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Príprava do školy – edícia Školáčik

Budú z toho písmenká?
Prípravné cviky na uvoľnenie ruky

Autor: Éva Misák
A4, brožovaná väzba, 48 str.

Pracovný zošit obsahuje súbor cvikov na uvoľnenie ruky a rozvíjanie koordinácie
jednotlivých činností pri písaní. Je určený pre deti predškolského veku a prváčikov.
Podľa nakreslených predlôh si môžu precvičovať jednotlivé prvky písma, ich spojenia
a rozvíjať tak svoju zručnosť. Pokyny na prácu sú vyjadrené ikonami. Pracovný zošit
je vhodný aj pre špeciálne základné školy.

Učíme sa písať číslice

Autor: Táňa Pastorková
Ilustrácie: Katarína Slaninková
A4, brožovaná väzba, 32 str.

Učíme sa písať písmenká

Autor: Beatrica Čulmanová
Ilustrácie: Miriam Onderiková
A4, brožovaná väzba, 32 str.

Grafomotorické cviky, veselé obrázky s básnič-
kami ku každému písmenku aj číslici, a najmä
riadky s vyznačenými vzormi pomôžu deťom
pri nácviku správneho písania číslic a písmen.
Výhodou pracovných zošitov je, že umožňujú
nácvik písania pravákom aj ľavákom.

Učíme sa čítať
Príprava na čítanie

Autor: Jana Klaudová
Ilustrácie: Anna Gajová
A4, brožovaná väzba, 32 str.

Pracovný zošit je určený deťom pred nástupom do školy a na začiatku  prvého roč-
níka. Úlohy sa zameriavajú na sluchové a zrakové vnímanie, pozornosť, rozlišovanie
tvarov a ich  detailov, vyhľadávanie rýmov a pod. Keďže deti ešte nevedia aktívne
čítať a písať, na tieto činnosti sa pripravia pomocou hravej práce s obrázkami.

A vznikli písmenká
1. časť
Pracovný zošit k šlabikáru

A vznikli písmenká
2. časť
Pracovný zošit k šlabikáru

Autor: Tatiana Sogelová
A4, brožovaná väzba, 56 str.

Pre prváčikov je náročné zapamätať si štyri
tvary každého písmenka, priradiť k nim daný
zvuk, vedieť si ich predstaviť, zapísať a prečí-
tať. Prostredníctvom krátkych príbehov sa
naučia spoznávať tvary písaných aj tlačených
písmen a budú si rozvíjať svoje čitateľské
zručnosti. Pracovné zošity sú vhodné aj pre
špeciálne školy a žiakov s poruchami učenia.

1. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

www.priroda.sk

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

www.priroda.sk 3

Maľované čítanie
Mravček Zvedavček a iné príbehy

Autor: Eva Dienerová
Ilustrácie: Daniela Ondreičková
B5, viazaná väzba, 72 str.

Maľované čítanie, v ktorom časť slov zastupujú farebné obrázky, sa teší medzi deťmi
veľkej obľube, pretože im uľahčuje začiatky samostatného čítania a obohacuje slov-
nú zásobu. Milé príbehy majú vždy dobrý koniec a ponúknu deťom aj zábavné úlo-
hy pre bystré hlavičky, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, dôvtip a fantáziu. Čí-
tanie textu uľahčí aj väčšie písmo. Táto knižka je bohatá na pekné obrázky a veselá,
ako sú deti vo veku, ktorým je určená.

2

2,10 €
2,50 €

2,50 €
3,25 €

2,50 €
3,25 €

3,50 €
5,50 €

5,90 €
7,50 €

3,50 €
5,50 €

2,50 €
3,25 €

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

Brúsime si jazýčky
Pracovný zošit k šlabikáru

Autor: Tatiana Sogelová
A4, brožovaná väzba, 48 str.

Pracovný zošit hravou formou dopĺňa šlabikár a prvákom pomôže rozvíjať ich
 čitateľské zručnosti. Nájdu v ňom krátke humorne ladené ilustrované príbehy,
pomocou ktorých si osvoja tlačené tvary daného písmena a zároveň aj zvukovú
stránku jazyka.

3,90 €
4,95 €



Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na rozvíjanie čitateľských kompetencií žiakov. Skúsená autorka vybrala do zošitov
kratšie rozprávky, príbehy, básničky, hádanky, vtipy a pod. Pod textami sú zaradené kapitoly s názvom Keď vieš, odpovieš
s otázkami a úlohami, na ktorých si žiaci overia, ako porozumeli prečítanému textu. Správnu odpoveď si zvolia z viacerých
možností a pri riešení doplňovačiek, tajničiek či rébusov si precvičia logické myslenie. Mnohé úlohy podporujú aj kreativitu
a výtvarné schopnosti žiakov. V závere pracovných zošitov sa nachádza kľúč so správnymi riešeniami úloh.

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Autor: Renáta Sivoková
A4, brožovaná väzba, 64 str.

Pracovný zošit obsahuje 160 nápaditých úloh na zopakovanie učiva 1. ročníka a precvičo-
vanie nového učiva. Žiaci s ním môžu pracovať aj samostatne. Množstvo doplňovačiek,
tajničiek, hádaniek či maľovaniek podporuje prirodzenú hravosť detí. V závere sa nachá-
dzajú správne riešenia úloh. Pracovný zošit je tematicky zostavený podľa ročných období,
témy nadväzujú na učivo z vlastivedy a prírodovedy, čím sa rozvíjajú a upevňujú medzi-
predmetové vzťahy.

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. – 4. ročník ZŠ

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 88 str.

Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa
preberajú v škole. Žiakom  pomôže najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných
javov, ktoré im robia najväčšie problémy. Na spest renie sa v niekto rých kapitolách na-
chádzajú žartovné a úsmevné úlohy. Prínosom sú tiež prémiové úlohy pre  šikovnejších
žiakov a záverečné testy pre každý ročník Si múdra hlavička? s bodovým vyhodnotením.
Zbierku využijú aj žiaci v 5. ročníku.

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia 
pre 1. stupeň ZŠ

Autor: Anna Holovačová
A5, brožovaná väzba, 104 str.

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady
postupnosti a náročnosti. Typy úloh rozlišujú piktogramy. Ďalším kritériom je zábavné uče-
nie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité tvorivé úlohy. V úvode
si žiaci aj učitelia nájdu postup na prácu s cvičebnicou a v závere Kľúč na overenie správ-
nosti riešenia. Publikácia je výborná inšpirácia pre tvorivých učiteľov.

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník ZŠ
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník ZŠ

Autor: Anna Holovačová
A5, brožovaná väzba, 80 str.

Cvičebnice ponúkajú žiakom množstvo diktátov, pravopisných
cvičení na zvukovú stránku jazyka, pravopis, vybrané slová a slov-
né druhy. Štvrtáci si môžu precvičiť aj tvorenie slov predponami,
spodobovanie a slovnú zásobu spisovnej slovenčiny. Cvičebnica
tiež obsahuje veľa prešmyčiek, doplňovačiek a maľovaniek.
O správnosti riešení sa žiaci môžu presvedčiť v závere cvičebnice.

Precvičme si gramatiku
Pracovný zošit pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

Anna Holovačová
B5, brožovaná väzba, 136 str.

Metodicky vydarená publikácia dopĺňa učebnice slovenského jazyka a je pripravená v sú-
lade so Štátnym vzdelávacím programom. Umožňuje žiakom precvičiť a upevniť si základné
učivo z gramatiky. Kapitoly sú diferencované podľa ročníkov a okrem cvičení a diktátov sú
doplnené tajničkami a úlohami s vyfarbovaním. V závere sa nachádzajú správne riešenia
a súbor testov na overenie vedomostí, ktoré učitelia využijú na hodnotenie žiakov.

1. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

www.priroda.sk

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

www.priroda.sk 5

Chystáme sa do prímy
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Príprava na prijímacie skúšky na gymnáziá s 8-ročným štúdiom

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 120 str.

Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gra-
matiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom
type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú na
výber z niekoľkých možných odpovedí. Každý test má tri časti a jeho vyriešenie si vyžiada
približne 45 minút, čím žiaci získajú potrebný odhad, ako rýchlo vedia pracovať v stano-
venom čase.

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

4

Autor: 
Terézia Lampartová
A4, brožovaná väzba, 
56 – 64 str.

3,60 €
4,75 €

3,60 €
4,75 €

3,70 €
4,95 €

3,60 €
4,50 €

4,30 €
5,50 €

à 4,20 €
à 5,50 €

3,00 €
3,90 €

3,50 €
4,50 €
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MATEMATIKA

OSTATNÉ PREDMETYMatematika nás baví
Pracovný zošit pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ

Autor: Ivana Korytková
A4, brožovaná väzba, 72 str.

Matematika nemusí byť nuda, matematika môže byť zábava! Nápadité úlohy v zo-
šite podporujú logické myslenie, predstavivosť a pozitívny prístup k matematike.
V spoločnosti čarovného Kolomana Sloniska sa žiaci zoznámia s magickým štvor-
com, vypočítajú stojkové, digitálne aj stĺpikové príklady, vydajú sa po stopách trol-
lov, spočítajú, koľko očí majú príšerky v Lochnesskom jazere a vyriešia veľa iných
vecí – samozrejme, vždy s pomocou matematiky. Úlohy poskytnú mnoho inšpirácie
aj učiteľom. Ďalšie tvorivé nápady nájdu na autorkinej stránke: www.elefantino.sk.

Finančná gramotnosť pre 1. stupeň ZŠ

Autor: Monika Reiterová
Ilustrácie: Anna Gajová
A4, brožovaná väzba, 48 str. + farebná príloha

Pracovný zošit motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Nápadité
úlohy s využitím rébusov, krížoviek, práce s PC, zisťovania v teréne, dis kusie v triede,
rozhovorov v rodine či príbehov zo života deti určite zaujmú. Nechýbajú ani vtipné
didaktické hry na praveké a stredoveké trhovisko, poisťovňu, behavé učenie a pod.,
s popisom pravidiel. Metodickú príručku Pokyny pre učiteľov si môžu pedagógovia
stiahnuť na www.priroda.sk.
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pre 1. ročník ZŠ

pre 2. ročník ZŠ pre 3. ročník ZŠ pre 4. ročník ZŠ

Edícia Hravá matematika

Čo má vedieť štvrták z matematiky

Autor: Ľudovít Bálint
A4, brožovaná väzba, 60 str.

Publikácia pre 4. ročník má formu zbierky a obsahuje štandardné úlohy rôznej
náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické my-
slenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať
úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok.

Čo má vedieť prvák 
z matematiky

Čo má vedieť druhák 
z matematiky

Čo má vedieť tretiak 
z matematiky

Autor: Adela Jureníková
A4, brožovaná väzba, 32 str.

Publikácie pre 1. – 3. ročník pozostávajú z pracovných listov – samostatných testov
s jednoduchým vyhodnotením. Obsahujú úlohy so správnymi výsledkami, ako aj mo-
tivačné básničky a obrázky. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré
žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Úlohy čerpajú
zo známych situácií a vytvárajú v žiakoch pozitívny vzťah k matematike. Pri pravidel-
nej práci s nimi zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.

Päťminútovky z matematiky

Autor: Adela Jureníková
A4, brožovaná väzba, 48 – 64 str.

Séria pracovných zošitov je vytvorená v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi.
Ponúka rôzne typy úloh na precvičenie základných zručností a schopností z mate-
matiky v danom ročníku. Pri úlohách si žiaci môžu pomôcť kreslením, vyfarbovaním,
spájaním či dopĺňaním obrázkov. Riešenia úloh a správne výsledky nájdu v závere
pracovných zošitov. Pracovné listy sa dajú využiť na rýchle otestovanie vedomostí žia-
kov a šetria učiteľov čas v príprave na vyučovanie.
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pre 5. ročník ZŠ

pre 6. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom

pre 7. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom

pre 8. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom

Precvičme si slovenčinu
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Renáta Somorová
B5, brožovaná väzba, 104 – 108 str.

Publikácie majú formu pracovných listov, ktoré obsahujú všetko, čo žiaci jednotli-
vých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom
potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby sloven-
ského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, špeciálne úlohy na precvičenie pravopisu
a súbor didaktických testov pre každý ročník na overenie žiackych vedomostí. V zá-
vere nechýba podrobné riešenie úloh a vyhodnotenie testov.

Opakujeme si slovenčinu
pre 9. ročník ZŠ a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Renáta Somorová
B 5, brožovaná väzba, 120 str.

Pokračovanie série Precvičme si slovenčinu. Publikácia zhŕňa učivo základnej ško-
ly v kocke pre deviatakov. Obsahuje aj úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramot-
nosti. Séria je výbornou doplňujúcou učebnou pomôckou pre žiakov aj učiteľov
na 2. stupni ZŠ.

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník ZŠ

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 80 str.

Cvičebnica je zostavená v súlade s učebnými osnovami podľa Štátneho vzde-
lávacieho programu a piataci v nej nájdu úlohy zamerané na hláskoslovie, spo-
dobovanie, pravopis vybraných slov, rozdeľovanie slov, prozodické vlastnosti
reči, náuku o slove a slovnej zásobe, tvaroslovie a opakovanie učiva o slovných
druhoch. Úlohy zahŕňajú najmä diktáty, doplňovacie a pravopisné cvičenia, no
cvičebnica obsahuje aj množstvo úloh zábavného charakteru, ako sú tajničky,
rébusy, úlohy s obrázkami na vyfarbovanie a pod. Žiaci si môžu pri práci s nimi
rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu. Náročnejšie úlohy sú označené piktogra-
mom. Správnosť riešení si žiaci aj učitelia overia v závere cvičebnice.

Precvičujeme si vybrané slová
pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom

Autor: Renáta Somorová
A5, brožovaná väzba, 80 str.

Táto publikácia je pripravená pre tých žiakov, ktorí si chcú precvičiť vybrané
slová, rozšíriť si slovnú zásobu z vybraných slov a popri precvičovaní a upevňo-
vaní vedomostí sa tiež pobaviť. Žiaci si precvičia pravopis po obojakých spolu-
hláskach riešením rozličných rébusov, doplňovačiek, krížoviek, prešmyčiek a há-
daniek. Učitelia na svojich hodinách dobre využijú aj pravopisné cvičenia,
diktáty a testy s hodnotiacou tabuľkou. Na konci publikácie sa nachádzajú rie-
šenia úloh so správnymi odpoveďami. Praktickým doplnkom je súbor všetkých
vybraných slov na zadnej obálke cvičebnice.

4,90 €
6,50 €

4,90 €
6,50 €

4,90 €
6,50 €

4,90 €
6,50 €

4,90 €
6,50 €

3,00 €
3,90 €

3,50 €
4,50 €

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia
pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 88 str.

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe.
Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen
a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj
vtipné rébusy, výroky a doplňovačky. Na konci tém sa nachádzajú chybne na-
písané texty, ktoré má žiak za úlohu opraviť a tak si overiť, či zvládol učivo.
V závere príručky si žiaci nájdu správne riešenia úloh.

3,60 €
4,50 €
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Päťminútovky zo slovenského jazyka 
pre 5. – 6. ročník ZŠ

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 96 str.

Zbierka krátkych cvičení a úloh je výbornou doplňujúcou pomôckou k učebni-
ciam slovenského jazyka. Cvičenia sú zoradené v postupnosti, ako sa preberajú
v škole. Diferencovane sa zameriava na zvukovú stránku jazyka, pravopis, tva-
roslovie, náuku o slove a slovných druhoch a slovnú zásobu. Žiaci si precvičia
najmä gramatické a pravopisné javy, ktoré im robia najväčšie problémy. Príno-
som zbierky sú zábavné úlohy a prémiové úlohy pre šikovných žiakov. Obsahuje
aj kontrolné testy pre každý ročník Si múdra hlavička? s bodovým vyhodnote-
ním. V záverečnej časti publikácie sa nachádzajú riešenia úloh a cvičení.

Päťminútovky zo slovenského jazyka 
pre 7. – 9. ročník ZŠ

Autor: Terézia Lampartová
A5, brožovaná väzba, 128 str.

Zbierka je zostavená v podobnom duchu ako zbierka pre nižšie ročníky. Žiaci ju
môžu používať aj samostatne, nielen na hodinách slovenského jazyka. Okrem
cvičení zameraných na upevnenie poznatkov z pravopisu, náuky o slove a tva-
roslovia ponúka prémiové úlohy pre žiakov, ktorí si chcú overiť, či učivo zvládli
výborne. Nechýbajú v nej riešenia úloh, motivačné testy pre každý ročník a au-
torka pridala do obsahu aj kapitolu určenú na súhrnné opakovanie pravopisu.

Nové testy zo slovenského jazyka
a literatúry pre 9. ročník ZŠ
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Renáta Somorová
B5, brožovaná väzba, 88 str.

Dvadsať testov s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami umožní žiakom roz-
víjať ich čitateľskú gramotnosť a základné poznatky z gramatiky, literatúry a slo-
hu. Sú pripravené v súlade s novými vzdelávacími štandardmi. Žiaci budú pri
riešení úloh aktívne pracovať so slovnou zásobou, používať vedomosti z iných
predmetov a internet. Osobitnú časť príručky tvoria riešenia so správnymi od-
poveďami, bodovacou tabuľkou a hodnotiacou stupnicou. Testovaním dostanú
žiaci spätnú väzbu, akú úroveň vedomostí z daného predmetu dosiahli. Prílo-
hou publikácie sú Metodické listy pre učiteľov dostupné na www.priroda.sk.

Úlohy na rozvíjanie  čitateľskej gramotnosti žiakov
7. – 9. ročníka ZŠ a gymnázií s 8-ročným štúdiom
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky

Autor: Renáta Somorová
B5, brožovaná väzba,128 str.

Úlohou dnešnej školy a moderného učiteľa je naučiť žiaka pracovať s akým-
koľvek textom, vyhľadávať v ňom informácie a poznatky z textu využívať me-
dzipredmetovo, nie izolovane. Publikácia nadväzuje na príručku pre nižšie roč-
níky 2. stupňa ZŠ a obsahuje pracovné listy s ukážkami diel slovenských
a svetových autorov, rôzne zaujímavé články a testy zacielené na oblasť jazyka
a komunikácie. V závere publikácie si žiaci môžu overiť správne riešenia cvičení,
zábavných úloh a testov.

Úlohy na rozvíjanie  čitateľskej gramotnosti žiakov
5. – 6. ročníka ZŠ a gymnázií s 8-ročným štúdiom
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky

Autor: Renáta Somorová
B5, brožovaná väzba, 104 str.

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej ne-
možno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Je dôležité porozumieť textu,
spracovať informácie, ktoré prináša, a využiť ich pri riešení situácií každoden-
ného života. Cvičebnica obsahuje pracovné listy členené podľa ročníkov so za-
ujímavými textami, testové úlohy, správne riešenia a bodové hodnotenie úloh.
V súčasnosti supluje chýbajúce učebné pomôcky tohto druhu.

2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

3,60 €
4,75 €

3,60 €
4,75 €

4,20 €
5,60 €

4,20 €
5,60 €

4,20 €
5,50 €

Slovenčina základnej školy v kocke
Prehľad gramatiky na monitorovanie a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Renáta Somorová
B5, brožovaná väzba, 160 str.

Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci zá-
kladnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície
a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady
a ukážky. Kapitoly obsahujú aj kontrolné otázky, úlohy a ich riešenia v závere
každej témy. Praktickou prílohou sú Testy s otázkami, ktoré si žiaci a učitelia
môžu stiahnuť na www.priroda.sk.

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR! 5,20 €

6,85 €
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MATEMATIKA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Opakujeme si matematiku pre 9. ročník ZŠ
a 4. roč. gymnázií s 8-ročným štúdiom
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky

Autor: Ľudovít Bálint – Jozef Kuzma
A5, brožovaná väzba, 152 str.

Zbierka uzatvára súbor učiva stanoveného pre základnú školu a nižšie ročníky osem -
ročného gymnázia. Ak žiaci používali zbierky Precvičme si matematiku pre 5. až 
8. ročník ZŠ, ocenia získané poznatky pri práci s novými úlohami. Zbierka obsahuje
navyše testovací blok so správnymi odpoveďami. V jej závere sú vybrané úlohy na
súhrnné opakovanie, ktoré možno riešiť priebežne alebo ako celok na konci škol-
ského roka.

pre 5. ročník ZŠ

Precvičme si matematiku
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky

Autor: Ľudovít Bálint – Jozef Kuzma
A5, brožovaná väzba, 112 – 128 str.

Zbierky úloh sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva
v danom ročníku. Ich výhodou je, že nadväzujú na obsah nových učebníc
a úlohy vychádzajú často z reálnej situácie. Získané poznatky pri ich rie-
šení môžu žiaci ďalej využiť vo svojom bežnom živote. Skúsení autori
a metodici na záver každej zbierky vybrali z množstva úloh práve tie, na
ktorých si žiaci samostatne vyskúšajú, ako zvládli celé učivo alebo ktorej
časti matematiky musia venovať viac času na precvičovanie.

Finančná gramotnosť pre 2. stupeň ZŠ

Autor: Monika Reiterová
A4, brožovaná väzba, 48 str.

Zaujímavý citát na zamyslenie uvádza kapitoly pracovného zošita, ktorý zo-
rientuje žiakov vo svete financií, ako s nimi správne zaobchádzať, ako financie
plánovať, sporiť, investovať a využiť získané poznatky pri zabezpečení domác-
nosti. Rôzne úlohy sú prepojené s reálnym životom, pri ich riešení žiaci uplatnia
poznatky z iných predmetov, tímovú prácu a moderné informačné zdroje. V zá-
vere publikácie nájdu žiaci návody na hry. Metodickú Príručku pre učiteľa si
môžu záujemcovia stiahnuť na www.priroda.sk.

OSTATNÉ PREDMETY

Nové testy z matematiky pre 9. ročník ZŠ
a 4. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom
Príprava na monitorovanie a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Ľudovít Bálint
B5, brožovaná väzba, 80 str.

V úvode nájdu žiaci aj učitelia návod, ako používať publikáciu. Zahŕňa jedenásť
testov na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré žiaci nado-
budli na základnej škole. Na konci testov sú správne odpovede. Poslúžia na
zís kanie zručností a návykov, ako pracovať s takýmto typom testov. Bodové
hodnotenie úloh aj čas na ich riešenie sú rovnaké ako pri národnom testovaní.
Ak si žiaci nacvičia v kolektíve alebo samostatne stratégiu riešenia testov, na-
učia sa zvládnuť časový stres a dosiahnu lepšie výsledky v monitorovaní aj na
prijímacích skúškach.

Matematika základnej školy v kocke
Príprava na monitorovanie 
a prijímacie skúšky na stredné školy

Autor: Jozef Kuzma – Monika Reiterová
B5, brožovaná väzba, 128 strán

Moderne spracovaná príručka vo farbe ponúka ucelený prehľad učiva základnej
školy. Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad
základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepo-
dobnosti a štatistiky v súlade s platným obsahom Štátneho vzdelávacieho pro-
gramu. Kapitoly obsahujú definície, vzorce, grafy, obrázky, vyriešené vzorové
príklady. Na vybraných príkladoch ukazujú autori viacero možných riešení. Vy-
nikajúca príručka umožňuje kedykoľvek nájsť a zopakovať si učivo z predchá-
dzajúcich ročníkov.

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

ODPORÚČA
MŠVVaŠ SR!

4,20 €
5,50 €

4,20 €
5,50 €

4,20 €
5,50 €

4,20 €
5,50 €

4,90 €
6,50 €

5,20 €
6,85 €

4,20 €
5,50 €

3,90 €
4,95 €

pre 6. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom

pre 7. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom

pre 8. ročník ZŠ
a pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom
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DOPREDAJ – do vypredania skladových zásob

4,50 €
6,96 €

4,50 €
9,95 €

3,20 €
5,95 €

3,20 €
4,95 €

1,50 €
4,28 €

1,50 €
4,28 €

2,20 €
6,57 €

2,20 €
6,27 €

1,90 €
5,28 €

CENNÍK A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR PRE ŠKOLY
Všetky ceny sú uvedené s DPH a platné počas ponukového obdobia

február – august 2016

Pri objednaní cez obchodného zástupcu: 
DODÁVKA TOVARU ZADARMO PRIAMO K VÁM

Pri objednaní cez www.bux.sk a www.príroda.sk: k objednávke do 40,00 €
účtujeme poštovné a balné 2,80 €

Pri objednávke nad 40,00 € poštovné a balné NEPLATÍTE!

IKAR, a. s.
Kukuričná 13
831 03 Bratislava
Tel: 0905/455 871

Obch. zástupca: .................................................................
Kontakt: .............................................................................
Budem Vás kontaktovať dňa: ...........................................
E-mail: ................................................................................

UČEBNICE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY Cena Cena objed.
Názov bežná pre školy ks

1,90 €
5,28 €

1,90 €
4,61 €

1. stupeň základných škôl
Slovenský jazyk a literatúra
Budú z toho písmenká? 2,50 € 2,10 €
Učíme sa čítať 3,25 € 2,50 €
Učíme sa písať číslice 3,25 € 2,50 €
Učíme sa písať písmenká 3,25 € 2,50 €
A vznikli písmenká, 1. časť 5,50 € 3,50 €
A vznikli písmenká, 2. časť 5,50 € 3,50 €
Brúsime si jazýčky 4,95 € 3,90 €
Maľované čítanie – Mravček Zvedavček 7,50 € 5,90 €
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 2. ročník 5,50 € 4,20 €
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 3. ročník 5,50 € 4,20 €
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre 4. ročník 5,50 € 4,20 €
Päťminútovky zo SJ pre 2. ročník 4,75 € 3,60 €
Päťminútovky zo SJ pre 3. – 4. ročník 4,75 € 3,60 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník 3,90 € 3,00 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník 4,50 € 3,50 €
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň 4,50 € 3,60 €
Precvičme si gramatiku 3. a 4. ročník 4,95 € 3,70 €
Chystáme sa do prímy 5,50 € 4,30 €
Matematika
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník 3,62 € 2,80 €
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník 3,62 € 2,80 €
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník 3,62 € 2,80 €
Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník 4,50 € 3,50 €
Čo má vedieť prvák z matematiky 3,50 € 2,70 €
Čo má vedieť druhák z matematiky 3,50 € 2,70 €
Čo má vedieť tretiak z matematiky 4,00 € 2,90 €
Čo má vedieť štvrták z matematiky 4,50 € 3,50 €
Matematika nás baví 4. a 5. ročník 4,90 € 3,90 €
Ostatné predmety
Finančná gramotnosť pre 1. stupeň 4,95 € 3,90 €



UČEBNICE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY Cena Cena objed.
Názov bežná pre školy ks

Knihy si môžete objednať:
1. u svojho obchodného zástupcu
2. www.bux.sk
3. www.priroda.sk

Objednal (meno a priezvisko): .................................................

Škola:......................................................................................

Adresa: ...................................................................................

IČO (povinný údaj): .................................................................

Tel: ..........................................................................................

E-mail:.....................................................................................

2. stupeň základných škôl
Slovenský jazyk a literatúra
Precvičme si slovenčinu pre 5. ročník 6,50 € 4,90 €
Precvičme si slovenčinu pre 6. ročník 6,50 € 4,90 €
Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník 6,50 € 4,90 €
Precvičme si slovenčinu pre 8. ročník 6,50 € 4,90 €
Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník 6,50 € 4,90 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník 4,50 € 3,50 €
Precvičujeme si vybrané slová 3,90 € 3,00 €
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň 4,50 € 3,60 €
Päťminútovky zo SJ pre 5. – 6. ročník 4,75 € 3,60 €
Päťminútovky zo SJ pre 7. – 9. ročník 4,75 € 3,60 €
Úlohy na rozv. čit. gram. pre 5. a 6. ročník 5,60 € 4,20 €
Úlohy na rozv. čit. gram. pre 7. – 9. ročník 5,60 € 4,20 €
Nové testy zo SJ pre 9. ročník 5,50 € 4,20 €
Slovenčina ZŠ v kocke 6,85 € 5,20 €
Matematika
Precvičme si matematiku pre 5. ročník 5,50 € 4,20 €
Precvičme si matematiku pre 6. ročník 5,50 € 4,20 €
Precvičme si matematiku pre 7. ročník 5,50 € 4,20 €
Precvičme si matematiku pre 8. ročník 5,50 € 4,20 €
Opakujeme si matematiku pre 9. ročník 6,50 € 4,90 €
Matematika ZŠ v kocke 6,85 € 5,20 €
Nové testy z matematiky pre 9. ročník 5,50 € 4,20 €
Ostatné predmety
Finančná gramotnosť pre 2. stupeň 4,95 € 3,90 €

DOPREDAJ – do vypredania skladových zásob
TO SME MY – THAT’S US – Učeb. angl. 3. ročník + CD 6,96 € 4,50 €
TO SME MY – THAT’S US – Prac. zošit k angl. 3. ročník 4,95 € 3,20 €
THAT’S US – Učebnica angličtiny pre 4. ročník + CD 9,95 € 4,50 €
THAT’S US – Prac. zošit k angl. 4. ročník 5,95 € 3,20 €
Testy z anglického jazyka pre 9. ročník 4,28 € 1,50 €
Testy z nemeckého jazyka pre 9. ročník 4,28 € 1,50 €
Úlohy na rozvíjanie matemat. gramotnosti 1. stupeň 6,57 € 2,20 €
Úlohy na rozvíjanie matemat. gramotnosti 2. stupeň 6,27 € 2,20 €
Zbierka úloh zo SJ pre 6. ročník 4,61 € 1,90 €
Zbierka úloh zo SJ pre 8. ročník 5,28 € 1,90 €
Zbierka úloh zo SJ pre 9. ročník 5,28 € 1,90 €


