potešíme učebnicami Technika pre 5. ročník ZŠ 
a Technika pre 6. ročník ZŠ. Autorom učebníc je autor pracovných zošitov Hravá technika, čo 
je najlepšou zárukou ich kvality. Učebnice spolu s pracovnými zošitmi poskytnú dobrý základ 
pre rozvoj technického myslenia a technickej zručnosti žiakov.

Praktickými novinkami sú brožúrky Dejepis do vrecka a Biológia do vrecka. Publikácie 
formátu A6 obsahujú prehľadný súhrn poznatkov z dejepisu či biológie. Obľúbenú vreckovú 
edíciu doplňuje Ústava SR do vrecka s úplným aktuálnym znením nášho základného zákona. 

V ponuke našich titulov nechýbajú obľúbené pracovné zošity Hravá slovenčina pre 5. – 9. 
ročník ZŠ, Hravá literatúra pre 5. – 9. ročník ZŠ, Hravá fyzika pre 6. – 9. ročník ZŠ, Hravá 
chémia pre 7. – 9. ročník ZŠ a Hravá ruština pre 5. – 7. ročník ZŠ. Edíciu Hravá etika doplňujú 
pracovné zošity Hravá etika pre 8. ročník ZŠ a Hravá etika pre 9. ročník ZŠ. 

Pripravili sme pre Vás aj novinky v podobe interaktívnych pracovných zošitov. K IPZ Hravá 
biológia, Hravá geografia, Hravá slovenčina, Hravá fyzika, Hravá chémia a Príprava na 
Testovanie pribudli IPZ Hravá matematika a Hravý dejepis. Interaktívne zošity sú zostavené  
z obsahu pracovných zošitov a množstva bonusov v podobe videí, odkazov na zaujímavé 
stránky, doplňujúcich úloh, hier a súťaží.

Prelistujte si náš katalóg a vyberte si z pripravenej ponuky. Z každého predmetu a ročníka 
si môžete objednať na adresu Vašej školy bezplatnú ukážku, aby ste si ju mohli prelistovať  
a rozhodnúť o objednávke pre Vašu triedu. Uvítame Vaše postrehy, pripomienky a návrhy, 
ktoré nám umožnia naďalej plniť Vaše predstavy a požiadavky na kvalitné učebné pomôcky.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. V prípade, že objednávateľom je škola, 
na každých objednaných 15 ks žiackych 
pracovných zošitov Hravá matematika 
pre 5. - 9. ročník sa objednávateľovi po-
skytuje 1 ks učiteľského zošita zdarma. 
Učiteľský zošit nad rámec bezplatného 
nároku je možné zakúpiť len pri objed-
naní 5 a viac ks žiackych pracovných 
zošitov z daného predmetu a ročníka.

8. K pracovným zošitom, ktoré nemajú 
učiteľskú verziu, poskytuje spoločnosť 
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., učiteľom 
metodické príručky alebo riešenia úloh 
v elektronickej forme.

9. Úhrada faktúry môže byť vykona-
ná prevodom, priamym vkladom na 
účet, v hotovosti prostredníctvom 
dobierky alebo poštovou poukáž-
kou. Každá platba musí obsahovať 
variabilný symbol – číslo faktúry. V 
opačnom prípade nie je možné iden-
tifikovať platbu a faktúra je považo-
vaná za neuhradenú. Objednávateľ 
je povinný uchovať doklad o úhrade. 
 

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

11. Poštovné a balné je bezplatné.

12. Každá škola na Slovensku má nárok na 
1 ks žiackeho pracovného zošita z da-
ného predmetu a ročníka ako ukážku. 
Pri objednaní 15 a viac ks pracovných 
zošitov z daného predmetu a ročníka 
zostáva ukážka na škole bezplatne, pri 
Hravej ruštine je to pri objednaní 10 
a viac ks pracovných zošitov. V  prípa-
de, že škola neuskutoční objednávku 
pracovných zošitov ani do 30 dní odo 
dňa doručenia ukážky, je škola povinná 
v rovnakej lehote nepoškodené ukážky 
vrátiť na poštovú adresu vydavateľstva.

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

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

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

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

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

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

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

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

TELEFONICKY
Bezplatná zákaznícka linka: 
0800 130 006
mobil: 0911 931 196
7.30 – 16.00 hod.

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

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

Objednávky
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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

TAKTIK KATALÓG 2019/20204



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 2019/2020 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 9. ročník sú 
prepracované podľa inovovaného ŠVP.  
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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 farebných strán A4

132 farebných strán A4

132 farebných strán A4

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“

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, odmocniny, zápis veľkých čísel 
3. Pytagorova veta
4. Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch
5. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou
6. Podobnosť trojuholníkov
7. Štatistika
8. Grafické znázornenie závislostí

132 farebných strán A4

128 farebných strán A4

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„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

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.

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN  978-80-8180-162-4

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE

MATEMATIKA 8

MATEMATIKA 9

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

40
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voľn
ý po

čet c
ifier

: 129
,345

 105
 321

...

Na k
onie

c de
satin

nej č
asti 

môžem
e pr

ipísa
ť ľub

ovoľ
ný p

očet
 núl.

 129
,345

 = 12
9,34

5 0 =
 129

, 345
 000

 = 12
9,34

5 00
0 00

0...

Čítanie desatinných čísel

8,3: 
8 ce

lých
, 3 d

esat
iny

10,3
8: 10

 celý
ch, 3

8 sto
tín

14,8
32: 1

4 ce
lých

, 832
 tisíc

in

23,0
04: 2

3 ce
lých

, 4 ti
sícin

y

Rozšírený zápis desatinného čísla

1. sp
ôsob

:  12
9,34

5 = 1
00 +

 20 +
 9 + 

0,3 +
 0,04

 + 0,
005

2. sp
ôsob

:  12
9,34

5 = 1
 · 10

0 + 2
 · 10

 + 9 
· 1 +

 3 · 0
,1 + 

4 · 0
,01 +

 5 · 0
,001

Periodické číslo

Číslo
, u k

toré
ho s

a čís
elný

 rozv
oj za

 des
atin

nou
 čiar

kou 
neus

tále 

opak
uje. 

Zapi
suje

me ho
 čiar

ou n
ad s

kupi
nu č

íslic,
 ktor

á sa
 opa

kuje
. 

Táto
 sku

pina
 sa n

azýv
a pe

riód
a de

satin
ného

 rozv
oja.

1,25
2 25

2 25
2 ....

 = 1,
252 

(per
ióda

 252
)

3,33
3333

... = 
3,3 

 
(per

ióda
 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       
       

     d
esatinná       

       
       

 desatinné

    časť      
       

       
   časť      

       
       

       
       

číslo

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.

25

II.
 P

O
Č

TO
V

É 
V

Ý
KO

N
Y 

S 
PR

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 40,625cm

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

H
O

L 
A 

JE
H

O
 V

EĽ
KO

SŤ
, O

PE
RÁ

CI
E 

S 
U

H
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 2019/2020                         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. 



„PODĽA iŠVP“

„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

64 farebných strán A4

SLOVENČINA 8

SLOVENČINA 9

TAKTIK KATALÓG 2019/2020 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"

„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 9. 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_Amerika2.ai   1   12. 3. 2015   12:23:47

+

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

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
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+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

+ Plnofarebná obojstranná  
    mapa A3 ku každému zošitu

1. Opakovanie: Slovensko
2. Austrália a Oceánia
3. Polárne oblasti Zeme
4. Amerika

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

9Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

GEO
GRAFIA

Hravá geograa 9 obsahuje:
I. Planéta Zem
II. Austrália a Oceánia
III. Polárne oblasti Zeme 
IV. Amerika

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.

ISBN  978-80-8180-163-1

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

54 farebných strán A4

144 farebných strán A4

GEOGRAFIA 8

GEOGRAFIA 9

GEOGRAFICKÝ ATLAS

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

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

1. Základné životné procesy organizmov
2. Organizácia živej hmoty organizmov
3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
4. Životné prostredie organizmov a človeka

9BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 9 obsahuje:

I. Neživá príroda a jej poznávanie
II. Zem a jej stavba
III. Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme
IV. Geologické procesy
V. História Zeme
VI. Príroda Slovenska
VII. Ekologické podmienky života

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  978-80-8180-159-4

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

56 farebných strán A4

64 farebných strán A4

BIOLÓGIA 8

BIOLÓGIA 9

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

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

„PREPRACOVANÝ PRACOVNÝ ZOŠIT PODĽA iŠVP“

NOVINKA+

PREPRACOVANÉ

VYDANIE
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HISTÓRIA
Pracovná učebnica 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 učebnice pre 5. až 6. ročník sú spracované podľa inovovaného ŠVP. 

1. Človek v premenách času  
a priestoru

2. Človek a komunikácia

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

72 farebných strán A4

76 farebných strán A4

5HISTÓRIA
HRAVÁ

Pracovná učebnica pre 5. ročník ZŠ

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-103-7

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

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

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

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

• pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

6HISTÓRIA
HRAVÁ

Pracovná učebnica pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-104-4

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

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

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

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

• pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

HISTÓRIA 5

HISTÓRIA 6

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

HRAVÁ

HRAVÁ

Á

   

2. Učňovská úloha: STAROVEK

Asi 4 000 rokov pred Kristom sa začali vyvíjať staroveké civilizácie a človek prešiel z primitívneho spôsobu 

života na vyspelejší. Vďaka lupe máš pocit, akoby si stál priamo pred obrovským starovekým chrámom z 

bieleho mramoru. Stĺpy sú také mohutné a vysoké, že kvôli ostrému slnku takmer nedovidíš na samotný 

vrch tejto veľkolepej stavby. Vidíš tých ľudí na ulici? Počuješ tú hudbu? V diaľke zasa znie mohutný potlesk a 

výkriky ohúrených divákov... Neďaleko muž cez kvapky potu už takmer ani nevidí, čo vytesáva z obrovského 

kameňa... Podobne ako v praveku skús opísať spôsob života človeka v staroveku.

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

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

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

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

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

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

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

.....

Výzor človeka v staroveku: ..........
............

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

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

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

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

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

Činnosť: ........
............

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

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

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

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

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

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

.....

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

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

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

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

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

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

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

....
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8. Na krídlach času

Pred Tebou je ôsma učňovská lekcia, ktorá zavŕši Tvoje ces-

tovanie v čase. Vznášaš sa vysoko nad všetkými časovými 

priamkami, ktoré si doteraz spoznal, aby si si lepšie vedel 

predstaviť, ako plynie čas. 

Všimni si prvú časovú priamku. Máš jedinečnú možnosť 

vidieť, ako vyzerá svet zhora. Je to časová priamka z blízkej 

minulosti, preto si mnohé z týchto vecí určite videl aj na 

vlastné oči. 

Veci na prvej časovej priamke sú ti blízke, pretože sa odo-

hrali len nedávno. Ty už však dokážeš cestovať v čase aj 

oveľa ďalej. 

Vyznač na časovej priamke červenou farbou čiaru svojho 

života a pomenuj veci, ktoré sú Ti známe.

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

........

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

.........

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

........

Dokážeš preletieť cez viac ako dve tisícročia? Vieš aj na tomto väčšom časovom úseku vyznačiť čiaru svojho 

života? Skús to! Všímaj si krásu okolitého sveta a pozri, koľko udalostí sa v našom letopočte odohralo, kým 

si sa narodil. 

1. Učňovská úloha: Prelet nad udalosťami nášho letopočtu

Vieš pomenovať niektoré veci, ktoré patria do nášho letopočtu? .............................................
.................................

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

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

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

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

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

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

1960
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0
1000

2000 20402020
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20. Ľudia, ktorí patria Bohu
Kto sme, prečo sme tu, čo je zmyslom nášho života, existuje niečo aj po smrti? Nad týmito otázkami sa ľudia 
odjakživa zamýšľali a dodnes na ne nenašli jednoznačnú odpoveď. Veda je úžasná a dokáže odpovedať na 
mnohé otázky, niektoré však stále zostávajú nezodpovedané a nevysvetlené. Pochopiť nepoznané veci nám 
preto pomáha viera v nadprirodzené sily, ktoré riadia to, čo človek sám ovládať nedokáže.

1. Učňovská úloha: Bohovia našich predkov

Hovorí sa, že človek je pánom tvorstva. Voči silám prírody je však stále bezmocný. Odpradávna preto ľudia 
uctievali rôzne prírodné úkazy, aby si tak získali priazeň matky prírody. Pomôž si nasledujúcimi obrázkami, 
ktoré označujú starých slovanských bohov a vypátraj, čomu podľa našich predkov jednotlivé božstvá vládli. 

Perún Mokoša Živa

Morena Veles
Lada

65

   

3. Učňovská úloha: Sila ľudskej ruky...

Primitívne kresby sa postupne zjednodušovali a vznikalo prvé písmo. Čím obratnejšia bola ľudská ruka, tým 

jemnejšie dokázala narábať s nástrojmi. Tým sa menil tvar písma aj písacie potreby. Všetko významné, čo sa 

udialo, si ľudia zapisovali. Zo zapísaných udalostí vznikali aj niekoľko metrov dlhé zvitky. Vzácne myšlienky 

významných mudrcov sa prepisovaním šírili po celom svete.                                                                                    Aby 

Aby sa uchovali pre ďalšie generácie, písmo muselo byť úhľadné a čitateľné. Takto sa napríklad rozšírila aj 

najznámejšia kniha na svete – Biblia. Vieš si predstaviť, ako dlho človeku trvalo, kým ručne prepísal jednu 

knihu? Pred sebou máš úryvok zo starej knihy o slovenskom ľudovom liečiteľstve. Prečítaj si stranu, na ktorej 

je kniha otvorená a potom text perom prepíš na pripravené prázdne miesto. Stopni si, ako dlho ti trvá prepí-

sanie jednej strany. Snaž sa písať čitateľne a úhľadne. 

Odmeral si si, ako dlho Ti trvalo prepísanie tohto krátkeho textu? Zapíš si svoj čas: .........................................

Podarilo sa Ti však prepísať iba jednu stranu starej knihy. Vypočítaj, koľko času by si potreboval na prepísa-

nie celej knihy, keby mala 100 strán: ............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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BONUS
Metodická príručka v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii. 
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DEJEPIS
Pracovný zošit sprostredkúva 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.

1. Najstaršia história
2. Obrazy pravekej spoločnosti
3. Obrazy starovekej spoločnosti
4. Obrazy stredovekého sveta

64 farebných strán A4

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

DEJEPIS

www.taktik.sk

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.

ISBN: 978-80-8180-137-2

 DEJEPIS 6

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

HRAVÝ

Ý

NOVINKA

1. Predkovia Slovákov v Karpat-
skej 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

60 farebných strán A4 60 farebných strán A4

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 7  DEJEPIS 8

 DEJEPIS 9 „PODĽA iŠVP“

HRAVÝ HRAVÝ

HRAVÝ

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
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ETIKA 5

ETIKA 6

ETIKA 7

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

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

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

ETIKA7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978 – 80 – 8180 – 102 – 0

I. Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity

II. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory

III. Rodina a priateľstvo

IV. Láska a sexualita

V. Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity

VI. Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom

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 801020

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. Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity
2. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
3. Rodina a priateľstvo

4. Láska a sexualita
5. Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
6. Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom

1. Otvorená komunikácia
2. Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba
3. Poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých

4. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch
5. Etické aspekty ochrany prírody
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ETIKA 8

ETIKA 9

„PODĽA iŠVP“

„PODĽA iŠVP“

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.

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 

NOVINKA

NOVINKA

1. Zdroje etického poznania

2. Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota
3. Ekonomické hodnoty a etika
4. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty

1. Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí

2. Zdravý životný štýl
3. Nezdravý životný štýl a závislosti
4. Ochrana života a prosociálnosť
5. Masmediálne vplyvy

72 farebných strán A4

68 farebných strán A4

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...

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

ISBN 978 – 80 – 8180 – 165 – 5

I. Zdroje etického poznania

II. Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota

III. Ekonomické hodnoty a etika

IV. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty

ETIKA 8
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. 8
9 788081 801655



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 

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“„PODĽA iŠVP“

2

Čo skúma chémia?

1.  Nasledujúce vedné odbory zaraď medzi prírodné alebo spoločenské vedy.
 

dejepis, fyzika, chémia, archeológia, jazykoveda, ekológia, biológia, ekonómia, geografia,  

filológia

2.
 
Rozhodni, či daná trojica obrázkov predstavuje chemickú alebo fyzikálnu premenu 

látok. 

objavujeme chémiu 
v Našom okolí

ÚVOD

+

+

10

obozNamujeme sa s chemickým laboRaTóRiom

1.
 
začni zelenou šípkou. prezri si kartičku. ak vyjadruje pravdivú informáciu, pokračuj 

v smere modrej šípky, ak nepravdivú, choď v smere červenej šípky. ak si 

postupoval/-a správne, z písmen získaš tajničku.

2. odpovedz na nasledujúce otázky.

a) Prečo nesmieš v chemickom laboratóriu jesť a piť?

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

b) Čo urobíš, ak sa pri pokuse poleješ kyselinou?

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

c) Čo urobíš, ak nádoba s chemikáliou, ktorú máš použiť, nebude označená?

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

d) Aké je telefónne číslo tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby?

..................................................................................................................................................................................................
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25

dRuhy vÔd

1. voda sa vyskytuje v troch skupenstvách: tuhom, kvapalnom a plynnom. doplň do 

schémy pomenovania jednotlivých skupenských premien.

2. doplň pod obrázky druhy vody podľa výskytu.

29

3. ktoré zložky vzduchu sú súčasťou bielkovín? uveď ich názvy a označ potraviny  

s vysokým obsahom bielkovín.

4. doplň zápis fotosyntézy a odpovedz na otázky.

a) Ktoré živé organizmy sú schopné fotosyntézy a prečo?

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

b) Ktorá zložka vzduchu sa pri fotosyntéze spotrebúva?

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

c) Aký druh energie je nevyhnutný pre priebeh fotosyntézy?

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

++

48

hasiace láTky a hasiace pRísTRoje

1. poskladaj z písmen v bublinách názvy hasiacich látok.

2. zakrúžkuj správne tvrdenia o vode.

a) Možno ňou hasiť olej, benzín.

b) Možno ňou hasiť najmä tuhé látky.

c) Možno ňou hasiť elektrické zariadenie pod napätím.

d) Ochladzuje horiacu látku pod zápalnú teplotu.

e) Je súčasťou snehového hasiaceho prístroja.

f ) Je súčasťou penového hasiaceho prístroja.

g) Zabraňuje prístupu vzduchu k horiacej látke.

h) Možno ňou hasiť látky s menšou hustotou, ako má voda.

3. aké hasiace prístroje máte vo vašej škole? vymenuj.

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

4. zapíš do schémy chemickú reakciu, ktorá prebieha v penovom hasiacom prístroji. 

pomenuj reaktanty a produkty reakcie. uveď hasiace látky.

A
D O

V

E

P

K
IO

S

.........................    .........................................    .............................................................    .........................................................
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H

L
Ý

I
T
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I

+

+

+

+

Reaktanty: ..........................................................................................................................................................................

Produkty: ............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

64 farebných strán B564 farebných strán B5

64 farebných strán B5

FYZIKA 6 FYZIKA 8FYZIKA 7

R = 
        

U
1

BONUS
Riešenia úloh v elektronickej podobe pre učiteľa k dispozícii.

„PODĽA iŠVP“

„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
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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

TAKTIK KATALÓG 2019/2020                         22



TECHNIKA
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. 

1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia v technike
3. Technické materiály a pracovné

postupy ich spracovania 
4. Elektrická energia, elektrické  

obvody
5. Jednoduché stroje, mechanizmy,

druhy prevodov

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

60 farebných strán A460 farebných strán A4

5Učebnica pre 5. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-097-9

TECHNIKAUčebnica je zameraná 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.

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               800979

Učebnica pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP 6TECHNIKA

ISBN 978-80-8180-098-6

Učebnica je zameraná 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.

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

9         788081               800986

TECHNIKA 5 TECHNIKA 6

6

16

Stand-by príkon jedného zariadenia 
je pomerne nízky (asi 2 až 10 W). 
Spočítaj stand-by príkony všetkých 
zariadení takéhoto typu v domác-
nosti a výsledok vynásob 24 hodi-
nami za deň a 365 dňami v roku. 
Aktuálne údaje doplň do uvedenej 
tabuľky a vypočítaj spotrebu elek-
trickej energie v stand-by režime.

Spotrebič Príkon v režime Stand-by [W] 
televízny prijímač
HI-FI veža
videorekordér
DVD rekordér
satelit 
počítač
tlačiareň 
monitor 
skener
rádiobudík (rádiohodiny)

celková spotreba za 1 hodinu
celková spotreba za 24 hodín
celková spotreba za 1 rok

17

18

19

20

21

Zdôvodni zber, triedenie a likvidáciu vyradených elektrických spotrebičov z domácnosti.

Uveď konkrétne možnosti ekologickej likvidácie starých elektrospotrebičov.

Ako budeš postupovať v prípade likvidácie starého nefunkčného hriankovača? Svoju odpoveď zdôvodni.

Porovnaj kompresorovú a absorpčnú chladničku z energetického hľadiska. Ktorá z nich je 
vhodnejšia do domácnosti? Svoju odpoveď zdôvodni.

Napíš, akým spôsobom možno šetriť spotrebu elektrickej energie televízneho prijímača, HI-FI veže či 
počítača.

1515

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 premietania

Vyhotovil

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.

„PODĽA iŠVP“ „PODĽA iŠVP“

1. Bytové inštalácie
2. Strojové opracovanie 

materiálov
3. Tvorivá činnosť
4. Svet práce

1. Človek a technika 
2. Človek a výroba  

v praxi
3. Úžitkové a  

darčekové 
predmety 

1. Elektrické spotrebiče  
v domácnosti

2. Technická elektronika
3. Technická tvorba
4. Svet práce 

44 farebných strán A440 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 8 TECHNIKA 9

UČEBNICA

UČEBNICA
UČEBNICA

NOVINKA
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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 2019/202024

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

TAKTIK KATALÓG 2019/202026

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
Slovenský jazyk a literatúra

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika

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.

+

ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

TAKTIK KATALÓG 2019/2020 27

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9
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1. Opakovanie učiva 5. ročníka 
2. Vybrané slová
3. Tvrdé, mäkké a obojaké 

spoluhlásky
4. Podstatné mená 
5. Prídavné mená
6. Zámená a číslovky
7. Slovesá
8. Neohybné slovné druhy 
9. Vetná skladba a vetné členy
10. Riešenia

1. Opakovanie učiva 
4. ročníka

2. Spodobovanie
3. Podstatné mená 
4. Prídavné mená 
5. Zámená 
6. Číslovky 
7. Slovesá 
8. Predložky
9. Riešenia

1. Opakovanie učiva 6. ročníka
2. Pravopis slov cudzieho  

pôvodu
3. Podstatné mená
4. Prídavné mená
5. Číslovky
6. Slovesá
7. Spojky
8. Jednočlenné a dvojčlenné vety
9. Riešenia

1. Opakovanie učiva 8. ročníka
2. Slovná zásoba
3. Zvuková stránka jazyka
4. Interpunkčné znamienka
5. Slovné druhy
6. Veta, vetné členy
7. Riešenia

1. Opakovanie učiva 7. ročníka
2. Slovné druhy
3. Priame a nepriame 

pomenovania
4. Obohacovanie slovnej 

zásoby
5. Vetné členy
6. Veta
7. Riešenia

56 farebných strán A5

56 farebných strán A5

56 farebných strán A5

56 farebných strán A5 56 farebných strán A5

PRE 5. ROČNÍK PRE 6. ROČNÍK

PRE 7. ROČNÍK PRE 8. ROČNÍK

PRE 9. ROČNÍK

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.

PRECVIČOVANIE PRAVOPISU



MATEMATIKA

TESTOVANIE 5

DO VRECKA

DO VRECKA

40 strán

48 strán

TAKTIK KATALÓG 2019/2020 29

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.

EDÍCIA DO VRECKA

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.

ZŠGRAFIA
DO VRECKA

GEO

www.taktik.sk

ISBN 978-80-8180-002-3

DO VRECKA

9 788081 800016

ISBN 978-80-8180-001-6

ÚSTAVA

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-135-8

9         788081                801358

CHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7

FYZIKA

ISBN  978-80-89530-96-0

SLOVENČINA

TESTOVANIE 9

DEJEPIS

ÚSTAVA SR

DO VRECKA

DO VRECKA

DO VRECKA

DO VRECKA

52 strán

52 strán

108 strán

76 strán

GEOGRAFIA

BIOLÓGIA CHÉMIA FYZIKA

DO VRECKA

DO VRECKA
DO VRECKA

DO VRECKA

56 strán

100 strán 44 strán 44 strán

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA



PRAVOPISNÉ
A VETNÉ FINTY
Tieto jedinečné publikácie sú skvelými pomôckami pre všetkých, ktorí bojujú so slovenským pravopisom 
alebo sa nekamarátia so zložitými vzťahmi vo vetách. Publikácie obsahujú praktické ukážky a pomôcky 
– finty, ktoré celú problematiku veľmi zjednodušia. Pravopis ani vetná skladba tak už pre nikoho nebudú 
strašiakom.

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

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

ČITATEĽSKÝ 
DENNÍK 
pre 2. stupeň ZŠ

MENO

ŠKOLA

TRIEDA ŠKOLSKÝ ROK

MÔJ

ČITATELSKÝ DENNÍK
‚

Počet strán: 56 strán
Formát: B5

Počet strán: 66 strán
Formát: A5

Počet strán: 80 strán
Formát: A5

MÔJ
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zistiť, či ide o koncovku

zistiť, o aký slovný druh ide a bližšie ho určiť 

(akostné, vzťahové, privlastňovacie prídavné 

meno)

dať prídavné meno do základného tvaru 

(nominatív singuláru) a určiť, aká je posledná 

spoluhláska pred koncovkou v základnom tvare

priradiť správny vzor a uvedomiť si, akú kon-

covku vyžaduje

1. krok:

2. krok:

3. krok:

4. krok:

Správny postup pri písaní i/y v koncovkách prídavných mien:

...bocianí, motýlí, žirafí, gorilí, kohútí, krokodílí, rybí...

→

→

→

→
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a) Ako správne napíšeš i/y                                                  
v koncovkách akostných a vzťahových  
prídavných mien

Vzor pekný
Je považovaný za najkomplikovanejší, pretože v koncovke môže mať „i“ aj „y“, 
„í“ aj „ý“. V skutočnosti až tak veľmi komplikovaný nie je. Vyzerá takto:

PLURÁLSINGULÁR

pekn
pekn
pekn
pekn
pekn
pekn

ý
ého
ému
ého/ý
om
ým

pekn
pekn
pekn
pekn
pekn
pekn

í
ých
ým
ých/é
ých
ými

Či je prídavné meno v singulári alebo v pluráli, prezradí ti podstatné meno 
alebo sloveso, ku ktorému prídavné meno patrí. 

Všimni si, že keď za „ý/y“ ešte niečo nasleduje (napr. „m / ch / mi“), jednoducho, 
ak za „ý/y“ ešte niečo píšeš, bude to automaticky tvrdé „ý/y“. V takýchto 
prípadoch vôbec nemusíš rozmýšľať:

Spozornieš, len ak za „ý/y“ nič nenasleduje, ak je posledným písmenom slova. 
V tom prípade musíš zistiť, či je prídavné meno v singulári alebo v pluráli.        
V singulári má koncovku „ý/y“, v pluráli má koncovku „í/i“:

veselým, milých, krátkymi

singulár (jednotné číslo) = veselý, milý, krátky 
plurál (množné číslo) = veselí, milí, krátki 

koncovkyzáklad slova koncovkyzáklad slova

→→ →→

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
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Vzor cudzíJe jednoduchý, môže mať v koncovke jedine „í“ alebo „i“ – podľa pravidla  

o rytmickom krátení.

KRÁTKA KONCOVKA

DLHÁ KONCOVKA

cudzícudziehocudziemu cudzieho/í cudzom cudzím 

súci súceho súcemusúceho/i súcom súcim 

cudzícudzíchcudzímcudzích/iecudzíchcudzími

súci/esúcichsúcimsúcich/esúcichsúcimi

Vzor pávíAk prídavné meno vzniklo zo zvieracieho podstatného mena, správa sa 

podľa vzoru páví. Tento vzor je pravopisne najjednoduchší, pretože nemôže 

mať v koncovke nič iné ako „í“. Tu nerozhoduje ani mäkkosť či tvrdosť pos-

lednej spoluhlásky, ani dĺžka predchádzajúcej slabiky – tento vzor je výnimkou                

z pravidla o rytmickom krátení. 

Riaď sa týmto „vzorcom“ – z podstatného mena pridaním koncovky „í“ vzniká 

zvieracie prídavné meno:

Pretože v prídavných menách, ktoré sa správajú podľa vzoru páví, vôbec 

nezáleží na tvrdosti či mäkkosti poslednej spoluhlásky v základnom tvare, mož-

no pri rozhodovaní o ich koncovke vynechať 3. krok.

krokodíl + í = krokodílí, krokodílích, krokodílím

ryb/a + í = rybí, rybím, rybích, rybími

motýľ + í = motýlí, motýlími, motýlích

žiraf/a + í = žirafí, žirafím, žirafími, žirafích

bocian + í = bocianí, bocianími, bocianích

goril/a + í = gorilí, gorilím, gorilích

kohút + í = kohútí, kohútím, kohútími 

→

→

→

→
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MATEMATICKÝ ZAPÍNAČ
Pracovný zošit je určený všetkým žiakom, ktorí sa trápia s matematikou. Na príprave pracovného zošita 
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! 

Prednosti matematického zapínača: 
• informácie v zadaniach sú zvýraznené
• za každým testom je zaradená strana s pomôckami
• obsahuje krátke ťaháky
• nájdete tu potrebné vzorce, návod na zostavenie trojčlenky či rovnice 
• pri každej úlohe je vyznačená jej náročnosť 
• na konci pracovného zošita nájdete aj riešenia

Počet strán: 72 strán
Formát: A4

MATEMATICKÝ ZAPÍNAČ 
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9

Prednosti pracovného zošita:

• je určený všetkým žiakom, ktorí majú ťažkosti s matematikou

• úlohy sú upravené spôsobom, ktorý pomáha aj žiakom s poruchami učenia

• dôležité informácie v zadaniach úloh sú zvýraznené

• doplnené sú obrázky pre lepšie pochopenie danej úlohy

• ku každej úlohe sú pripravené pomôcky, ktoré napovedia, ako treba úlohu riešiť

• praktickou pomôckou je začiatok riešenia úlohy, vďaka ktorému žiakovi „zapne“

• pre lepšiu orientáciu je pri každej úlohe vyznačená jej náročnosť

• pracovný zošit obsahuje 150 úloh zostavených do 15 testov

• zastúpené sú všetky tematické okruhy, ktoré sú súčasťou Testovania 9

ISBN: 978-80-8180-117-4

www.taktik.sk

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9

Počet strán: 80 strán
Formát: A5
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Stena kocky je štvorec.

Vzorec na výpočet obsahu štvorca: S = a ∙ a

Pozor: pri povrchu počítame len vonkajšie steny (nie vnútri).

S = 
a . a

 → S =
 2 . 2 → S =

 4 m
2

poče
t stie

n: napr. 
pred

ná: 2, zad
ná: 2, ľav

á: 4…

Sestra je 2-krát nižšia, teda 176 ∶ 2

priemer = súčet ich výšok

2

priem
er =

 1
76+88

2

Trojčlenka = priama úmernosť:

vysokoškolských  
12 % 

.......
... 

900 respondentov

všetkých  

100 % .......
... 

x

100 : 12 = x 
: 900

priemer = 
súčet známok z fy

ziky v I.
 polroku

ich počet

priem
er =

 1
.4+2.4+3.9+4.2+5.1

4+4+9+2+1

Dala 2� 
5
 → teda jej ostali 

3� 
5
 � 60 nálepiek.

Koľko je potom 1 p
ätina?

A koľko 5 pätín (celok)?

3–5 
= 60 → 1–5 

= 20

Šesťnásobok znamená 6-krát. 

Najmenšie dvojciferné číslo: 10

Najväčšie jednociferné číslo: 9

Zväčšiť o 
súčet čísel (+).

10 . 6 + 9

Ktoré najmenšie číslo je zároveň deliteľ
né 2 aj 3 aj 4?

hľad
áme najmenší násob

ok č
ísel: 

2, 3, 4

Súčet veľkostí vnútorných uhlov v tr
ojuholníku je 180°.

Rozdeľujeme 180 stupňov podľa daného pomeru.

1 + 3
 + 5

 = 9
 → 9 dielov

 = 1
80°

Slovníky pomenujeme A, B, C, D a v
ypisujeme všetky možnosti: A

BCD, ABDC, ACBD, ACDB...

Prvá súradnica každého bodu je x-ová, druhá je y-ová.

A [0,0] → poč
iatok

 súra
dnicové

ho sy
stém

u

[ ]1 

[ ]2 

[ ]3 

[ ]4 

[ ]5 

[ ]6 

[ ]7 

[ ]8 

[ ]9 

[ ]10 

POMÔCKY
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Keď Kristína dala 2 
5

 zbierky nálepiek kamarátke, zostalo jej 60 nálepiek. Koľko nálepiek mala 

Kristína pôvodne?

Šesťnásobok najmenšieho dvojciferného čísla zväčšite o najväčšie jednociferné číslo. 

Aké číslo dostanete?

Žiaci 9. A sa na hodine telesnej výchovy zoradili do dvojstupu, potom do trojstupu a neskôr 

do štvorstupu tak, že žiaden žiak nezostal navyše. Koľko najmenej môže byť žiakov v triede?

[ ]5

[ ]6

[ ]7

V tabuľke je prehľad známok 9. A na vysvedčení z matematiky, fyziky a chémie. Aký priemer 

mali z fyziky v prvom polroku?
[ ]4

 

Známka
1

2
3

4
5

Polrok I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

Matematika 3 4 5 6 7 8 4 2 1 0

Fyzika 4 4 4 5 9 10 2 1 1 0

Chémia 3 3 6 8 6 7 3 2 2 0
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Veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku sú v pomere 1 ∶ 3 ∶ 5. Vypočítajte veľkosť najväčšieho 

uhla.

A  20° 
B  180° 

C  100° 
D  50

A  24 
B  4 

C  10 
D  20

Koľkými rôznymi spôsobmi môžeme uložiť na poličke vedľa seba štyri rôzne slovníky?

Aký útvar vznikne pospájaním bodov so súradnicami: A[0,0], B[6,0], C[0,4]?

[ ]8

[ ]9

[ ]10

0 1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6 7 x

y

A  Pravouhlý trojuholníkB  Rovnoramenný trojuholníkC  Rovnostranný trojuholníkD  Obdĺžnik
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Stena kocky je štvorec.

Vzorec na výpočet obsahu štvorca: S = a ∙ a

Pozor: pri povrchu počítame len vonkajšie steny (nie vnútri).

S = a . a → S = 2 . 2 → S = 4 m2

počet stien: napr. predná: 2, zadná: 2, ľavá: 4…

Sestra je 2-krát nižšia, teda 176 ∶ 2

priemer = súčet ich výšok2

priemer = 176+882Trojčlenka = priama úmernosť:

vysokoškolských  
12 % 

.......... 900 respondentov

všetkých  

100 % .......... x
100 : 12 = x : 900

priemer = súčet známok z fyziky v I. polroku

ich počet

priemer = 1.4+2.4+3.9+4.2+5.1
4+4+9+2+1

Dala 2� 5  → teda jej ostali 3� 5  � 60 nálepiek.

Koľko je potom 1 pätina?

A koľko 5 pätín (celok)?

3–5 = 60 → 1–5 = 20
Šesťnásobok znamená 6-krát. 

Najmenšie dvojciferné číslo: 10

Najväčšie jednociferné číslo: 9

Zväčšiť o súčet čísel (+).

10 . 6 + 9
Ktoré najmenšie číslo je zároveň deliteľné 2 aj 3 aj 4?

hľadáme najmenší násobok čísel: 2, 3, 4

Súčet veľkostí vnútorných uhlov v trojuholníku je 180°.

Rozdeľujeme 180 stupňov podľa daného pomeru.

1 + 3 + 5 = 9 → 9 dielov = 180°

Slovníky pomenujeme A, B, C, D a vypisujeme všetky možnosti: ABCD, ABDC, ACBD, ACDB...

Prvá súradnica každého bodu je x-ová, druhá je y-ová.

A [0,0] → počiatok súradnicového systému

[ ]1 

[ ]2 

[ ]3 

[ ]4 

[ ]5 

[ ]6 

[ ]7 

[ ]8 

[ ]9 

[ ]10 

POMÔCKY
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ROČNÍK 5

ROČNÍK 6

ROČNÍK 7

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

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 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

5HISTÓRIA
HRAVÁ

Pracovná učebnica pre 5. ročník ZŠ

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-103-7

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

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

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

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

• pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

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

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

DEJEPIS

www.taktik.sk

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.

ISBN: 978-80-8180-137-2

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.

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
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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

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.

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN  978-80-8180-162-4

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

9BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 9 obsahuje:

I. Neživá príroda a jej poznávanie
II. Zem a jej stavba
III. Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme
IV. Geologické procesy
V. História Zeme
VI. Príroda Slovenska
VII. Ekologické podmienky života

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  978-80-8180-159-4

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

9Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

GEO
GRAFIA

Hravá geograa 9 obsahuje:
I. Planéta Zem
II. Austrália a Oceánia
III. Polárne oblasti Zeme 
IV. Amerika

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.

ISBN  978-80-8180-163-1
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Bližšie informácie o zvýhodnených 
ročníkových balíčkoch nájdete v cenníku. 
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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

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

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

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.

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

MATE
MATIKA

ISBN  978-80-8180-162-4

ZŠGRAFIA
DO VRECKA

GEO

www.taktik.sk

ISBN 978-80-8180-002-3

9PRÍPRAVA
NA TESTOVANIE
Matematika 9PRÍPRAVA

NA TESTOVANIE
Slovenský jazyk a literatúra

MATEMATICKÝ ZAPÍNAČ 
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9

Prednosti pracovného zošita:

• je určený všetkým žiakom, ktorí majú ťažkosti s matematikou

• úlohy sú upravené spôsobom, ktorý pomáha aj žiakom s poruchami učenia

• dôležité informácie v zadaniach úloh sú zvýraznené

• doplnené sú obrázky pre lepšie pochopenie danej úlohy

• ku každej úlohe sú pripravené pomôcky, ktoré napovedia, ako treba úlohu riešiť

• praktickou pomôckou je začiatok riešenia úlohy, vďaka ktorému žiakovi „zapne“

• pre lepšiu orientáciu je pri každej úlohe vyznačená jej náročnosť

• pracovný zošit obsahuje 150 úloh zostavených do 15 testov

• zastúpené sú všetky tematické okruhy, ktoré sú súčasťou Testovania 9

ISBN: 978-80-8180-117-4

www.taktik.sk

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9

DO VRECKA

9 788081 800016

ISBN 978-80-8180-001-6

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

9Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

GEO
GRAFIA

Hravá geograa 9 obsahuje:
I. Planéta Zem
II. Austrália a Oceánia
III. Polárne oblasti Zeme 
IV. Amerika

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.

ISBN  978-80-8180-163-1

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

9BIOLÓGIA
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

Hravá biológia 9 obsahuje:

I. Neživá príroda a jej poznávanie
II. Zem a jej stavba
III. Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme
IV. Geologické procesy
V. História Zeme
VI. Príroda Slovenska
VII. Ekologické podmienky života

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  978-80-8180-159-4

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

CHÉMIA

ISBN  978-80-89530-97-7

FYZIKA

ISBN  978-80-89530-96-0

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.

ÚSTAVA

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-135-8

9         788081                801358
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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.

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

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

DEJEPIS

www.taktik.sk

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.

ISBN: 978-80-8180-137-2

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

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

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

ETIKA7Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978 – 80 – 8180 – 102 – 0

I. Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity

II. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory

III. Rodina a priateľstvo

IV. Láska a sexualita

V. Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity

VI. Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom

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 801020

HRAVÁ

6HISTÓRIA
HRAVÁ

Pracovná učebnica pre 6. ročník ZŠ
V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-104-4

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

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

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

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

• pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

5HISTÓRIA
HRAVÁ

Pracovná učebnica pre 5. ročník ZŠ

PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.

V súlade s inovovaným ŠVP

ISBN 978-80-8180-103-7

Prednosti pracovnej učebnice Hravá história:

• atraktívny plnofarebný dizajn podporuje záujem  
žiakov o učivo,

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

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

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

• pracovná učebnica koncepčne rozvíja zámery obsiahnuté 
v obsahových a výkonových štandardoch iŠVP.  

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

www.taktik.sk

HRAVÁ
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INTERAKTÍVNA VÝUČBA
KATALÓG2019/2020

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 2019/2020 37

360 €

180 €
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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
Cena licencie za balíček 
4 interaktívnych zošitov fyziky
na 3 roky

360 €
180 €
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360 €
180 €

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
Cena licencie za balíček 
3 interaktívnych zošitov chémie
na 3 roky
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Cena licencie 
za balíček 5 interaktívnych 
zošitov slovenčiny
na 1 rok
Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov slovenčiny
na 3 roky

360 €
180 €

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:
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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 najlepšie pripravili žiakov na samotné 

testovanie. Žiaci tak majú možnosť precvičiť si samotné vyplňovanie 
formulárov, vpisovanie odpovedí 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

360 € 180 €
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Cena licencie 
za balíček 2 interaktívnych 
zošitov testovanie
na 1 rok

Interaktívna 
Príprava 
na Testovanie 
pre 9. ročník   108 interaktívnych strán    88 interaktívnych strán  

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 samotné testovanie.
Žiaci tak majú možnosť precvičiť si samotné vyplňovanie formulárov, 

vpisovanie odpovedí 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.

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

AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!

Cena licencie za balíček 
2 interaktívnych zošitov testovanie
na 3 roky

360 € 180 €



TAKTIK KATALÓG 2019/2020 43

Cena licencie 
za balíček 2 interaktívnych 
zošitov testovanie
na 1 rok

360 €
180 €

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 geogra� e
na 1 rok
Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov geogra� e
na 3 roky
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360 €
180 €

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
Cena licencie za balíček 
4 interaktívnych zošitov dejepisu
na 3 roky

Interaktívny Hravý dejepis
 pre 6. – 9. ročník

  683interaktívnych strán    74 interaktívnych strán    59 interaktívnych strán    59 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.

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!
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360 €
180 €

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
na 1 rok
Cena licencie za balíček 
5 interaktívnych zošitov matematiky
na 3 roky

Interaktívna Hravá matematika
 pre 5. – 9. ročník

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.

interaktívny test interaktívny bodvideo odkaz na webové stránky

  126 interaktívnych strán    128 interaktívnych strán    132 interaktívnych strán    132 interaktívnych strán    132 interaktívnych strán  

AKCIA
licencia na 2 roky 

+ 1 rok navyše 

zadarmo!
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Ako si môžem interaktívny titul vyskúšať zadarmo?

Bezplatná ukážka:
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 
interaktí vnych cvičení

záložky umožňujúce rýchle 
spustenie bonusov

opti malizované pre zobrazenie 
na interaktí vnu tabuľu

možnosť zobrazovať
riešenie úlohy kliknutí m

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. Interaktí vny zošit beží priamo v prehliadači.

 0800 130 006

 0911 931 196 taktik@taktik.sk

Ako sa prihlásim?

Prihlásiť sa môžete na adrese interak� vita.tak� k.sk

alebo kliknutí m na odkaz INTERAKTÍVNA VÝUČBA 
na stránkach www.tak� k.sk.
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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:


