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Vážení učitelia,  
riaditelia  
a zriaďovatelia škôl,
na začiatku školského roka  
Vám v aktualizovanej verzii edičného 
katalógu prinášame niekoľko  
noviniek k všetkým kľúčovým  
predmetom primárneho vzdelávania.

Našou najvýznamnejšou novinkou je nový Šlabikár LIPKA®, ktorý 
nadväzuje na tradíciu, ktorú ste si obľúbili. Na základe veľkého ohlasu 
ponúkame ďalší šlabikár, aby ste mali možnosť vybrať si, akou 
metódou budete učiť a akú základnú myšlienku má mať šlabikár, 
s ktorým pracujete. Očakávanou novinkou je pracovný zošit  
Písanie a slohové cvičenia pre štvrtákov. Tento zošit Vám prináša  
nový pohľad na jazykovú, slohovú a literárnu zložku slovenského 
jazyka. Ide o koncepciu integrácie všetkých zložiek jazyka v súlade 
s koncepciou komunikačného vyučovania materinského jazyka. 
Dôležitou správou je aj to, že v našej ponuke pribudla pracovná 
učebnica prvouky, s ktorou môžete učiť zábavne a najmä bádateľsky. 
Je spracovaná podľa ŠVP platného od septembra 2015 pre 1. ročník 
základných škôl, rovnako aj nová verzia pracovných učebníc  
obľúbenej série Matematika od autorov Belic ‒ Striežovská. Naše  
plné nasadenie sa prejavilo aj v tom, že sme všetky tituly stihli  
pripraviť ešte pred začiatkom nastávajúceho školského roka.

Veľmi sa tešíme, že sa s Vami budeme môcť stretnúť na jesennej sérii 
odborno-metodických seminárov, na ktorých sa budeme venovať 
Vašim aktuálnym problémom na vyučovaní a možnostiam splnenia 
požiadaviek ŠVP. Radi Vás na nich privítame.

Našu webovú stránku neustále rozvíjame. Medzi novinky, ktoré 
prezentujeme aj v rámci seminárov, patrí služba aitec online.  
Prináša Vám komplexnú metodickú podporu k našim titulom.  
Veríme, že Vám bude nápomocná počas prípravy na vyučovanie  
i počas samotného vyučovania.

Pri príprave našich titulov sme mali stále na zreteli najmä Vás  
a Vašich žiakov. Prostredníctvom našich publikácií Vám chceme  
byť oporou vo Vašej náročnej a dôležitej práci.

Kolektív vydavateľstva AITEC Vám praje úspešný štart do nového 
školského roka 2015/2016.

 Mgr. Walter Hirschner 
 šéfredaktor vydavateľstva AITEC

PIKTOGRAMY,
ktoré vám pomôžu pri orientácii v našej ponuke

Titul má udelenú schvaľovaciu/odporúčaciu doložku 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.

 Titul je v súlade s aktuálnym  
ŠVP – ISCED 1.

 Titul je súčasťou série nadväzujúcich  
učebníc a učebných materiálov.

 Tematický výchovno-vzdelávací  
plán nájdete na www.aitec.sk. 

   K objednávke pre celú triedu získate  
1 ks titulu/súboru/balíka/maxibalíka  
pre učiteľa zdarma.*

   K objednávke pre celú triedu získate 
1 ks CD/DVD podľa druhu titulu 
pre učiteľa zdarma.*

   K objednávke pre celú triedu  
získate 1 ks maňušky Hups/

 Včielka pre učiteľa zdarma.*

  K objednávke pre celú triedu  
získate 1 ks učebnej pomôcky  
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®/

 Tabule s číslami a číslicami  
pre učiteľa zdarma.*

 Cenu za doručenie tovaru a balné 
neúčtujeme pri objednávkach škôl  
v celkovej cene tovaru nad 15 € s DPH.*

  Titul je možné za výhodnejšiu cenu  
kúpiť v balíku/maxibalíku pre školy. 

 CD/DVD je s licenciou  
na jeden počítač.

 CD/DVD je s multilicenciou na viacero 
počítačov (podľa počtu zakúpených titulov).

* Platí aj pre málotriedne školy.

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR
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HUPSOV šlabikár 
Séria učebných materiálov pre 1. ročník ZŠ

Autorky: Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, 

G. Futová (autorka textov o HUPSOVI)

Didaktická koncepcia
Materiálno-didaktické prostriedky obsiahnuté v sérii sú  
založené na novom prístupe pri nácviku čítania a osvedčených 
postupoch v didaktike začiatočného čítania. Séria vychádza 
z uplatnenia overenej a najpoužívanejšej analyticko-syntetickej 
metódy, podporuje aktívne používanie písanej reči pri čítaní 
a písaní a čítanie s porozumením. Obsah je prispôsobený 
špecifikám slovenských škôl a rešpektuje rôznorodosť tried.

Čo séria ponúka?
 Texty v šlabikári určené najmä na nácvik čítania  

a počúvania sú doplnené pútavými ilustráciami a úlohami. 
Osobitosťou sú úlohy vhodné na diagnostikovanie. 

 Pracovný zošit obsahuje úlohy na rozvoj čítania 
s porozumením a na aktívnu prácu  so slovami a vetami. 

 V predpisových zošitoch sa nachádzajú úlohy  
na systematický nácvik písania písmen, slov a viet. 

 Multimediálny disk je zdrojom doplňujúcich úloh 
a interaktívnych hier.

 Textilnú maňušku hlavnej postavy šlabikára môže  
pedagóg využiť ako výraznú motivujúcu pomôcku.

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 metodické komentáre k HUPSOVMU šlabikáru
 návrhy príprav pre učiteľa k HUPSOVMU šlabikáru
 návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán
 vzorové riešenia úloh – Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru
 klávesnica – príloha k HUPSOVMU šlabikáru  
 materiály na použitie grafického záznamu vety, k písmenám Q a W
 Kde sa vzal Hups (text príbehu k sérii obrázkov)
 prezentácia: Koncepcia práce s HUPSOVÝM šlabikárom  

PREVZIAŤ
SÚBOR

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka HUPSOV šlabikár  
na www.aitec.sk – poskytuje všetko k sérii 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov, 
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými materiálmi.

Služba aitec online ponúka:
 efektívnu podporu prípravy učiteľa na vyučovanie,
 možnosť priameho využitia počas vyučovania,
 využitie pre žiaka pri domácej príprave.

Ku konkrétnej strane šlabikára tu nájdete priradené prislúchajúce:
 strany súvisiacich titulov zo série,
 metodické komentáre k učivu,
 návrh prípravy pre učiteľa a TVVP,
 obrazové prílohy.

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Návrhy príprav TVVP Iné materiály HUPS fotografieMetodické komentáre

pre 1. ročník základných škôl  6. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  5. zošit

Meno: 

Trieda: 

Č

pre 1. ročník základných škôl  4. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  3. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  2. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  1. zošit

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl

Lipka®

k HUPSOVMU šlabikáru 

de te ne le

ď ť ň ľ

di  ti  ni  li
     .

1. časť

pre 1. ročník 
základných škôl

Lipka®

H U P S O V

INTERNETOVÁ 
KNIŽNICA

2. časť

pre 1. ročník 
základných škôl

Lipka®

H U P S O V

     .

Hupsov šlabikár sa mi páči, deti s ním pracujú s radosťou. 
Multimediálny disk k nemu je úžasný a perfektne 
prepracovaný. Šlabikár je veľmi tvorivý a úlohy sú 
zaujímavé. Maňuška Hupsa je skvelým pomocníkom. 
Dnešné deti potrebujú flexibilnosť, interaktivitu, tvorivosť,  
a to všetko tento šlabikár má.
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Nový Šlabikár  
Séria učebných materiálov pre 1. ročník ZŠ

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Autori:  J. Striežovská, V. Pliešovská, M. Belic, M. Bednár 

J. Belašičová (autorka textov)

Didaktická koncepcia
Didaktická koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej 
analyticko-syntetickej metóde. Šlabikár nadväzuje na tradíciu 
pôvodného Šlabikára LIPKA®,  je v ňom zachované to isté poradie 
písmen. Pri vyvodzovaní nového učiva sa dôsledne dodržiava 
používanie slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlások v slovách. Stále 
štruktúrne prvky strán šlabikára sú pomôckou pri vyvodzovaní, 
precvičovaní učiva, nácviku techniky a porozumenia čítaného textu.

Čo séria ponúka?
 Šlabikár obsahuje motivačné básne a vyvodzovacie 

obrázky k písmenám, následne literárne texty blízke deťom. 
Cvičenia a úlohy k textom dôsledne budujú spôsobilosť čítať 
s porozumením, majú primeranú náročnosť s možnosťami  
aj pre samostatnú prácu žiakov.

 Čítanka je samostatným titulom patriacim k sérii Šlabikár 
LIPKA®. Je založená na tematicky i žánrovo rozmanitých 
textoch rôznych autorov. Úlohy v čítanke sú zamerané  
na rozvoj porozumenia čítaného textu podľa úrovní PIRLS.

 Pracovný zošit obsahovo nadväzuje na Šlabikár LIPKA®.  
Dopĺňa a rozširuje základné učivo. Úlohy a cvičenia charakterom 
umožňujú individualizáciu a diferenciáciu výučby.

 Súbor predpisových zošitov vychádza pri nácviku písmen 
z uvoľňovacích cvikov ruky pred písaním.  Motiváciou  
pri vyvodzovaní tvarov písmen je písmeno vložené do obrázka 
(vytvorenie asociácie medzi písmenom a hláskou).

 Multimediálny disk obsahuje prezentácie a metodické 
komentáre k Šlabikáru LIPKA®, didaktické a interaktívne hry, 
ukážky úloh a textov zo šlabikára a rozširujúce úlohy.  

 Textilná maňuška je motivujúcim sprievodcom pri čítaní a písaní.

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

Pracovný
zošit

pre 1. ročník základných škôl

k šlabikáru

Janka Striežovská
VVllaassttaa PPlliieeššoovvsskkáá
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

pre 1. ročník základných škôl

k šlabikáru
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Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
6. zošit

PísaniePísanie

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
5. zošit

PísaniePísanie
54

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
4. zošit

PísaniePísanie3

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
3. zošit

PísaniePísanie

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
2. zošit

PísaniePísanie
21

PísaniePísanie
pre 1. ročník základných škôl

1. zošit

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník 
základných škôl

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

pre 
základných škôl

ka Striežovská
ta Plie

Miroslav Be
chal Bedn
na Belašičová

Čítanka

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®

 návrhy príprav pre učiteľa k Šlabikáru LIPKA®

 návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán

PREVZIAŤ
SÚBOR

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

2. časť
pre 1. ročník základných škôl

Šlabikár
Šlabikár

pre 1. ročník základných škôl

1. časť

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

Ku konkrétnej strane šlabikára tu nájdete priradené prislúchajúce:
 strany súvisiacich titulov zo série,
 metodické komentáre k učivu,
 návrh prípravy pre učiteľa a TVVP,
 obrazové prílohy.

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?

Špecializovaná podstránka Šlabikár LIPKA®  
na www.aitec.sk – poskytuje všetko k sérii 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov, 
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými materiálmi.

Návrhy príprav TVVP Iné materiályMetodické komentáre

INTERNETOVÁ 
KNIŽNICA

Služba aitec online ponúka:
 efektívnu podporu prípravy učiteľa  
na vyučovanie,

 možnosť priameho využitia počas vyučovania,
 využitie pre žiaka pri domácej príprave.

ník ZŠ

NOVINKA

A
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

a A
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Slovenský 
jazyk

Séria učebných materiálov 
na vyučovanie materinského jazyka 
pre 2. – 4. ročník ZŠ

Doplnkové tituly k sérii
Spievanky – Vybranky

 pracovný zošit a hudobné CD
 veselé melódie piesní, texty zostavené 

z vybraných slov, zábavné úlohy  
na precvičovanie a opakovanie  
vybraných slov 

Autorky: Z. Hirschnerová, R. Adame,  

E. Dienerová, M. Nosáľová

Didaktická koncepcia
Metodicko-didaktické prostriedky série 
sú založené na koncepcii komunikačno-
-zážitkového vyučovania materinského 
jazyka. Rozvíjanie jazyka sa zabezpečuje 
prostredníctvom rozvoja komunikačných 
kompetencií – počúvania, hovorenia, 
čítania a písania. Pedagóg prostredníctvom 
didaktickej koncepcie rozvíja u žiakov 
komunikačné kompetencie a úlohami cielene 
podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
Spracovanie obsahu umožňuje obsahové 
a pojmové prepojenie vyučovania 
slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ.  
Využíva moderné postupy, no nezabúda ani  
na osvedčené metódy tradičného vyučovania.

Čo séria ponúka?
 Učebnice sú spracované systematicky. 

Obsahujú stále štruktúrne komponenty, 
ktoré umožnia žiakom pracovať aj 
samostatne, rýchlo a jednoducho sa 
v nich orientovať. Obsah dôsledne prepája 
a integruje jazykovú a slohovú zložku 
s čítaním a literárnou výchovou. Základom 
výučby je aktívna práca s jazykom. 

 Súčasťou pracovných zošitov sú 
úlohy na dôkladné precvičovanie 
učiva a upevňovanie nadobudnutých 
poznatkov. Pracovné zošity obsahujú 
motivačné prvky, nabádajú žiakov k práci 
s textom, rozvíjajú ich komunikačné 
zručnosti, vedú ich k pochopeniu 
jazykových javov, pomáhajú rozvíjať 
čitateľskú gramotnosť a spôsobilosť 
vyjadrovať sa písaným slovom. 

 V metodických príručkách sú jasne 
vyjadrené didaktické postupy a ciele. 
Metodické komentáre obsahujú návrhy 
riešení a postupov pri vypracovávaní 
jednotlivých úloh. Poskytujú námety  
na ďalšie aktivity na vyučovaní.

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

PREVZIAŤ
SÚBORMateriály pre učiteľa

 vzorové riešenia úloh
 návrhy na tematické  

výchovno-vzdelávacie plány
 didaktické hry
 prezentácie: Vyučovanie materinského 

jazyka na 1. stupni ZŠ (aj pre potreby MZ)

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

učebnica

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

metodická príručka

pre 2. ročník 
základných škôl
pre roč

Slovenský 
jazyk

pre 3. ročník 
základných škôl

učebnica

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

pre 3. ročník 
základných škôl

pracovný zošit

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME
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Písanie  
a slohové 
cvičenia

Séria dvojdielnych  
pracovných zošitov  
pre 2. – 4. ročník ZŠ

Pracujem ako učiteľka 1. stupňa už 15 rokov, 
pracovné zošity Písanie a slohové cvičenia však 
poznám len dva roky, no odvtedy ich všetkým 
odporúčam. Žiaci s nimi na hodinách pekne 
pracujú. Oceňujem aj materiály, ktoré som si 
k nim mohla stiahnuť z vašej webovej stránky.

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 metodické komentáre
 návrhy na tematické výchovno-vzdelávacie plány
 vzorové riešenia
 didaktické hry

PREVZIAŤ
SÚBOR

Autorka: Z. Hirschnerová

Didaktická koncepcia
Séria pracovných zošitov je zameraná na rozvoj slovnej zásoby 
a spôsobilosť dorozumievať sa písanou rečou. Dôraz kladie  
na samostatnú prácu žiakov, čítanie a písanie s porozumením 
a rozvíjanie schopnosti objektívne hodnotiť svoj výkon.

Čo séria ponúka?
 Pracovné zošity slúžia na precvičovanie a upevňovanie písania 

tlačených a písaných tvarov písmen abecedy. Spôsobilosť písať si 
žiaci osvojujú a zdokonaľujú prostredníctvom úloh so stúpajúcou 
náročnosťou v jednotlivých ročníkoch.

 Zrozumiteľné úlohy umožňujú samostatnú prácu žiakov. Podnecujú 
ich k dôslednému dodržiavaniu veľkosti a tvarov písmen a ich 
spojov. Obsahujú úlohy na prácu so súvislým a nesúvislým textom.  
Úlohy s autentickým rukopisom dieťaťa daného ročníka umožňujú 
žiakom nájsť problematické miesta, porovnať ich a zlepšovať svoj 
vlastný písomný prejav.

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

INTERNETOVÁ 
KNIŽNICA

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka Slovenský jazyk  
na www.aitec.sk – všetko k sérii poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov, 
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými materiálmi.

Služba aitec online ponúka:
 efektívnu podporu prípravy učiteľa  
na vyučovanie,

 možnosť priameho využitia počas vyučovania,
 využitie pre žiaka pri domácej príprave.

Ku konkrétnej strane učebnice tu nájdete priradené prislúchajúce:
 strany súvisiacich titulov zo série,
 metodické komentáre k učivu,
 TVVP,
 obrazové prílohy.

Obrazové prílohy, didaktické hry Materiály zo seminárovMetodické komentáre, TVVP

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

1. zošit

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

NOVINKA
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pre 4. ročník základných škôl
ČíTANKA

Zuzana 
HIRSCHNEROVÁ

Markéta 
FILAGOVÁ

ČíTANKA
pre 3. ročník základných škôl
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IT

Zuzana HIRSCHNEROVÁpre 2. ročník základných škôl

Č í t na ak
2
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Margaréta NOSÁĽOVÁ  Eva DIENEROVÁ  Alžbeta HIRKOVÁ

PRACOVNÝ ZOŠIT
pre 2. ročník základných škôl

Č í t na ak
2

Vy
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pr
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ný
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itZuzana LACKOVÁ • Pavla AGALAREVOVÁ

a) Nájdi a zaškrtni v šesťsmerovke názvy štátov. Písmená, ktoré ostali, doplň do okienok.

DÁNSKO, KANADA, ČÍNA, ČESKO, GRÉCKO, INDIA, RUSKO, FÍNSKO

b) Vyfarbi svet na obrázku tak, aby bol čo najviac farebný.

2

K G R É C K O

A F Č E S K O

N A I A S R E

A F Í N S K O

D B Á Í D N Ý

A D S Č V I E

T O K S U R A

Spi teľ  ka

 V texte sa o niektorých miestach a veciach píše dva razy. Označ, ktoré to sú. 

  narodenie dievčatka Jaroslavy    mužík Smrečok Mydlo 
  záhrada pri veľkom dome   chuť ríbezlí
  učenie v škole   zapisovanie luhárstiev 
  povolanie spisovateľky   spomienky na detstvo

 Napíš, o ktorých obdobiach svojho života spisovateľ ka píše. 

narodenie

O slovách: HU! Pre pani Hirschnerovú
Zavolala mi istá pani alebo slečna Hirschnerová, že by 
odo mňa potrebovala text, v ktorom by bola reč o tom, 
ako som niečo napísal. Vraj ho potrebuje do štvrtáckej 

čítanky. Sľúbil som jej ho – veď ktorý spisovateľ by nechcel 
byť vo štvrtáckej čítanke? No zabudli sme sa dohodnúť, 
kam jej ho mám poslať – a jej telefónne číslo už neviem 
rozoznať v pamäti svojho mobilu. Posielam jej teda text 
touto cestou – hodí sa do tejto rubriky internetových no-

vín. Hádam ich číta a text si tu nájde, je to o slovách.

Autorky: Z. Lacková, P. Agalarevová, Z. Hirschnerová,  

M. Filagová, M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková

Didaktická koncepcia
Koncepcia v sérii Čítanie je postavená na výbere 
kvalitných literárnych textov, kladie dôraz na osvojovanie 
kľúčových čitateľských kompetencií, vedie k rozvoju 
čítania s porozumením a slovnej zásoby. Primeraným 
spôsobom sprístupňuje literárnovedné pojmy. 
Obsah svojím spracovaním podporuje rozvoj 
emocionálneho vnímania textu, posilňuje spôsobilosť 
žiakov pozorovať literárne diela po estetickej stránke 
a hodnotiť ich.

Čítanie
Séria učebných materiálov pre 2. – 4. ročník ZŠ

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán
 vzorové riešenia úloh
 príloha k Pracovnému zošitu k Čítanke 4 (strana určená  

na hodnotenie nahrávky literárneho textu)
 prezentácia: Integrované postupy vo vyučovaní čítania 

a literárnej výchovy na 1. stupni ZŠ (aj pre potreby MZ)

PREVZIAŤ
SÚBOR

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Čo séria ponúka?
 V učebnici Čítanka pre 2. ročník sa nachádzajú úryvky z textov 

slovenskej umeleckej literatúry pre deti. Nechýbajú tu ani rozprávky, 
hádanky, riekanky a piesne, ktoré sú súčasťou ľudovej slovesnosti. 

 Pracovné zošity umožňujú cielené rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 
Otázky a úlohy k textom sú zamerané na postupné nadobúdanie 
kľúčových čitateľských kompetencií potrebných na čítanie 
s porozumením. Nabádajú k cielenému vyhľadávaniu informácií 
v texte, k interpretácii, vlastnému posúdeniu obsahu a k samostatnej 
práci s textom. Motivujú žiakov k uvažovaniu o prečítanom texte, 
k vytváraniu vlastného názoru na text. Podnecujú k premýšľaniu 
o stavbe textu, o literárnom žánri a o jazykových prostriedkoch. 

 Metodická príručka podrobne vysvetľuje didaktické zámery v širšom 
kontexte didaktiky vyučovania čítania a literárnej výchovy s dôrazom 
na cielený rozvoj čitateľskej gramotnosti. Komentáre k úlohám 
objasňujú ich didaktický cieľ, obsahujú návrhy riešení a možné 
postupy pri samotnom riešení. Príručka obsahuje aj námety na ďalšie 
zaujímavé aktivity a činnosti, ktoré môže učiteľ uplatniť vo vyučovaní. 

 Celý obsah je postavený na zaujímavých literárnych textoch a podnecuje 
k čítaniu kníh. Motivuje žiakov k pravidelným návštevám knižnice.

Čítanie na prvom stupni ZŠ je pre žiakov mimoriadne dôležité. 
Ako učiteľka považujem za podstatnú aj následnú prácu s textom, 
ktorá nám učiteľom poskytuje spätnú väzbu a dôkaz, že deti 
skutočne porozumeli tomu, čo si na hodine prečítali. Práve preto 
oceňujem váš pracovný zošit k čítaniu pre 4. ročník. Deti baví 
spôsob práce s ním, sme vďační za tvorivé úlohy, ale aj za náučný 
obsah, ktorý je deťom podaný zábavným spôsobom.
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Putovanie so zázračným perom

Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 3.ročník ZŠ

� CCDD

ŠVPSP
R

AC
OVANÉ PODĽ

A

Pracovná učebnica

Kibiho výlet
Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 4.ročník ZŠ

� � CCDD

ŠVPSP
R

AC
OVANÉ PODĽ

A

Pracovná učebnica
www

Pracovná učebnica

Najväčší prípad
inšpektora

Softíka

Informatická výchova
pre 2.ročník ZŠ

ŠVPSP
R

AC
OVANÉ PODĽ

A

Martina Mosná

Autorky: M. Mosná, Z. Ščasná

Didaktická koncepcia
Hlavným didaktickým zámerom a cieľom pracovných 
učebníc informatickej výchovy je naučiť žiakov používať 
počítač spôsobom zaujímavým pre žiakov. Počítač je chápaný 
predovšetkým ako prostriedok potrebný na vyhľadávanie 
a zaznamenávanie informácií a riešenie problémov bežného 
života. Žiaci sa prostredníctvom titulov zo série učia  
racionálne a funkčne využívať počítač a pracovať s ním.

Čo séria ponúka?
 Pracovná učebnica zahŕňa tzv. učebnicovú časť, ktorá  

obsahuje nové pojmy a postupy práce s počítačom,  
a tiež pracovnú časť, ktorá zahŕňa úlohy na nácvik  
a zdokonaľovanie nových zručností.

 Ťažiskom inštalačných diskov je softvérová podpora (potrebné 
počítačové programy pre žiaka, aplikácie a hry) a výučbová podpora  
pre daný ročník a školský rok (videonávody, testy, metodické 
poznámky, kopírovateľné prílohy). Okrem toho v nich nájdete  
aj návrhy na použitie iných softvérov.

Motivačné ilustrácie 
V každej pracovnej učebnici zo série 
sa nachádzajú postavičky, ktoré 
sú sprievodcami celým učivom. 
Pomáhajú pedagógom motivovať 
žiakov k samostatnej činnosti, 
k uvažovaniu a vďaka nim žiaci čítajú 
s porozumením a prirodzene vnímajú 
nadväznosť učebného obsahu 
s úlohami. Charakter ilustrácií 
rešpektuje vekové osobitosti žiakov.

Informatická výchova
Séria učebných materiálov  
pre 2. – 4. ročník ZŠ

Ukážka inštruktážneho videa

http://www.aitec.sk

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 multimediálne súbory určené na vyučovanie  

informatickej výchovy
 návrhy na tematické výchovno-vzdelávacie plány
 návod na inštaláciu programov RNA a Pivot
 obrazové prílohy k Informatickej výchove  

pre 4. ročník ZŠ – diplomy na ocenenie žiakov
 didaktické hry
 prezentácia: Vyučovanie informatickej výchovy 

v primárnom vzdelávaní (aj pre potreby MZ)

PREVZIAŤ
SÚBOR

U nás v škole používame 
Informatickú výchovu pre 2., 3., 
a 4. ročník. Deti veľmi zaujíma 
sprievodný príbeh v učebnici 
a motivuje ich. Programy, ktoré 
na multimediálnych diskoch 
poskytujete, sú zrozumiteľné 
a jednoducho ovládateľné. 
Informatika s vašou podporou  
je naozajstná škola hrou.

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka Informatická výchova  
na www.aitec.sk – všetko k sérii poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov, 
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými materiálmi.

3. ročník 4. ročník Materiály zo seminárov2. ročník

Ukážka didaktickej hry

Ukážka záverečného testu
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Zbierka úloh  
z matematiky 
pre prvý stupeň ZŠ
Zbierka 1 a 2 nadväzujú na sériu učebných 
textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. 
Obsahujú rôznorodé úlohy na precvičovanie 
a upevnenie získaných poznatkov. Úlohy 
ponúkajú žiakom možnosť skúmať, hľadať 
riešenia, aplikovať matematické poznatky 
v reálnom živote a tieto situácie vyriešiť.

Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Doplnkové tituly
 Séria tabúľ s číslami a číslicami

 Číselko – nácvik písania  

čísel v 1. ročníku ZŠ

pre prvý stupeň základných škôl

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 1

M. Belic
J. Striežovská

Od čísel
k príkladom

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 2
pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

12 eur 
50 centov

19 eur 60 centov

16 eur 
25 centov

21 eur 

50 centov

8 eur  30 centov

20 centov

Autori: M. Belic, J. Striežovská

Didaktická koncepcia
Séria titulov spracovaná podľa ŠVP z roku 2015 bude postupne prinášať učebné 
materiály v novom spracovaní. Dôraz sa kladie na ciele predmetu a na vzdelávací 
štandard. Učivo umožňuje individualizáciu práce, podporuje sa získavanie vedomostí, 
schopnosť zdôvodňovania. Spracovanie nabáda na pozorovanie v reálnych situáciách, 
experimentovanie na úrovni primeranej veku. Okrem týchto cieľov koncepcia 
predpokladá aktívnu väzbu vnútri vyučovacieho predmetu a tiež položenie základov 
finančnej gramotnosti. 

Čo séria ponúka?
 V prvom ročníku je učivo spracované v pracovnej učebnici (1. a 2. časť). Učivo je 

rozdelené do siedmich tematických celkov vo forme overenej didaktickej koncepcie. 
Vyvodzovanie nabáda na ďalšie činnosti a experimentovanie s počtom, číslom, 
problémom... Priebežné opakovanie dopĺňa autorskú koncepciu diela. 

 V druhom až štvrtom ročníku bude učivo vždy spracované v učebnici a dvoch 
pracovných zošitoch. Učebnica bude obsahovať všetky základné údaje. Učivo bude 
možné najprv vyvodiť v učebnici a prezentovať ho pomocou mimoučebnicových 
aktivít (simulácia reálnych situácií zo života) a následne upevňovať matematický 
poznatok v pracovných zošitoch alebo prezentovať matematickú situáciu cez 
koncepciu pracovného zošita a uvádzať ďalšie súvislosti a vzťahy pomocou učebnice.

 Pre každý ročník je spracovaný multimediálny disk, ktorý podporuje a rozširuje 
učivo prezentované v učebných textoch. Pre lepšie zvládnutie učiva je pripravená aj 
séria doplnkových MDP (tabule s číslami, zošit Číselko, Zbierka úloh z matematiky 
1, 2, 3, 4, Zošit Š, vzorové riešenia, podklady na vypracovanie príprav, ktoré možno 
využívať v rôznych ročníkoch rôznym spôsobom). 

pre prvákov
MATEMATIKA

1. časť

1

Miroslav Belic – Janka Striežovská

pre prvákov
MATEMATIKA

Miroslav Belic 
Janka Striežovská

Miroslav Belic
Janka Striežovská

1

MMiiirosllla BBellliiic
2. časť

NOVINKA

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2016/2017

PRIPRAVUJEME  
na  šk. r. 2017/2018

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019
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Séria učebných materiálov na vyučovanie  
matematiky pre 1. – 4. ročník ZŠ

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka Matematika  

pre prvý stupeň ZŠ na www.aitec.sk – poskytuje 
všetko k sérii prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov,
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými  
materiálmi po jednotlivých ročníkoch.

2. ročník 3. ročník 4. ročník Materiály zo seminárov1. ročník

Ku konkrétnej strane pracovného zošita tu nájdete priradené 
prislúchajúce:

 strany súvisiacich titulov zo série,
 metodické komentáre k učivu a TVVP,
 obrazové prílohy a vzorové riešenia.

INTERNETOVÁ 
KNIŽNICA

Služba aitec online ponúka:
 efektívnu podporu prípravy učiteľa  
na vyučovanie,

 možnosť priameho využitia počas vyučovania,
 využitie pre žiaka pri domácej príprave.

pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

4pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA
2. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

Pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Pracovný zošit
M. Belic
J. Striežovská

2. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Som lienka. 
Poznáš ma z prvého 
a druhého ročníka.

Haló, už idem, hneď 
som pri vás!

M. Belic
J. Striežovská

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

OVOCIE - ZELENINA

TEKVICA

50 CENTOV
KILOGRAM

HROZNO
KILOGRAM  1 EURO

JABLKÁ

90 CENTOV
KILOGRAM

BALÓN
KUS

30 CENTOV
30

UČEBNICA Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

UČEBNICA
M. Belic
J. Striežovská

Autori: M. Belic, J. Striežovská

Didaktická koncepcia
Séria titulov je vyváženým systémom metodických krokov, ktoré  
vychádzajú z osvedčených postupov tradičného vyučovania matema-
tiky a zároveň sa inšpiruje inovatívnymi didaktickými postupmi. Učivo 
je rovnomerne rozložené do štyroch ročníkov, nadväzuje na predchá-
dzajúce poznatky žiakov a zároveň žiaka pripravuje na náročnejšie 
úlohy. Učivo umožňuje rozvoj základov finančnej gramotnosti a buduje 
u žiakov matematické kompetencie nevyhnutné pre reálny život.

Čo séria ponúka?
 Pracovné učebnice pre 1. ročník ZŠ obsahujú prehľadne 

spracované učivo aritmetiky a geometrie, ktoré sa navzájom 
prelína. Žiaci vyvodzujú čísla prostredníctvom milých 
rozprávkových textov. Stále grafické prvky prispievajú  
k lepšej orientácii v obsahu učiva. Obsahujú úlohy  
na upevnenie a zdokonalenie kompetencií. 

 Pracovné zošity pre 2., 3. a 4. ročník ponúkajú podrobné 
vysvetlenie nového učiva. Učebnice sú v týchto ročníkoch 
rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť. Žiaci sa najprv 
oboznamujú s novými poznatkami a tie aplikujú, upevňujú 
a overujú na sérii úloh. Systematickosť zošitov zabezpečuje,  
že jedna strana zodpovedá jednej vyučovacej jednotke.

 Súčasťou multimediálnych diskov sú ilustračné prezentácie, 
animované zobrazenia, doplnkové úlohy, didaktické interaktívne 
úlohy a hry, animované algoritmy riešenia vybraných úloh 
a matematické rozcvičky. Disky zároveň obsahujú ukážky strán 
učebníc, pracovných učebníc a pracovných zošitov.

Vďaka za vaše matematiky. Učím podľa nich už tri roky a som 
maximálne spokojná. Páčia sa nielen deťom v triede, ale aj 
ich rodičom. Oceňujem krásne ilustrácie, prílohy a množstvo 
materiálov, ktoré ponúkate na vašom webe na stiahnutie.  
Ja i moji žiaci sa na hodiny matematiky veľmi tešíme.

 Zošit Š – zošit  

so štvorcovou 

sieťou a sieťou  

na písomné 

počítanie

http://www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 metodické komentáre
 návrhy na tematické výchovno-vzdelávacie plány
 vzorové riešenia úloh, didaktické hry a matematické rozcvičky
 rôzne obrazové prílohy na spestrenie a zefektívnenie 

vyučovania matematiky (tabuľka na počítanie, vystrihovacie 
kocky, obrázky určené na strihanie na dané časti...)

 prezentácia: Koncepcia a didaktické využitie série  
Matematika pre prvý stupeň ZŠ  

www.aitec.sk

PREVZIAŤ
SÚBOR
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Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Didaktická koncepcia
Séria titulov umožňuje obsahové a pojmové prepojenie 
učiva v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ. Kladie dôraz 
na aktívnu úlohu žiaka pri osvojovaní nových vedomostí, 
uplatňuje osvedčené, praxou overené didaktické postupy. 
Je založená na zážitkovom vyučovaní, pozorovateľských 
a výskumných aktivitách, hľadaní vzťahov a súvislostí, 
čítaní s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení 
učiva s praktickým svetom žiaka.

Čo séria ponúka?
 Učivo v pracovných učebniciach je moderne 

spracovaným, usporiadaným systémom. Obrázky, 
ilustrácie a fotografie dopĺňajú edukačný obsah 
a pomáhajú žiakom pri porozumení a osvojovaní si 
nových poznatkov. Získané vedomosti žiaci aplikujú 
pri riešení úloh, učivo si tak lepšie zafixujú. Učebnica 
obsahuje množstvo námetov na ľahko realizovateľné 
pokusy a dlhodobé pozorovania.

 Multimediálne disky poskytujú inovatívne nástroje  
pre prácu na vyučovaní, predstavujú názorné pomôcky, 
ponúkajú pestrosť obsahu a foriem vyučovania,  
širšie didaktické možnosti. Výhodou je nadväznosť 
s obsahom celej série. Nájdete tu úlohy z učebníc, 
doplňujúce a rozširujúce úlohy a hry, demonštračné 
videá k vybraným pokusom a metodické komentáre  
pre učiteľa.

Motivačné ilustrácie 
Ilustrácie veselých postavičiek, ktoré sa nachádzajú na 
stránkach titulov zo série, sú významným motivačným 
prvkom. Pomáhajú žiakom pozitívne vnímať učebný obsah. 
Sú kamarátske a modelujú kladné povahové vlastnosti. 
Zaujímavým spôsobom pomáhajú prezentovať poznatky. 
Zlepšujú schopnosť žiakov čítať text s porozumením.

Prírodoveda

http://www.aitec.sk k

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 metodické komentáre
 návrh na tematické výchovno-vzdelávacie plány
 cieľové kompetencie v predmete prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ
 didaktické hry
 prezentácia: Vyučovanie predmetu prírodoveda  

na 1. stupni ZŠ (aj pre potreby MZ)

PREVZIAŤ
SÚBOR

 Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka Prírodoveda  
na www.aitec.sk – všetko k sérii poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov, 
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými materiálmi.

2. ročník 3. ročník 4. ročník Materiály zo seminárov1. ročník

Prírodovedy z vášho vydavateľstva sú učebnice, ktoré 
sú pre deti zaujímavé, dobre sa nám s nimi na hodinách 
pracuje. Chválim si veľmi aj CD-čka, ktoré k nim patria. 
Keďže žiaci sú na hodinách veľmi aktívni, oceňujem 
interaktívny charakter úloh, ktoré v učebnici prevládajú.

SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Séria učebných materiálov pre 1. – 4. ročník ZŠ
Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
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Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

pre 1. ročník základnej školy

Spracované podľa

ŠTÁTNEHO

VZDELÁVACIEHO

PROGRAMU

2015

PRACOVNÁ UČEBNICA PRACOVNÁ UČEBNICA
PRACOVNÁ UČEBNICA

Prvouka
SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôl

Séria učebných materiálov pre 1. – 4. ročník ZŠ

Vlastiveda

Didaktická koncepcia 
Koncepcia vyvážene spája osvedčené 
metodické postupy s modernými 
a inovatívnymi metódami a formami práce. 
Žiaci prvého stupňa majú potrebu svoje 
okolie skúmať, objavovať a na základe 
vlastných zážitkov a skúseností  
si rozširovať vedomostné obzory.

Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Didaktická koncepcia
Nová Prvouka je spracovaná podľa ŠVP platného 
od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov 
a vzdelávacieho štandardu tohto novozavedeného predmetu. 
Obsah učiva stavia na zvedavosti a na prirodzenej potrebe 
žiaka spoznávať okolitý svet. Použitými didaktickými 
postupmi a metódami vytvára možnosti pre aktívne zapájanie 
sa žiakov do procesu vyučovania. Podporuje najmä rozvoj 
tých poznávacích a manipulačných činností žiakov, ktoré sú 
úzko späté s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním. 
Didaktická koncepcia si kladie za cieľ, aby žiak nebol len 
pasívnym prijímateľom vedomostí, ktoré si má zapamätať 
a reprodukovať. Vytvára všetky predpoklady na to, aby žiak 
nielen aktívne prijímal sprístupňované poznatky, ale učí ho aj 
orientovať sa v nadobudnutých poznatkoch a informáciách 
a spracovať ich  na úrovni primeranej svojmu veku.

NOVINKA
PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2016/2017

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

Metodické komentáre

Spracovan
é podľa

ŠTÁTNEHO

VZDELÁVA
CIEHO

PROGRAM
U

2015
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SÉRIA 
pre prvý stupeň 
základných škôlVeselo je v školskom klube

Autorka: T. Jakabová

Didaktická koncepcia
Séria pracovných zošitov pre školské kluby detí  
je spracovaná podľa platných odporúčaní pre tvorbu 
výchovných programov v školských zariadeniach.  
Jej cieľom je uľahčiť vychovávateľom výber a prípravu 
vyváženej zostavy činností s primeraným zastúpením 
všetkých tematických oblastí výchovy. 

Čo séria ponúka?
Pracovné zošity obsahujú množstvo úloh so zameraním  
na plnenie cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy. 
Ponúkané úlohy rešpektujú vek a schopnosti detského 
prijímateľa. Náročnosť úloh vzhľadom na vek detí stúpa od úloh 
na vyfarbenie až po  krížovky, viacsmerovky, úlohy na prácu 
s textom a podobne. Tematická pestrosť obsahu zabezpečuje 
deťom dostatok informácií o faune, flóre a kultúrnych 
pamiatkach Slovenska, potrebe ochrany životného prostredia, 
elementárnych princípoch zdravého životného štýlu, ako 
i o kultúrnom správaní v rôznych situáciách reálneho života. 
Tento edukačný obsah vhodne podporuje aj množstvo 
farebných fotografií a pútavých ilustrácií.

Motivačné ilustrácie 
Sprievodnými postavičkami sú škriatkovia Smejko a Smejka, 
chlapec Lukáš, teniska Deniska a sýkorka Marianka.  
V tretej časti série sa deti oboznámia s príbehom o rodinke 
Svetákovcov, v poslednej časti s výmyselníkom Miškom  
a jeho rodinou.

http://www.aitec.sk k

www.aitec.sk

Materiály pre učiteľa
 šablóny na tvorbu výrobkov (v čiernobielej aj vo farebnej verzii)
 maľovanky
 didaktické hry
 vzorové riešenia úloh – Veselo je v školskom klube 3 a 4
 metodické komentáre
 prezentácia: Školský klub detí ako miesto neformálneho 

vzdelávania, výchovy, relaxu a zábavy

PREVZIAŤ
SÚBOR

Ďakujeme za perfektné pracovné zošity pre školský klub 
detí, metodický materiál a ostatné prílohy týkajúce sa 
práce vychovávateľov v ŠKD. Veľmi sa tešíme na prácu 
s nimi. Konečne, po dlhých rokoch, sa niekto venuje aj 
školskému klubu detí. Želáme vám veľa šikovných autorov, 
moderné zmýšľanie a chuť do práce.

Séria pracovných zošitov pre školský klub detí  
(na prácu s deťmi 1. – 4. ročníka ZŠ)

Čo poskytuje náš komplexný servis pedagógom?
Špecializovaná podstránka Školský klub detí 

na www.aitec.sk – poskytuje všetko k sérii 
prehľadne na jednom mieste:

 galériu titulov a učebných materiálov,
 komplexné informácie o tituloch,
 záložky so všetkými didaktickými  
materiálmi po jednotlivých ročníkoch.

2. ročník 3. ročník 4. ročník Materiály zo seminárov1. ročník

Ku konkrétnej strane pracovného zošita  
tu nájdete priradené prislúchajúce:

 metodické komentáre,
 vzorové riešenia úloh,
 obrazové prílohy.

INTERNETOVÁ 
KNIŽNICA

Služba aitec online ponúka:
 efektívnu podporu prípravy učiteľa  
na vyučovanie,

 možnosť priameho využitia počas vyučovania,
 využitie pre žiaka pri domácej príprave.
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Pošlite nám svoje nápady na činnosti (fotografie, videá, 
zvukové záznamy, postupy, krátky text k aktivite),  
ktoré ste robili s deťmi. Prezentujte svoju prácu  
vo vašom školskom klube a tiež školu, v ktorej pôsobíte.

Pokiaľ už pracujete so sériou našich titulov  
Veselo je v školskom klube 1, 2, 3, 4 a podarilo  
sa vám prepojiť obsah pracovných zošitov  
s aktivitou, vaša práca nás zaujíma a uvítame,  
ak nám o nej napíšete.

Ucelená séria  
titulov Veselo je 
v školskom klube  
1, 2, 3, 4

Informácie  
o sérii titulov  
na jednom mieste

Prehľadne  
zatriedené  
materiály  
na stiahnutie

Ak sa zapojíte do našej výzvy a v rámci našej 
spolupráce budú vaše príspevky publikované, budete 
odmenení publikáciou Veselo je v školskom klube  
pre vás a pre deti vo vašom oddelení (resp. triede).

Ak máte záujem prostredníctvom našej webovej 
stránky www.aitec.sk prezentovať činnosť školy,  
resp. svojho školského klubu, ak hľadáte inšpiráciu  
a sami chcete inšpirovať iných vychovávateľov  
a vychovávateľky, kontaktujte nás.

Tvorte, zdieľajte, 
prezentujte  

a získajte!

NOVINKA 
na podstránke 
Školský klub detí

Súčasťou videí sú:
 informácie priamo zo školských 

klubov, od vychovávateľov 
a vychovávateliek,

 piktogramy vzdelávacích oblastí 
pre lepšie zaradenie námetov 
k jednotlivým témam počas roka

Komplexný servis pre našich zákazníkov ROZŠIRUJEME  
o špecifickú možnosť zdieľať a prezentovať zaujímavé námety,  
postupy a aktivity priamo zo školských klubov. 
Chceme podporiť kreativitu, inovatívne postupy vo vychovávateľskej 
činnosti a motivovať vás. Ak hľadáte inšpiráciu v práci iných  
alebo chcete inšpirovať vy, podávame vám pomocnú ruku. 

 Buďte tvoriví a zdieľajte svoje námety. 
 Pochváľte sa svojou prácou. 
 Inšpirujte ostatných a nechajte sa inšpirovať.

 Aktuálna novinka – zásobáreň vašich nápadov, postupov a zaujímavých aktivít

 Miesto pre prezentáciu vašej činnosti v školskom klube a práce detí

Ak m
strán
resp. 
a sam
a vyv c

j

www.aitec.sk
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Úvod

Naše tituly
Internetové kníhkupectvo
  E-SHOP

Novinky v našej ponuke

Aktuality a správy

na stiahnutie

Série titulov

aktuálny objednávací list

FAQ – Vaše otázky,
naše odpovede

Kníhkupectvá s našimi 
titulmi

Kontakty

www.aitec.sk

NOVÝ Šlabikár LIPKA® je spoľahlivo, tradične a didakticky kvalitne spracovaná  
séria titulov a učebných pomôcok, ktorá najmenších žiakov – prvákov zasvätí  
do tajov čítania a písania. Svet prvkov, tvarov a jednotlivých tvarov písmen im  
pomôže odkrývať malá žiačka Zuzka. Žiaci sa budú so Zuzkou a s celou jej rodinou  
stretávať prostredníctvom textov a pôvabných ilustrácií. Spolu s motivačnými  
básňami pomôžu žiakom rozvíjať čitateľské a pisateľské spôsobilosti.

Obsah šlabikára vychádza z tradície pôvodného Šlabikára LIPKA®. Učivo je 
organizované od jednoduchého k zložitejšiemu, zachováva to isté poradie  
písmen a dôsledne dodržiava používanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlások  
v slovách.

Zobraziť celý text

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA,  
1. časť, prípravné obdobie

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA,  
1. časť, nácvičné obdobie

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA,  
2. časť, nácvičné obdobie

Špecializované 
podstránky 
k uceleným sériám  
našich titulov 
www.aitec.sk

zjednodušený prístup k uceleným sériám titulov – všetko na jednom mieste
projekt podpory a skvalitňovania práce učiteľa a jeho prípravy na vyučovanie
jednoduché a časovo nenáročné vyhľadávanie kompletných informácií  
k jednotlivým sériám
zrozumiteľný vzhľad stránok poskytujúci komfort pre všetkých užívateľov
materiály k titulom prehľadne zobrazené na jednom mieste, rýchlo dostupné,  
bezplatné a kedykoľvek k dispozícii
komplexný servis pre učiteľa: pravidelne dopĺňané a aktualizované metodické  
komentáre, TVVP, vzorové riešenia úloh, návrhy príprav na vyučovacie hodiny,  
obrazové prílohy, didaktické hry a ďalšie potrebné didaktické materiály

nadväznosť ucelených sérií začlenená do prehľadnej,  

jednoducho prístupnej a modernej stránky

spracovanie obsahu zohľadňujúce potreby učiteľov

 didaktické materiály 
systematicky 
začlenené do záložiek, 
určené na sťahovanie 

 pravidelne obnovovaná 
a aktualizovaná 
databáza didaktických 
námetov 

 komplexné informácie  
pre učiteľa o celej  
sérii titulov

 informácie o didaktickej 
koncepcii a zámery 
autorov pri tvorbe 
publikácií, vyjadrenia 
autorov k sérii titulov

Jednoduchší prístup 
k informáciám - 

efektívnejšia príprava 
na vyučovanie

SÉRIE TITULOV

EDIČNÝ KATALÓG VYDAVATEĽSTVA AITEC PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

 zobrazenie celej  
série našich titulov  
po jednom kliknutí 

 predstavenie všetkých 
titulov patriacich  
k sérii, multimediálneho 
disku a ostatných 
súvisiacich publikácií
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–+ 1:1

Matematika 2 pre prvý  
stupeň ZŠ – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská

Materiály
Strany 22 – 23

Metodické komentáre

Metodické komentáre  
k pracovnému zošitu  
Matematika 2  
(Belic – Striežovská) 1. časť

Vzorové riešenia 

Vzorové riešenia úloh  
k pracovnému zošitu  
Matematika 2  
(Belic – Striežovská) 1. časť

Učebnica

Matematika 2 pre prvý  
stupeň ZŠ – učebnica

Zbierka úloh

Zbierka úloh z matematiky 2

Prílohy

Tematický výchovno-vzdelávací plán

Návrh na tematický  
výchovno-vzdelávací plán

1

1

1

1

1

0

PDF

PDF

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 2
pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

12 eur 50 centov

19 eur 60 centov

16 eu25 cen

8 eur  30 centov

20 centov

RTF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Počítanie do 20 s prechodom 
pomocou rozkladu – odčítanie
 Žiak si nacvičuje odčítanie 

do 20 s prechodom rozkladom 
menšiteľa. Pri riešení si však 
môže pomáhať ľubovoľným 
spôsobom.  Žiak zisťuje počty 
plodov, priraďuje ich k číslam 
a podľa nich vyfarbuje. Geo-
metrické tvary ústne pomenuje. 

Počítanie do 20 s prechodom
   

   U
čebnica od s. 20

Číslo 8 rozložím tak, 
aby som od čísla 15 mohla 

odčítať 5 a dostala 
číslo 10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vypočítaj. 

a) Vypočítaj. 

Priraď plody podľa počtu k správnemu číslu. Potom 
geometrické tvary vyfarbi podľa farby čísla.  

Rozlož podľa vzoru.

a)

b) Priraď správne písmená.

b) c) d)

aby som od čísla 15 mohla 
odčítať 5 a dostala 

číslo 10.

19 20

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Počítanie do 20 s prechodom pomocou 
rozkladu – odčítanie
 Žiak si precvičuje odčítanie do 20 

s prechodom. Pri riešení si môže pomáhať 
ľubovoľným spôsobom.  Žiak si precvičuje 
pozorovanie detailov a rieši úlohy s peniaz-
mi, ktoré využije v reálnom živote. 

Vypočítaj a doplň. 

Detská vstupenka do divadla stojí 14 . 
Koľko chýba každému dieťaťu?

Porovnaj znakmi >, < alebo =.

Spoj zámok a správne číslo kľúča.

Počítaj pozorne. 
a) b)

Zuzana má 8  Chýba jej  

Filip má 7  Chýba mu  

Janka má 6  Chýba jej  

Pavol má 9  Chýba mu  

Toto je môj
stroj na tajné

odkazy.

ôj
né

PREHĽADNE ZORADENÉ  
MATERIÁLY A SÚVISIACE TITULY

PRACOVNÝ ZOŠIT

Rozšírené služby pre učiteľa
Dvojstrany publikácií doplnené o súvisiace materiály: metodické komentáre, obrazové 
prílohy, návrhy príprav, vzorové riešenia, didaktické hry a mnohé iné námety potrebné  
pri príprave na vyučovanie. Príprava na vyučovanie nebola nikdy taká jednoduchá.

Internetová  
knižnica AITEC
Ak používate učebnice z produkcie vydavateľstva AITEC, neprehliadnite Internetovú 
knižnicu AITEC s pridanými službami aitec online a Moja knižnica, ktoré zohľadňujú 
špecifické potreby užívateľov knižnice – učiteľov, žiakov i rodičov. Zaregistrovaným 
a prihláseným pedagógom poskytuje služba aitec online efektívny nástroj na skvalitnenie 
a zjednodušenie ich práce. Okrem komfortného prístupu k titulom a didaktickým 
prostriedkom potrebným pri príprave učiteľa na vyučovanie, ponúka aj možnosť ich 
priameho využitia počas vyučovania, najmä pri vizualizácii na interaktívnej alebo  
bielej tabuli. Žiakom a rodičom môže byť knižnica nápomocná pri domácej príprave. 

www.aitec.sk/kniznica 

  
 posilnenie a rozšírenie 

komplexnej podpory 

a servisu pre učiteľa 

 osobitný priestor  

pre všetkých užívateľov 

webového portálu AITEC  

– žiakov, rodičov, učiteľov  

a vychovávateľov

 polica v internetovej  

knižnici naplnená titulmi 

potrebnými len pre VÁS

 ľahšia taška pre žiaka  

vďaka online učebniciam

ŽIAK                 RODIČ                 UČITEĽ

INTERNETOVÁ KNIŽNICA

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 2
pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

12 eur 
50 centov

19 eur 60 centov

16 eur 
25 centov

21 eur 

50 centov

8 eur  30 centov

20 centov

pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. StriežovskáJJ. Str
M
J. Strie

    POHODLNÉ ONLINE 
LISTOVANIE
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OŠIT

Odčítaj.

Vypočítaj rozdiel.

Porovnaj čísla znakmi >, < alebo =. 

Vytvor v zošite rovnakú 
odčítaciu tabuľku. Doplň ju.

Počítanie do 20 s prechodom (PZ 1, s. 22 – 42)

Lukáš mal 17 guľôčok. 8 z nich 
prehral. Koľko guľôčok mu 
zostalo?

Na okraji lesa rástlo 17 javorov. 
a) Víchrica včera zničila 6 z nich.  
 Koľko javorov včera ostalo?
b) Dnes zničila víchrica ďalších
  5 stromov. Koľko stromov   
 ostalo nezničených?

Strýko kúpil v obchode 2 knihy 
po 7 eur. Koľko mu vydali 
z 20-eurovej bankovky?

Marek urobil 16 drepov. Gusto urobil menej drepov. 
Koľko drepov mohol urobiť Gusto?

Petra má 13 rokov. Juraj je o 5 
rokov mladší. Koľko rokov má 
Juraj? 

Mamička kúpila 12 rožkov. 
Na raňajky sa zjedlo 8 rožkov. 
Koľko rožkov ostalo?

12 16 11 15 14
6
5

Odčítanie s použitím rozkladu

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9
5 1 10

{

13  15 19  20 0  14 16  8 9  9 17  7

–

Číslo 6 rozložíme tak, aby nám 
po odčítaní ostalo číslo 10.

13 – 5
11 – 2

13 – 9
12 – 7

11 – 8
11 – 9

18 – 9
12 – 8

 14 – 6
12 – 3

14 – 7
11 – 6

13 – 9
15 – 7

11 – 4
11 – 5

12 – 4
14 – 9

11 – 3
12 – 6

12 – 8
14 – 8

12 – 5
17 – 9

15 – 6
13 – 4

13 – 7
16 – 6

15 – 9
11 – 11

12 – 9
14 – 5

a) 

a) 

b)

b)

c)

c)

d)

d)

Od

1 nám
0.

Počítanie do 20 s prechodom (PZ 1, s. 22 – 42)

Vypočítaj.

Odčítanie po jednom

14 – 8 = 6 
13

12 11 10
9

8

76

Hľadám ôsme číslo pred číslom 14.

Musíme odrátať 9 prstov. Zakryté číslo je číslo 9.

 Koľké číslo pred číslom 15 je 6?

13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 

Na mise bolo 16 slivkových 
gulí. Filip zjedol 7 z nich. 
Koľko slivkových gulí ostalo?

V sade je 15 jabloní. Hrušiek je o 8 menej. Koľko hrušiek je v sade?

V ohrade bolo 17 kusov dobytka. 
Z toho bolo 9 kráv a ostatné 
boli teľatá. Koľko teliat bolo 
v ohrade?

Zmenši každé číslo o 9. 

Odober od čísel vždy 8.

Odčítaj od každého čísla 7.

Napíš čísla o 6 menšie.

16, 11, 14, 18, 19, 13, 10

20, 16, 17, 14, 11, 10, 15

15, 17, 16, 12, 9, 13, 11

15, 14, 13, 19, 11, 9, 12

Ako môžeme vypočítať 
tento príklad?

15 –  = 6 
14 9

13 612 711 8
10

Hovorím:

11 – 7
10 – 7

13 – 6
14 – 8

15 – 5
13 – 8

16 – 8
15 – 8

18 – 9
16 – 7

16 – 9
17 – 8

13 – 0
19 – 9

a) b) c) d)

9 prstov

8 prstov

Hľavorím: H

–+ 1:1

51 61 71 81 9152 62 72 82 9253 63 73 83 9354 64 74 84 9455 65 75 85 9556 66 76 86 9657 67 77 87 9758 68 78 88 9859 69 79 89 9960 70 80 90 100

Keď skončíš, odstrihni.

11 21 31 4112 22 32 4213 23 33 4314 24 34 4415 25 35 4516 26 36 4617 27 37 4718 28 38 4819 29 39 4910 20 30 40 501 2 3 4 5 6 7 8 90

8 + 3 = 3 + 8

+++

9

8

7
6

5
+ +

++

++ +

Každý príklad počítaj zľava doprava.2 Vypočítaj.3

Vypočítaj.5

Rozhodni a vyznač, či platí/neplatí rovnosť.6

Vyfarbi 13 guľôčok dvomi farbami vždy inak. Doplň správne čísla.1

3 + 2 + 8 = 
4 + 4 + 4 = 
6 + 6 + 6 = 
9 + 9 + 1 = 
8 + 2 + 3 = 

13 – 3 – 2 = 
11 – 1 – 6 = 
13 – 3 – 5 = 
15 – 5 – 4 = 
17 – 7 – 1 = 

15 – 7 = 
14 – 10 = 
13 – 9 = 
12 – 6 = 
13 – 4 = 

– 613

+ 77

– 813

+ 85

– 412

+ 93

– 917

+ 57

Tvor úlohy a rieš ich 
podľa vzoru.4

20 – 13 = 6 + 7 N 15 – 4 = 14 – 5

19 – 12 = 16 – 11

5 + 8 = 20 – 6

6 + 9 = 8 + 7P

–+

ZBIERKA ÚLOH UČEBNICA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Počítanie do 20 s prechodom 
pomocou rozkladu – odčítanie
 Žiak si nacvičuje odčítanie 

do 20 s prechodom rozkladom 
menšiteľa. Pri riešení si však 
môže pomáhať ľubovoľným 
spôsobom.  Žiak zisťuje počty 
plodov, priraďuje ich k číslam 
a podľa nich vyfarbuje. Geo-
metrické tvary ústne pomenuje. 

Počítanie do 20 s prechodom
   

   U
čebnica od s. 20

Číslo 8 rozložím tak, 
aby som od čísla 15 mohla 

odčítať 5 a dostala 
číslo 10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vypočítaj. 

a) Vypočítaj. 

Priraď plody podľa počtu k správnemu číslu. Potom 
geometrické tvary vyfarbi podľa farby čísla.  

Rozlož podľa vzoru.

a)

b) Priraď správne písmená.

b) c) d)

aby som od čísla 15 mohla 
odčítať 5 a dostala 

číslo 10.

19 20

–+ –+

IX/1 Opakovanie 
u iva 1. ro níka 

Ur ovanie po tu do 20. Prirodzené ísla od 0 do 20. 
Ur ovanie po tu. Po ítanie po tu 
po jednom, po dvoch. Utváranie 
skupín predmetov. 
Pojmy na orientáciu v rovine, 
v priestore a iné hlavné a ved aj ie 
pojmy.

Geometria Opakovanie u iva 1. 
ro níka.

IX/2 Opakovanie 
u iva 1. ro níka

Porovnávanie 
a ur ovanie po tu do 
20. íseln  rad a pojmy 
usporiadania. 
Dop anie do daného 
po tu. 

Porovnávanie ísel. íseln  rad 
a pojmy: pred, za, hne  pred, hne  
za.
Prira ovanie predmetov, ktoré 
k sebe patria.
Vytváranie skupín s dan m po tom.

Geometria Opakovanie u iva 1. 
ro níka.

Uzavretá a otvorená iara.

IX/3 Opakovanie 
u iva 1. ro níka

Po ítanie do 20 bez 
prechodu cez základ 
10. Poradie. Ur ovanie 
po tu do 20. 
Od ítanie do 20 bez 
prechodu cez základ 
10. S ítanie a od ítanie 
do 20 bez prechodu 
cez základ 10. Úlohy 
typu: O ko ko viac? 
O ko ko menej? 

S ítanie a od ítanie do 20 bez 
prechodu cez základ 10. Sú et 
a rozdiel. Precvi ovanie radov ch 
ísloviek. Rozklad ísel na desiatky 

a jednotky. Rie enie úloh typu: 
O ko ko viac? O ko ko menej?

IX/4 Opakovanie 
u iva 1. Ro níka

Vz ah medzi s ítaním 
a od ítaním.
Po ítanie spamäti 
v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 
10. Závere né zhrnutie 
a overenie vedomostí.

Porovnávanie po tov a zápis 
odpovede. S ítacie a od ítacie 
rodinky.
Pamä ové spoje v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 10. 
Tvorba príkladov na s ítanie 
a od ítanie k danej situácii.

Mes./t. Tematick  celok Téma Obsahov  tandardOd ítanie s vyu itím rozkladu

PZ/22. strana:
procesy:

: íselný rozklad od ítanie, rozdiel, menšenec, menšite ; nové: od ítanie
s prechodom; : farby tabu ka s tajni kou: riadok, st pec

Práca s CD:

Po ítanie v íselnom obore do 20 s prechodom cez 10/Od ítanie v íselnom obore do 20
s prechodom cez 10/Príklad 1 – 6

Po ítanie v íselnom obore do 20 s prechodom cez 10/Rozklady ísel v íselnom obore do
20/Rozklady ísla 11 – 20

Po ítanie v íselnom obore do 20 s prechodom cez 10/Rozklady ísel v íselnom obore do
20/Príklad 1 – 3

Opakovanie 1. ro ník/Ur ovanie po tu

Práca so stranou:

Pred samotnou motivujeme príbehu o veveri si robí
na zimu (zbiera rôzne druhy Pri h ada spojitos s
o Popoluške (súvisí s ou úloha Na strane riešia úlohy zamerané na po ítanie (od
v obore do 20 s prechodom cez 10 pomocou rozkladu. postavi ka lienka
vysvet uje od ítanie s rozkladom. si opakujú rozklady jednociferných ktoré

pri od ítaní. Rozkladajú menšite a aby od menšenca mohli od íta prvé íslo rozkladu
a dostali íslo 10.

Pri riešení si však ubovo ným spôsobom.

22/1

si nacvi ujú od ítanie v obore do 20 s prechodom cez 10 pomocou rozkladu
menšite a. Pri riešení úloh si ubovo ným spôsobom.

22/2

rozkladajú dvojciferné ísla na tri s ítance pod a vzoru. S takýmto typom rozkladu sa
ešte nestretli. Tento rozklad priamo súvisí s rozkladom v úvode strany.

22/3

riešia úlohu s tajni kou. K ú om sú pri ktoré potom doplnia do tabu ky.
Ak vypo ítajú podarí sa im vylúšti tajni ka (3 oriešky pre Popolušku Pri riešení
úloh si ubovo ným spôsobom.

22/4

zis ujú po ty plodov a prira ujú ich iarou k íslu. Potom tvary vyfarbia farbou
ku ktorému boli priradené. Geometrické tvary ústne pomenujú.

–+

NÁVRH VZOROVÝCH 
RIEŠENÍ

METODICKÉ KOMENTÁRE  
PRE UČITEĽA

TVVP NA AKTUÁLNY  
ŠKOLSKÝ ROK

 jednoduché vyhľadávanie
 nadštandardné služby pre prihlásených pedagógov
 všetky súvisiace materiály na jednom mieste
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Šlabikár   (1. a 2. časť)
J. Striežovská – V. Pliešovská – M. Belic – M. Bednár – J. Belašičová

 Didaktická koncepcia šlabikára je založená  
na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde.

 Nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára LIPKA®. Zachováva 
poradie vyvodzovaných písmen (A, M, E, L, I, V, U, S, O...).

 Dôsledne dodržiava používanie slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li  
a dvojhlások pri vyvodzovaní nového učiva.

 Formou vhodných úloh sa systematicky budujú  
kompetencie pre čítanie s porozumením.

 Štruktúra strán je ustálená (strany na vyvodenie,  
precvičenie a zhrnutie učiva).

Šlabikár (1. a 2. časť):

 A4

 1. časť: 96 strán

 2. časť: 96 strán

 plnofarba

Čítanka:

 A4   64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

  

Čítanka 
J. Striežovská – V. Pliešovská – M. Belic – M. Bednár – J. Belašičová

 Čítanka je súčasťou série Šlabikár LIPKA®, didakticky nadväzuje  
na tento šlabikár.

 Obsahuje žánrovo i tematicky pestré texty rôznych autorov.
 Texty sú vhodné pre danú vekovú kategóriu (obsahom i zvládnutím 
techniky čítania).

 Texty sú zoradené do šiestich tematických celkov.
 Úlohy sa zameriavajú na rozvoj porozumenia čítaného textu podľa  
úrovní porozumenia stanovených v medzinárodnej štúdii PIRLS.

 Úlohy k textom sú vhodné aj na samostatnú prácu žiakov.

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

a A

A
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

 A4 

  Nápovedné tabule k Šlabikáru 
 Tvorí sada 40 obojstranných nápovedných papierových tabúľ.
 Na každej tabuli je tvar veľkého a malého tlačeného,  
aj písaného písmena s výstižným nápovedným obrázkom, 
rovnakým ako v Šlabikári LIPKA®.

DVD disk: 

 Windows Vista  

a novšie verzie

Licencia:

 časovo obmedzená  

na jeden školský rok

   

 

Šlabikár  pre 1. ročník ZŠ – 
podporný multimediálny disk

I. Pohlová

 Obsahuje multimediálne prezentácie k Šlabikáru LIPKA®  
a metodické komentáre.

 Interaktívna pomôcka pre učiteľov a žiakov umožňuje 
projekciu na interaktívnej tabuli alebo projekciu pomocou 
počítača a dataprojektora.

 Obsahuje úlohy a texty zo šlabikára a rozširujúce úlohy. 
 Možno tu nájsť didaktické a interaktívne hry.
 Priestor je venovaný postupu správneho písania, súčasťou 
je aj obsah inštalačného disku Tajomstvo písaných písmen.

 textilná maňuška

 výška 31 cm

  

Včielka – textilná maňuška
 Je určená na rolové hry v triede.
 Zosobňuje včielku, ktorá sprevádza žiakov učivom.  
Umožňuje hrovou formou motivovať žiakov k práci.

 Textilná maňuška má výšku  31 cm.

Môžete  
získať ako bonus 
k objednávke pre 

celú triedu.

Môžete  
získať ako bonus 
k objednávke pre 

celú triedu.

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

2. časť
pre 1. ročník základných škôl

Šlabikár

Šlabikár
pre 1. ročník základných škôl

1. časť

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

pre 1. ročník 
základných škôl

Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

pre 
základných škôl

ka Striežovská
ta Plie

Miroslav Be
chal Bedn
na Belašičová

Čítanka

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

NápovedVydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

Nápo Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené
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Janka Striežovská
Vlasta Pliešovská
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

Pracovný
zošit

pre 1. ročník základných škôl

k šlabikáru

Janka Striežovská
VVllaassttaa PPlliieeššoovvsskkáá
Miroslav Belic
Michal Bednár
Jana Belašičová

pre 1. ročník základných škôl

k šlabikáru

Pracovný zošit k Šlabikáru 
J. Striežovská – V. Pliešovská – M. Belic – M. Bednár – J. Belašičová

 Pracovný zošit je doplnkový učebný materiál k Šlabikáru LIPKA®.
 Obsahuje úlohy zamerané na docvičenie základného učiva a rozširujúce učivo.
 Rôzna náročnosť úloh dáva priestor pre individualizáciu a diferenciáciu 
vyučovania.

 Zábavné úlohy motivujú žiakov k čítaniu a písaniu, uľahčujú im učenie sa. 

 A4   48 strán

 plnofarba

   

 

Písanie pre 1. ročník ZŠ – zošit C
 Zošit s linajkami a pomocnými linajkami je univerzálne použiteľný  
k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®  i k Šlabikáru LIPKA®.

 Je vhodný na upevnenie a zdokonalenie písania písaných tvarov písmen,  
na diktáty a tvorivé písanie.

 A5  32 strán

 dvojfarba

  

  

Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ – multimediálny disk
Z. Havrlentová

 Multimediálny disk obsahuje interaktívne cvičenia rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť 
a čítanie s porozumením tlačeného i písaného textu a metodické komentáre.

 Je vhodný na výučbu slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ ku všetkým  
v súčasnosti používaným šlabikárom počas nácvičného obdobia.

 Cvičenia k jednotlivým písmenám abecedy sú zostavené zábavnou a hrovou 
formou a ponúkajú možnosť výberu podľa individuálnych potrieb žiakov.

 Prezentácie sú vhodné na samostatnú prácu žiakov pri počítači, na prácu 
na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

CD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

  

CD disk: 

 Windows Vista  

a  novšie verzie

Licencia:

 časovo obmedzená  

na jeden školský rok

   

  

Tajomstvo písaných písmen – inštalačný disk
 Inštalačný disk je učebná pomôcka na elektronickú výučbu nácviku písania 
písaných tvarov malých a veľkých písmen slovenskej abecedy s možnosťou  
využitia v 1., prípadne aj v 2. ročníku ZŠ  pri opakovaní tvarov písaných písmen.

 Obsah tohto disku je zahrnutý ako bonusová časť aj na podporných 
multimediálnych diskoch – HUPSOV šlabikár LIPKA® pre 1. ročník ZŠ  
a  Šlabikár LIPKA  pre 1. ročník ZŠ. 

 Môže sa využiť na prácu žiakov na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou 
počítača a dataprojektora, prípadne na samostatnú prácu žiakov pri počítači.

PÍSANIE pre 1. ročník základných škôl –  
súbor predpisových zošitov k Šlabikáru 

J. Striežovská – V. Pliešovská – M. Belic – M. Bednár – J. Belašičová

 Súbor predpisových zošitov korešponduje so Šlabikárom LIPKA®. 
 Zošit 1 vo formáte A4 obsahuje prípravné cviky na písanie vložené  
do obrázkov, tvary a prvky písmen.

 Zošity 2 – 6 vo formáte A5 obsahujú nácvik písania písmen abecedy 
v rovnakom poradí ako v Šlabikári LIPKA®.

 Uvoľňovacie cviky sú určené na rozcvičenie ruky pred písaním.
 Nové písmeno je vložené do obrázka pre ľahšie zapamätanie si tvaru písmena.
 Obsahuje liniatúru s pomocnými linajkami.

6

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
6. zošit

PísaniePísanie

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
5. zošit

PísaniePísanie
54

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
4. zošit

PísaniePísanie3

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
3. zošit

PísaniePísanie

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
2. zošit

PísaniePísanie
2

 A4 (zošit 1) 

+ 10 strán príloh

 A5 (zošity 2 – 6)

 každý 32 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

   

 

1
PísaniePísanie

pre 1. ročník základných škôl
1. zošit

Meno: 

Trieda:

NOVINKA

NOVINKA
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

HUPSOV šlabikár (1. a 2. časť)
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová

 Moderne spracovaný šlabikár je určený na vyučovanie  
elementárneho čítania a písania pomocou rokmi  
osvedčenej  analyticko-syntetickej metódy.

 Spracovaný v dvoch častiach: 1. časť zahŕňa prípravné 
a nácvičné obdobie a 2. časť pokračuje nácvičným obdobím 
a obsahuje aj rozsahom primeranú čítankovú časť.

 Didaktické spracovanie šlabikára podporuje čítanie 
s porozumením.

 V súboroch rôznorodých úloh dôsledne rešpektujúcich 
overenú didaktickú postupnosť sa nachádzajú aj úlohy vhodné 
na diagnostikovanie individuálnych spôsobilostí žiakov.

Šlabikár (1. a 2. časť):

 A4

 1. časť: 80 strán

 2. časť: 84 strán

 + 12 strán príloh

 plnofarba

Pracovný zošit:

 A4   60 strán 

+ 4 strany príloh

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 

Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru 
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková

 Pracovný zošit didakticky nadväzuje na HUPSOV šlabikár a ponúka 
množstvo cvičení na upevnenie a opakovanie učiva a tvorivých úloh.

 Úlohy nadväzujú na obsah nácvičného (šlabikárového) obdobia a dopĺňajú  
aj zdokonaľovacie (čítankové) obdobie.

 Súčasťou pracovného zošita je štvorstranová príloha s prediktabilným textom.
 Koncepcia pracovného zošita podporuje rozvíjanie všetkých  
požadovaných kompetencií s dôrazom na aktívne využívanie písanej reči 
v komunikácii – čítanie s porozumením a zaznamenávanie informácií.

 419 x 330 mm

  

Nápovedné tabule  
k HUPSOVMU šlabikáru 

 Tvorí sada 38 nápovedných papierových tabúľ.
 Na každej tabuli je tvar veľkého a malého tlačeného,  
aj písaného písmena s výstižným nápovedným  
obrázkom – rovnakým ako v HUPSOVOM šlabikári. 

DVD disk: 

 Windows Vista 

a novšie verzie

Licencia:

 časovo obmedzená 

na jeden školský rok

   

 

HUPSOV šlabikár pre 1. ročník ZŠ –  
podporný multimediálny disk

 Obsahuje multimediálne prezentácie a podrobnú metodickú 
príručku pre učiteľa k HUPSOVMU šlabikáru.

 Možno tu nájsť rozširujúce úlohy, didaktické a interaktívne hry.
 Nechýbajú tu ani pracovné listy a maľovanky.
 Obsahuje zrakovú rozcvičku a tiež postup správneho písania.
 Motivujúco pôsobí audiopríbeh.
 Súčasťou sú aj metodické komentáre k tomuto disku a obsah 
inštalačného disku Tajomstvo písaných písmen. Disk je  
vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora.

 textilná maňuška

 výška 31 cm

  

 HUPS – textilná maňuška
 Je určená na dramatizácie a rolové hry v triede.
 Predstavuje Hupsa ako prvú literárnu postavu 
zakomponovanú do slovenského šlabikára.

 Textilná maňuška má výšku 31 cm.

1. časť

pre 1. ročník 
základných škôl

Lipka®

H U P S O V

2. časť

pre 1. ročník 
základných škôl

Lipka®

H U P S O V

pre 1. ročník základných škôl

Lipka®

k HUPSOVMU šlabikáru 
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k objednávke pre 
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Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.
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pre 1. ročník základných škôl  6. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  5. zošit

Meno: 

Trieda: 

Č

pre 1. ročník základných škôl  4. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  3. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  2. zošit

Meno: 

Trieda: pre 1. ročník základných škôl  1. zošit

Meno: 

Trieda:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Veselo je v školskom klube 1 –  
pracovný zošit pre školský klub detí

T. Jakabová

 Pracovný zošit je spracovaný podľa platných odporúčaní pre tvorbu 
výchovných programov v školských zariadeniach.

 Jeho úlohou je spestriť pobyt detí v školskom klube a uľahčiť výber vhodných 
aktivít a prípravu pre vychovávateľov.

 Výber a spracovanie obsahu rešpektuje vek a spôsobilosti detí príslušného 
stupňa vzdelávania.

 Ponúka vyváženú zostavu zaujímavých aktivít a úloh pre deti so zastúpením 
rôznych tematických oblastí výchovy, ako aj námety na ďalšie činnosti,  
návody na zhotovenie výrobkov a fotogalériu vybraných hotových výrobkov. 

Abeceda, z vreca von! – pracovný zošit
V. Šefčík

 Pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých 
písmen abecedy v tlačenej aj písanej podobe.

 Písmená sú usporiadané abecedne a pri každom z nich je báseň a ilustrácia, 
ktoré plnia nácvičnú, osvojovaciu i motivačnú funkciu.

 Ku každému písmenu sú zaradené úlohy, ktorých zadania sú zrejmé aj bez čítania.

Emin zápisník – pracovný zošit  
k šlabikáru pre 1. ročník ZŠ

J. Kopásková

 Precvičujú sa v ňom najprv všetky samohlásky (A, I, E, O, U) 
a následne spoluhlásky (M, L, V, S, J, P, N, Z, B, T, D, C, K, R, Š).

 Podporuje osvojovanie a rozvíjanie spôsobilostí elementárneho čítania 
a písania a je vhodným spestrením a rozšírením šlabikárových textov.

 Obsahuje množstvo pútavých a tvorivých úloh zameraných na písanie 
písmen, slov a viet, na analýzu a syntézu slov, na určovanie pozícií 
hlások v slovách, čítanie a rozvoj slovnej zásoby.

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

 A4  64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 A4 (zošit 1)

 + 10 strán príloh

 A5 (zošity 2 – 6)

 každý 32 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

   

 

PÍSANIE pre 1. ročník základných škôl –  
súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru 

Z. Hirschnerová – L. Muntágová

 Súbor predpisových zošitov 1 až 6 korešponduje so šlabikárom a s pracovným zošitom  
k HUPSOVMU šlabikáru. Je zameraný na komplexné osvojenie písaných  
a tlačených tvarov všetkých písmen.

 Ponúka množstvo zaujímavých úloh na aktívnu prácu  
s textom, odpis, prepis a vhodné uvoľňovacie cviky ruky.

 V prípravnom období sa používa zošit 1 (formát A4),  
v nácvičnom období sa používajú zošity 2 až 6 (formát A5).

Písanie pre 1. ročník ZŠ –  
zošit P

 Slúži na precvičenie prvkov a tvarov  
písmen v prípravnom období. 

 A4  32 strán 

 dvojfarba

PRIPRAVUJEME
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MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI

Pracovná  

učebnica:

 A4

 1. časť: 80 strán  

+ 8 strán príloh

 2. časť: 80 strán

 plnofarba

CD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

   

  

 A4

 1. časť: 80 strán 

 2. časť: 80 strán

 plnofarba

  

 

 

pre prvákov
MATEMATIKA

1. časť

1

Miroslav Belic – Janka Striežovská

1.RO
ČN

ÍK
 ZŠ

Matematika pre prvákov –  
pracovná učebnica (1. a 2. časť)

M. Belic – J. Striežovská

 Pracovnou učebnicou sa začína séria matematiky podľa  
ŠVP platného od septembra 2015. Využíva moderné  
didaktické poznatky, odporúčania lektorov, zároveň  
zohľadňuje požiadavky škôl.

 Koncepcia série zohľadňuje rozmanitosť žiakov v triede. 
Učiteľ môže rozdeliť žiakom úlohy podľa ich individuálnych 
spôsobilostí, čo žiakom umožní rýchlejšie pochopiť problém tak, 
aby ho vedeli využiť v praxi. 

 Dielo je spracované v dvoch častiach, s prílohou didaktických 
materiálov. Je doplnené o niekoľko projektových (tematických) 
strán, ktoré umožňujú učivo vnímať v širších súvislostiach. 
Stranám sa možno venovať počas dlhšieho časového obdobia 
a opakovane sa k nim vracať.

 Učivo je rozdelené podľa tradičných princípov do siedmich 
základných tematických celkov. Aritmetika a geometria 
sú navzájom prepojené. Žiaci sa učia orientovať okolo seba, 
spoznávajú základné počty. Vnímajú číslo, ktoré vyjadruje  
daný počet, využívajú číslo pri získavaní ďalších poznatkov,  
resp. pri zápise vlastných matematických pozorovaní.

 Úlohy sú spracované analogicky s reálnymi životnými 
situáciami. Na urýchlenie pochopenia náročnejších 
matematických operácií a dosiahnutie vyššieho matematického 
poznania je potrebné upevňovať predchádzajúce skúsenosti 
žiakov. V učive je systematicky zaradené priebežné opakovanie, 
ktoré odráža dlhoročnú pedagogickú prax autorov. 

 Výber úloh je urobený na základe overenej schémy – motivácia 
primeraná veku, prezentácia nového matematického 
problému, ktorý si žiak následne precvičuje a overuje mieru 
jeho zvládnutia/pochopenia. Úlohy sú overené a  moderne 
spracované.

 Pre učiteľa je pripravená podrobná metodická príručka 
s námetmi na vyučovanie a so vzorovými riešeniami úloh.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je multimediálny 
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora. Disk obsahuje didaktické 
interaktívne úlohy a aktivity, ktoré žiakovi objasnia rovnaký 
problém na iných príkladoch, ukážu mu matematické deje 
„v pohybe“ pomocou animácie a efektov. Obsahuje aj ďalší 
didaktický materiál. Ponúkané úlohy sú overené a stretli  
sa s dobrým ohlasom v praxi. Disk možno získať zdarma  
ako bonus k objednávke pre celu triedu.

pre prvákov
MATEMATIKA

Miroslav Belic 
Janka Striežovská

Miroslav Belic 
Janka Striežovská

1

MMiiirosllla BBellliiic
2. časť

Matematika pre 1. ročník ZŠ –  
pracovná učebnica (1. a 2. časť)

P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová

 Dvojdielna pracovná učebnica kladie dôraz na inovatívne 
a alternatívne metódy vyučovania matematiky.

 Väčší priestor je venovaný úlohám na hlbší rozvoj 
tvorivého matematického myslenia, divergentným úlohám 
a nadväzujúcim sériám úloh projektového typu.

 Každá strana tvorí samostatný celok s rozsahom prispôsobeným 
vyučovacej jednotke, jednotlivé typy úloh a aktivít sú graficky 
rozlíšené podľa náročnosti a spôsobu práce.

 Metodické usmernenia pre učiteľa, prípadne rodiča sú priamo  
na stranách.

2. časť

–
20

Meno: 

pre                             ročník základných škôlpre                         

19 + 1 = 

20 – 10 = 

Meno: 

pre                              ročník základných škôl

1. časť
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© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

Ďalšie ročníky 
pripravíme vždy  
po nadobudnutí 
účinnosti ŠVP. 

Disk a tabule  
môžete získať ako 

bonus k objednávke 
pre celú triedu.
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1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRE 1. ROČNÍK 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

2. ČASŤ

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE 1. ROČNÍK 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

1. ČASŤ

pre prvý stupeň základných škôl

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 1

M. Belic
J. Striežovská

Od čísel
k príkladom

Matematika pre 1. ročník ZŠ –  
pracovná učebnica (1. a 2. časť)

B. Lehoťanová

 Dvojdielna pracovná učebnica obsahovo zahŕňa učivo: 
prirodzené čísla 1 – 20 a 0, sčítanie a odčítanie v obore  
do 20 bez prechodu cez základ 10, riešenie slovných úloh, 
kreslenie, rysovanie a manipulácia s geometrickými útvarmi, 
úlohy na rozvoj matematického myslenia. 

 Úlohy na jednotlivých stranách sú obsahovo a tematicky 
prepojené, dôraz sa kladie na medzipredmetové vzťahy.

 Vzhľadom na stupeň rozvoja kognitívnych procesov  
mladších žiakov sa primeraná pozornosť venuje názornosti.

 Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy 
s VJM.

 A4

 1. časť: 80 strán

 2. časť: 80 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 A4

 31 papierových 

laminovaných  

tabúľ

 plnofarba
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Číselko – nácvik písania čísel v 1. ročníku ZŠ
M. Belic – J. Striežovská

 Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov 
číslic a čísel v 1. ročníku.

 Okrem čísel si žiak nacvičuje aj znaky základných matematických 
operácií (sčítanie, odčítanie, porovnávanie) a ich správne použitie 
v matematických úlohách.

 Obsahuje vystrihovaciu sériu kartičiek s číslami od 0 do 20.

Zbierka úloh z matematiky 1 pre prvý stupeň ZŠ
M. Belic – J. Striežovská

 Zbierka slúži na precvičenie a zopakovanie učiva matematiky 1. ročníka ZŠ 
pútavou formou.

 Množstvo úloh s rôznym stupňom náročnosti umožňuje rozvoj 
matematickej gramotnosti podľa individuálnych potrieb a možností žiakov.

 Vďaka prehľadnému grafickému spracovaniu, ustáleným štruktúrnym 
prvkom a jednoduchým zadaniam sú úlohy zrozumiteľné a vhodné 
aj na samostatnú prácu žiakov či domácu prípravu.

 Pútavé ilustrácie motivujú žiakov k práci a zároveň umožňujú rozvíjanie 
medzipredmetových vzťahov.

 Obsahuje tematickú stranu na vystrihovanie zameranú na precvičovanie 
počtu a rozkladu čísla.

Séria tabúľ s číslami a číslicami
M. Belic – J. Striežovská

 Slúži ako doplnkový materiál na vyučovanie matematiky  
v 1. a 2. ročníku ZŠ.

 Prvá skupina (21 jednostranných tabúľ) obsahuje čísla  
od 0 do 20 vyjadrené počtom predmetov a príslušným  
číslom v tlačenom tvare.

 Druhá skupina (10 obojstranných tabúľ) obsahuje číslice  
od 0 do 9 spracované tak, aby žiak hľadal na obrázku alebo 
v jeho časti konkrétnu číslicu (z jednej strany v tlačenom, 
z druhej strany v písanom tvare).

 Tabule možno umiestniť na nástenku, magnetickú tabuľu, 
prípadne osadiť do závesnej lišty.

 A5  32 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 

Môžete  
získať ako bonus 
k objednávke pre 

celú triedu.
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Učebnica  

pracovného typu:

 A4  48 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

   

 

DVD disk 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

  

 A4  96 strán

 dvojfarba

  

PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy 
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

 Učebnica pracovného typu obsahuje základné učivo, ktoré je  
rozdelené na dve vzdelávacie oblasti: Človek a príroda a Človek 
a spoločnosť, v ktorej žije.

 Okrem základného učiva obsahuje rôzne divergentné, doplňujúce 
a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva 
a zábavné úlohy.  

 Stavia na prekonceptoch, preferuje zážitkové učenie, vlastné 
objavovanie, pátranie a skúmanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými 
javmi a zákonitosťami tak, že aktívne manipulujú s materiálmi, 
s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. V niektorých bádateľských 
úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania.

 Priamo na stranách je uvedená metodická podpora pre učiteľa formou 
krátkych metodických informácií a cieľové kompetencie podľa ŠVP 2015. 

 Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy –  
podporný multimediálny disk

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková – V. Mrázová

 DVD obsahuje učivo vybrané pre 1. ročník základných škôl, ktoré 
je spracované vo forme prezentácií. Obsahuje vybrané základné, 
rozširujúce a doplnkové úlohy k učebnici.

 Nájdete tu aj tlačiteľné prílohy a maľovanky. Súčasťou sú metodické 
komentáre k učebnici a metodické komentáre k tomuto disku.

METODICKÉ KOMENTÁRE k učebnici pracovného 
typu – PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy

 Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici 
pracovného typu. Sú tu jasne vyjadrené didaktické postupy a ciele.

 Okrem podrobne spracovaných komentárov k jednotlivým úlohám 
v učebnici pracovného typu obsahuje aj návrhy riešení a postupov  
pri vypracovávaní jednotlivých úloh.

 Poskytuje námety na ďalšie aktivity na vyučovaní. 
 Obsahuje návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

Metodické komentáre

Spracované podľa

ŠTÁTNEHO

VZDELÁVACIEHO

PROGRAMU

2015

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

pre 1. ročník základnej školy

Spracované podľa
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O
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PROGRA
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pre 1. ročník základných škôl  6. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  5. zošit

Meno: 

Trieda: 

Č

pre 1. ročník základných škôl  4. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  3. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  2. zošit

Meno: 

Trieda: 

pre 1. ročník základných škôl  1. zošit

Meno: 

Trieda:

pre prvákov
MATEMATIKA

Miroslav Belic 
Janka Striežovská

Miroslav Belic
Janka Striežovská

1

MMiiirosllla BBBellliiic
2. časť

pre prvákov
MATEMATIKA

1. časť

1

Miroslav Belic – Janka Striežovská

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

pre 1. ročník základnej školy

Spracované podľa

ŠTÁTNEH
O

VZDELÁ
VACIEHO

PROGRA
MU

2015

pre prvý stupeň základných škôl

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 1

M. Belic
J. Striežovská

Od čísel
k príkladom1

BALÍK

M
AX

I

1B
BALÍK

PRE PRVÁKOV za najvýhodnejšiu cenu

1
PísaniePísanie

pre 1. ročník základných škôl
1. zošit

Meno: 

Trieda:

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

A
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA  Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., 2015. Všetky práva vyhradené

a A
Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
2. zošit

PísaniePísanie
2 3

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
3. zošit

PísaniePísanie
4

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
4. zošit

PísaniePísanie

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
5. zošit

PísaniePísanie
5 6

Meno: 

Trieda:

pre 1. ročník základných škôl 
6. zošit

PísaniePísanie

NOVINKA

NOVINKA
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Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ –  
učebnica

Z. Hirschnerová – E. Dienerová – M. Nosáľová

 Učebnica slovenského jazyka s didaktickou koncepciou, ktorá kladie  
dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – na počúvanie, rozprávanie,  
čítanie a písanie.

 Ponúka tradičné i moderné typy úloh a jazykových cvičení.
 Obsahuje jazykovú a slohovo-komunikačnú zložku, ktoré sa  
v cvičeniach integrujú a prelínajú.

 A4  120 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 

 A4  64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

 21 x 21 cm

 104 strán

 dvojfarba

  

 B5 

 1. zošit: 32 strán

 2. zošit: 32 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk  
pre 2. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ 
a vhodne ju dopĺňa.

 Obsahuje tradičné i moderné typy úloh a jazykových cvičení.
 Jazyková a komunikačná zložka sa vhodne prelínajú s cieľom naučiť 
žiakov používať preberané jazykové javy v nových situáciách.

 Úlohy hrovou formou motivujú žiakov na prácu s textom, rozvíjajú 
komunikačné spôsobilosti  a vedú k pochopeniu jazykových javov.

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk  
pre 2. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová

 Vysvetľuje autorskú koncepciu vyučovania slovenského jazyka použitú 
v učebnici a pracovnom zošite.

 Obsahuje podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám 
v učebnici aj v pracovnom zošite.

 Metodické návody sú koncipované v súlade s koncepciou celostného 
jazykového rozvoja s dôrazom na kľúčové cieľové kompetencie  
pri praktickom používaní slovenského jazyka – počúvanie, čítanie, 
rozprávanie a písanie.

 Obsahuje návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Písanie a slohové cvičenia 2 –  
Píšeme o povolaniach (1. a 2. časť)

Z. Hirschnerová

 Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na precvičovanie pisateľských 
spôsobilostí žiakov a na zdokonaľovanie tvarov všetkých písmen 
a problematických spojov.

 Skladá sa zo samostatných dvojstrán určených jednotlivým 
písmenám v abecednom poradí, kde si žiaci precvičujú techniku 
písania a správne tvary písmen.

 Každé písmeno je podporené didakticky koncipovanou ilustráciou 
znázorňujúcou povolanie a súvisiacimi úlohami, pomocou ktorých sa 
zabezpečuje kontakt s realitou a spoznávanie sociálneho prostredia.

 Úlohy sú zamerané na primerané písanie, odpis a prepis písmen, 
problematických spojov a textov, na čítanie a písanie s porozumením 
a rozvoj spôsobilosti tvoriť vety.

 Zaujímavým prvkom je zaradenie ukážok autentických rukopisov 
detí daného ročníka, čo umožňuje žiakom porovnať a korigovať svoj 
vlastný písomný prejav.

 Korešponduje s učivom v učebnici slovenského jazyka pre daný ročník.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

metodická príručka

pre 2. ročník 
základných škôl
pre roč

Slovenský 
jazyk

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2



AITEC – špecializované vydavateľstvo pre 1. stupeň ZŠ26

EDIČNÝ KATALÓG VYDAVATEĽSTVA AITEC PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

PO
N

U
K

A
 T

IT
U

LO
V

 P
R

E 
JE

D
N

O
TL

IV
É 

RO
Č

N
ÍK

Y

RO
ČN

ÍK
 ZŠ2.

 A4  120 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 A4  64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

 A5  64 strán

 dvojfarba

  

Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica
M. Nosáľová – E. Dienerová – A. Hirková

 Učebnica ponúka rôzne druhy literárnych textov rozdelených na 16 tematicky 
prepojených kapitol.

 Výber textov rešpektuje okruh záujmu detského čitateľa, reflektuje tradície  
i moderné trendy v detskej literatúre.

 Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na osvojovanie kľúčových 
čitateľských kompetencií potrebných na čítanie s porozumením  
a na rozvoj slovnej zásoby.

 Primeraným spôsobom sprístupňuje vybrané literárnovedné pojmy.
 Otázky a úlohy k textom sú zamerané na cielené rozvíjanie čitateľskej 
gramotnosti.

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková – P. Agalarevová

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 2. ročník ZŠ.
 Obsahuje úlohy, ktoré učia žiakov pracovať s textom, vyhľadávať v ňom 
informácie, nabádajú ich o prečítanom texte premýšľať a vytvárať si 
o ňom vlastný názor.

 Riešením moderných i tradičných typov úloh si žiaci vhodnou formou 
osvojujú a precvičujú literárne pojmy a učia sa riešiť problémové situácie 
primerané ich veku.

 Dôležitým prvkom je systematické zaradenie úloh na rozvoj čítania 
s porozumením.

 Pracovný zošit obsahuje strany na overovanie vedomostí a opakovanie, 
námety na vhodné mimočítankové čítanie.

Metodická príručka k pracovnému zošitu  
k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ

Z. Lacková – P. Agalarevová

 Metodická príručka vysvetľuje autorskú koncepciu a didaktický zámer 
pracovného zošita.

 Obsahuje podrobné komentáre a návrhy riešenia všetkých úloh 
uvedených v pracovnom zošite.

 Ponúka námety na ďalšie súvisiace úlohy a činnosti vo vyučovaní.
 Obsahuje kontrolné testy a návrh tematického výchovno-vzdelávacieho 
plánu na prácu s učebnicou a pracovným zošitom.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Veselo je v školskom klube 2 –  
pracovný zošit pre školský klub detí

T. Jakabová

 Pracovný zošit je spracovaný podľa platných odporúčaní pre tvorbu 
výchovných programov v školských zariadeniach.

 Jeho úlohou je spestriť pobyt detí v školskom klube a vychovávateľom  
uľahčiť výber vhodných aktivít a prípravu na tieto aktivity.

 Ponúka rôznorodé úlohy (prácu s textom, úlohy na vyjadrenie vlastného 
názoru, krížovky, viacsmerovky, labyrinty atď.) napĺňajúce ciele všetkých 
tematických oblastí výchovy.

 Dominuje v ňom prírodná tematika, no zaoberá sa aj problematikou 
hendikepovaných ľudí, práv dieťaťa, ochrany životného prostredia atď.

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR
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MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI

Matematika pre druhákov –  
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) sú súčasťou 
pripravovanej série učebných materiálov  
pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ: 
Matematika pre prvákov, Matematika pre druhákov, 
Matematika pre tretiakov, Matematika pre štvrtákov.

 Pripravovaná séria bude koncepčne vychádzať 
z osvedčených metodických postupov vyučovania 
matematiky. Naším zámerom je poskytnúť 
komplexný súbor materiálov, ktorý bude reagovať  
na obsahové zmeny súvisiace s novými 
pripravovanými pedagogickými dokumentmi. 
Zároveň bude rešpektovať moderné didaktické 
postupy rozvoja matematického myslenia 
v primárnom vzdelávaní.

 Séria bude metodicky pripravená tak, aby ponúkla 
dostatok podnetov na nacvičenie základného  
učiva pre všetkých žiakov, aj dostatok námetov 
a úloh pre matematicky zdatnejších žiakov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia  
pre učiteľa, prípadne rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa  
bude multimediálny disk vhodný na prácu  
na interaktívnej tabuli alebo na projekciu  
pomocou počítača a dataprojektora.

Učebnica  

a pracovný zošit:

 A4

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

Učebnica: 

 B5  88 strán

 plnofarba

Pracovný zošit: 

 A4

 1. časť: 80 strán  

 + 8 strán príloh

 2. časť: 88 strán

 plnofarba

CD disk:

 Windows a Linux

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

   

  

Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – 
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť) 

M. Belic – J. Striežovská

 Súbor zohľadňuje postupy tradičnej aj modernej 
didaktiky matematiky.

 Základné informácie sa žiaci dozvedia z pracovných 
zošitov, v nich si ich aj upevňujú a overujú;  
učebnica obsahuje ďalšie doplňujúce vysvetlenia  
a úlohy na upevnenie a zdokonalenie kompetencií.

 Učivo je rozdelené na aritmetiku a geometriu. 
 V aritmetike zahŕňa učivo: počítanie do 20 
s prechodom cez základ 10, neskôr počítanie  
do 100 bez prechodu aj s prechodom cez základ  
10 a v geometrii sa zameriava na osvojenie  
pojmov bod, priamka, úsečka a ich rysovanie.

 V pracovných zošitoch aj v učebnici je cielene 
zaradené priebežné opakovanie, testové strany, 
projektové strany a série slovných úloh. 

 Podporou titulu je multimediálny disk – obsahuje 
didaktické interaktívne úlohy, animované  
algoritmy a hry, matematické rozcvičky, ukážky 
a ďalšie zaujímavé matematické úlohy. 

 Disk je vhodný na prácu na interaktívnej 
tabuli alebo na projekciu pomocou počítača 
a dataprojektora. Disk možno získať zdarma ako 
bonus k objednávke   pre celú triedu.

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.Disk a tabule  
môžete získať ako 

bonus k objednávke 
pre celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2016/2017
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MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI
Matematika pre 2. ročník ZŠ –  
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

P. Černek – S. Bednářová

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) kladú dôraz na inovatívne 
a alternatívne metódy vyučovania matematiky.

 Dávajú väčší priestor netradičným úlohám a úlohám na hlbší 
rozvoj tvorivého matematického myslenia.

 Učebnica je rozdelená na tri časti: v prvej časti vysvetľuje 
a precvičuje aritmetické učivo, v druhej časti geometrické učivo, 
tretiu časť tvoria strany na precvičenie spojov počítania do 100  
bez prechodu aj s prechodom cez základ 10.

 Dvojdielny pracovný zošit je rozdelený na geometrickú 
a aritmetickú časť s rozsahom prispôsobeným vyučovacej jednotke.

 Súbor prináša koncepčné prepojenie učebných materiálov týchto 
autorov pre 1. a 2. ročník.

 Súbor je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

Učebnica: 

 A4  64 strán

 plnofarba

Pracovný zošit: 

 A4

 1. časť: 80 strán  

+ 8 strán príloh

 2. časť: 88 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

CD disk:

 Windows a Linux

Licencia:

 časovo neobmedzená

   

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 

Matematika pre 2. ročník ZŠ – metodická príručka
P. Černek

 Metodická príručka náleží k učebnici aj obom častiam pracovného zošita 
autorov P. Černek – S. Bednářová.

 Vysvetľuje autorskú koncepciu vyučovania matematiky v 2. ročníku ZŠ 
s dôrazom na rozvoj tvorivého matematického myslenia a ponúka inovatívny 
prístup učiteľa k žiakom.

 Zdôvodňuje vhodnosť použitia jednotlivých matematických postupov.
 Obsahuje podrobné komentáre k jednotlivým úlohám a aktivitám v oboch 
častiach pracovného zošita a v učebnici a vzorové riešenia jednotlivých úloh.

Zbierka úloh z matematiky 2 pre prvý stupeň ZŠ
M. Belic – J. Striežovská

 Zbierka je určená na precvičovanie a systematické opakovanie učiva 
matematiky 2. ročníka ZŠ.

 Ponúka množstvo klasických i neštandardných úloh, úloh s okamžitou  
spätnou väzbou, úloh vyplývajúcich zo situácií z reálneho života, hier  
a tvorivých činností, obsahuje aj sériu úloh, ktoré majú diagnostickú funkciu.

 Poskytuje veľký priestor na diferenciáciu vyučovania v rámci triedy  
(so zbierkou možno pracovať frontálne, zadávať z nej žiakom úlohy  
na samostatnú prácu či domácu prípravu).

 Množstvo ilustrácií motivuje žiakov k práci a zároveň umožňuje rozvíjanie 
medzipredmetových vzťahov.

 Obsahuje stranu na vystrihovanie – prílohu k didaktickej hre.

Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ – 
pracovná učebnica

M. Mosná

 Pracovná učebnica so softvérovou podporou sprístupňuje žiakovi 
počítačovú techniku predovšetkým ako užitočný prostriedok, 
ktorý pomáha pri práci, riešení problémov a rôznych úloh.

 Obsahom učiva sú prvotné informácie o počítači, základné 
ovládacie prvky počítača (univerzálne pre všetky programy),  
ale aj špecifické ovládacie prvky pre konkrétne programy.

 Systém základných a nepovinných úloh umožňuje organizovať 
vyučovanie aj pri nedostatku počítačov a delení tried na skupiny.

 Inštalačný disk obsahuje všeobecný a špeciálny softvér  
súvisiaci priamo s učivom určený pre prácu žiakov v počítačovej 
učebni, výučbové videá, metodické komentáre pre učiteľa  
a návrhy riešenia úloh. Disk možno získať zdarma ako bonus  
k objednávke pre celú triedu.

RO
ČN

ÍK
 ZŠ2.

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 2
pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

12 eur 
50 centov

19 eur 60 centov

16 eur 
25 centov

21 eur 

50 centov

8 eur  30 centov

20 centov

pre 2. ročník základných škôl

UČEBNICA

pre 2. ročník základných škôl

PRACOVNÝ ZOŠIT

2. časť

pre 2. ročník základných škôl 1. časť

PRACOVNÝ ZOŠIT

www

Pracovná učebnica

Najväčší prípad
inšpektora

Softíka

Informatická výchova
pre 2.ročník ZŠ
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A

Martina Mosná
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Pracovná učebnica: 

 A4  44 strán  

+ 12 strán príloh

 dvojfarba

CD disk:

 Windows  

Licencia:

 časovo obmedzená  

na jeden školský rok

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

    

    

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.
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PRACOVNÁ UČEBNICA

Pracovná učebnica:

 A4 

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

Prvouka pre druhákov – pracovná učebnica
 Pracovná učebnica je súčasťou pripravovanej série učebných 
materiálov pre vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni ZŠ: 
Prvouka pre prvákov, Prvouka pre druhákov, Prírodoveda  
pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov.

 Koncepcia pripravovanej série bude koncepčne založená  
na osvedčených metodických postupoch vyučovania prvouky  
a prírodovedy. Naším zámerom je poskytnúť komplexný  
súbor materiálov súvisiacich s pripravovanými zmenami 
v pedagogických dokumentoch. Vychádzať bude z prirodzenej 
zvedavosti žiaka a jeho záujmu aktívne spoznávať okolitý svet.

 Séria ponúkne žiakom formou didakticky premysleného systému 
podnety na cielené pozorovanie, porovnávanie vecí a javov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia pre učiteľa, 
prípadne pre rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny  
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora.

Prírodoveda 2 pre prvý stupeň ZŠ –  
pracovná učebnica

R. Adame – O. Kováčiková

 Pracovná učebnica nadväzuje na pracovnú učebnicu Prírodoveda 1, 
učivo primerane dopĺňa, rozširuje a obohacuje o nové poznatky.

 Pri práci s pracovnou učebnicou sa žiak dostáva do roly  
pozorovateľa a výskumníka.

 Úlohy, pokusy a cvičenia prihliadajú na potrebu žiakov aktívne 
si osvojovať nové poznatky a umožňujú učiteľovi uplatňovať 
individuálny prístup.

 Strany obsahujú informácie o získavaných cieľových kompetenciách.
 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je multimediálny disk 
vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou 
počítača a dataprojektora. Disk možno získať zdarma ako bonus  
k objednávke pre celú triedu.

2.RO
ČN

ÍK
 ZŠ

PRÍRODA  
A SPOLOČNOSŤ

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA

Pracovná učebnica: 

 A4   40 strán

 plnofarba

CD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
PRACOVNÁ UČEBNICA

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 2
pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

12 eur 
50 centov

19 eur 60 centov

16 eur 
25 centov

21 eur 

50 centov

8 eur  30 centov

20 centov

PRACOVNÝ ZOŠIT
pre 2. ročník základných škôl
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PRACOVNÝ ZOŠIT
pre 2. ročník základných škôl
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SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

© Vydavateľstvo AITEC Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

2A
BALÍK

BALÍKY PRE ŠKOLY na školský rok 2015/2016            

 2
BALÍK

M
AX

I

2B
BALÍK

VŠETKO PRE DRUHÁKOV za najvýhodnejšiu cenu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

1. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

2

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

SLOVENSKÝ 
J   ZYK pre 2. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA 2
2. časť
M. Belic
J. Striežovská

UČEBNICA

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 2

M. Belic
J. Striežovská

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2016/2017
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3.RO
ČN

ÍK
 ZŠ

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk  
pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Z. Hirschnerová – R. Adame

 Učebnica vychádza z koncepcie komunikačného vyučovania  
slovenského jazyka, ktorej hlavným cieľom je funkčne využívať jazyk  
pri čítaní, písaní, rozprávaní a počúvaní.

 Ponúka tradičné i moderné typy úloh a jazykových cvičení.
 Obsahuje jazykovú a slohovo-komunikačnú zložku, ktoré sa  
v cvičeniach integrujú a prelínajú.

 Rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie žiakov, odráža  
reálne situácie.

 A4  120 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 A4  64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

 21 x 21 cm

 92 strán

 dvojfarba

  

 B5

 1. zošit: 32 strán

 2. zošit: 32 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk  
pre 3. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová – R. Adame

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ 
a dopĺňa ju.

 Rozširuje didaktický materiál učebnice o množstvo úloh zameraných  
na precvičenie poznatkov a ich využitie v komunikačných situáciách.

 Cielene podporuje žiakov v samostatnej práci od prečítania zadania  
úlohy po jej vypracovanie.

 Úlohy hrovou formou motivujú žiakov na prácu s textom, rozvíjajú 
komunikačné spôsobilosti a vedú ich k pochopeniu jazykových javov.

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk  
pre 3. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová

 Metodická príručka vysvetľuje autorskú koncepciu vyučovania 
slovenského jazyka použitú v učebnici a pracovnom zošite.

 Obsahuje podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám 
v učebnici aj pracovnom zošite.

 Metodické návody sú koncipované v súlade s koncepciou celostného 
jazykového rozvoja s dôrazom na kľúčové jazykové kompetencie 
pri praktickom používaní slovenského jazyka – počúvanie, čítanie, 
rozprávanie a písanie.

 Obsahuje návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Písanie a slohové cvičenia 3 –  
Píšeme o Slovensku (1. a 2. časť)

Z. Hirschnerová

 Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na precvičovanie 
pisateľských spôsobilostí žiakov, zdokonaľovanie ich 
schopnosti vyhľadávať a zaznamenávať dôležité informácie.

 Skladá sa z dvojstrán určených jednotlivým písmenám 
v abecednom poradí.

 Úlohy sú zamerané na odpis problematických spojov,  
prepis slov a textov obsahujúcich informácie o danej obci  
alebo o zaujímavom mieste na Slovensku.

 Väčší priestor sa venuje slohovej zložke, využíva sa pojmové 
mapovanie a zaznamenávanie informácií.

 Korešponduje s učivom v učebnici slovenského jazyka  
pre daný ročník.

pre 3. ročník 
základných škôl

učebnica

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

pre 3. ročník 
základných škôl

pracovný zošit

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

1. zošit
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ČíTANKA
pre 3. ročník základných škôl
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Zuzana HIRSCHNEROVÁ

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová

 Pracovný zošit nadväzuje na učivo o vybraných slovách podľa  
učebníc slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ.

 Ponúka opakovanie a precvičovanie vybraných a príbuzných  
slov prostredníctvom piesní a veselých úloh s využitím 
medzipredmetových vzťahov.

 Nachádzajú sa v ňom úlohy na čítanie s porozumením, tvorivé  
písanie a sloh.

 Svoje uplatnenie nájde na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry,  
ale aj hudobnej výchovy.

 V pracovnom zošite sa nachádza aj notový zápis s textami piesní,  
ktoré je možné nacvičiť priamo s hudobným nástrojom alebo  
s využitím nahrávok z hudobného CD.

 Disk možno získať zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu.

Pracovný zošit k učebnici  
Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ.
 Obsahuje úlohy, ktoré učia žiakov pracovať s textom, vyhľadávať  
v ňom informácie, nabádajú ich o prečítanom texte premýšľať  
a vytvárať si o ňom vlastný názor.

 Riešením moderných i tradičných typov úloh si žiaci vhodnou  
formou osvojujú a precvičujú literárne pojmy a učia sa riešiť  
problémové situácie primerané ich veku.

 Dôležitým prvkom je systematické zaradenie úloh na rozvoj čítania 
s porozumením.

 Pracovný zošit obsahuje aj námety na vhodné mimočítankové čítanie.

Pracovný zošit: 

 B5  32 strán

 plnofarba

Audio CD

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 

 A4  64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Pracovná učebnica:

 A4 

 plnofarba

CD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

 

Vlastiveda pre tretiakov –  
pracovná učebnica

 Pripravovaná pracovná učebnica bude koncepčne vychádzať 
z osvedčených metodických postupov vyučovania. Cieľom 
je komplexným spôsobom reagovať na obsahové zmeny 
v pripravovaných pedagogických dokumentoch.

 Pracovná učebnica bude súčasťou pripravovanej série učebných  
materiálov pre vyučovanie vlastivedy na 1. stupni ZŠ:  
Vlastiveda pre tretiakov, Vlastiveda pre štvrtákov.

 Séria bude obsahovo nadväzovať na prvouku v 1. a 2. ročníku,  
bude rešpektovať skúsenosti žiakov z ich prirodzeného prostredia,  
túžbu pozorovať, objavovať a rozširovať svoje vedomostné obzory.

 K titulom budú patriť metodické usmernenia pre učiteľa, prípadne 
rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny  
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora. Disk možno získať zdarma  
ako bonus k objednávke pre celú triedu.

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018
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Putovanie so zázračným perom

Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 3.ročník ZŠ

� CCDD

ŠVPSP
R
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OVANÉ PODĽ

A

Pracovná učebnica
PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl

pre 3. ročník 
základných škôl

pracovný zošit

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

1. zošit

ČíTANKA
pre 3. ročník základných škôl
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Zuzana HIRSCHNEROVÁ

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Som lienka. 
Poznáš ma z prvého 
a druhého ročníka.

Haló, už idem, hneď 
som pri vás!

M. Belic
J. StriežovskáPracovný zošit

M. Belic
J. Striežovská

2. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

ČíTANKA
pre 3. ročník základných škôl

P
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A
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Š
IT

Zuzana HIRSCHNEROVÁ

pre 3. ročník 
základných škôl

pracovný zošit

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

1. zošit

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

UČEBNICA
M. Belic
J. Striežovská

RO
ČN

ÍK
 ZŠ3.

Pracovná učebnica

 A4 

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

Pracovná učebnica: 

 A4   88 strán

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 

Prírodoveda pre tretiakov – pracovná učebnica
 Pracovná učebnica je súčasťou pripravovanej série učebných 
materiálov pre vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni ZŠ: 
Prvouka pre prvákov, Prvouka pre druhákov, Prírodoveda  
pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov.

 Koncepcia pripravovanej série bude založená na osvedčených 
metodických postupoch vyučovania prvouky a prírodovedy. 
Naším zámerom je poskytnúť komplexný súbor materiálov 
súvisiacich s pripravovanými zmenami v pedagogických 
dokumentoch. Vychádzať bude z prirodzenej zvedavosti žiaka  
a jeho záujmu aktívne spoznávať okolitý svet.

 Séria ponúkne žiakom formou didakticky premysleného systému 
podnety na cielené pozorovanie, porovnávanie vecí a javov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia pre učiteľa, 
prípadne pre rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny 
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
PRACOVNÁ UČEBNICA

Prírodoveda 3 pre prvý stupeň ZŠ –  
pracovná učebnica

R. Adame – O. Kováčiková

 Pracovná učebnica je pokračovaním  ucelenej série titulov  
pre oblasť Príroda a spoločnosť – Prírodoveda 1 a Prírodoveda 2.

 Obsahom učiva vedie žiakov k dobrodružnému poznávaniu 
a prehlbovaniu poznatkov získaných z vlastného vnímania 
okolitých javov a zákonitostí.

 Dôraz sa kladie na aktivitu žiakov, pri pokusoch sa využívajú 
dostupné látky a pomôcky z bežného života.

 Žiaci pozorujú, zaznamenávajú, experimentujú, formulujú 
hypotézy, závery a prostredníctvom pracovnej učebnice sa  
u nich rozvíja systematické myslenie.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je multimediálny 
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora. Disk možno získať zdarma 
ako bonus k objednávke pre celú triedu.
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PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

pre 3. ročník 
základných škôl

pracovný zošit

Píšem.

Čítam.

Počúvam. Rozprávam.

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

3

1. zošit

PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl

3A
BALÍK

BALÍKY PRE ŠKOLY na školský rok 2015/2016            

 3
BALÍK

M
AX

I

3B
BALÍK

VŠETKO PRE TRETIAKOV za najvýhodnejšiu cenu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Som lienka. 
Poznáš ma z prvého 
a druhého ročníka.

Haló, už idem, hneď 
som pri vás!

M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit
M. Belic
J. Striežovská

2. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

UČEBNICA
M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Som lienka. 
Poznáš ma z prvého 
a druhého ročníka.

Haló, už idem, hneď 
som pri vás!

M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit
M. Belic
J. Striežovská

2. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

UČEBNICA
M. Belic
J. Striežovská

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018
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MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI

Matematika pre tretiakov –  
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) sú súčasťou 
pripravovanej série učebných materiálov  
pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ:  
Matematika pre prvákov, Matematika pre druhákov, 
Matematika pre tretiakov, Matematika pre štvrtákov.

 Pripravovaná séria bude koncepčne vychádzať 
z osvedčených metodických postupov vyučovania 
matematiky. Naším zámerom je poskytnúť 
komplexný súbor materiálov, ktorý bude reagovať  
na obsahové zmeny súvisiace s novými 
pripravovanými pedagogickými dokumentmi. 
Zároveň bude rešpektovať moderné didaktické 
postupy rozvoja matematického myslenia 
v primárnom vzdelávaní.

 Séria bude metodicky pripravená tak, aby ponúkla 
dostatok podnetov na nacvičenie základného učiva 
pre všetkých žiakov, aj dostatok námetov a úloh  
pre matematicky zdatnejších žiakov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia  
pre učiteľa, prípadne rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa  
bude multimediálny disk vhodný na prácu  
na interaktívnej tabuli alebo na projekciu  
pomocou počítača a dataprojektora.

Učebnica  

a pracovný zošit:

 A4

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

Učebnica: 

 B5  88 strán

 plnofarba

Pracovný zošit: 

 A4

 1. časť: 80 strán  

 + 8 strán príloh

 2. časť: 88 strán

 plnofarba

CD disk:

 Windows a Linux

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

   

 

Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – 
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

M. Belic – J. Striežovská

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) zohľadňujú 
postupy tradičnej aj modernej didaktiky 
matematiky.

 V aritmetike zahŕňa učivo: princípy a spoje 
násobenia a delenia do 20, číselný obor do 1 000, 
neskôr do 10 000, matematické úlohy, logické úlohy 
a matematické situácie spojené s praxou a reálnym 
životom a v geometrii sa zameriava na základy 
presného rysovania a rysovania v štvorcovej sieti.

 Cielene je zaradené priebežné opakovanie, testové 
strany, projektové strany a série slovných úloh  
pre diferencovanú prácu v triede.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa 
je multimediálny disk vhodný na prácu 
na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou 
počítača a dataprojektora. Disk obsahuje didaktické 
interaktívne úlohy, animované algoritmy a hry, 
matematické rozcvičky, ukážky a ďalšie zaujímavé 
matematické úlohy. Disk možno získať zdarma  
ako bonus k objednávke pre celú triedu.

Pracovný zošit 1. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

Som lienka. 
Poznáš ma z prvého 
a druhého ročníka.

Haló, už idem, hneď 
som pri vás!

M. Belic
J. Striežovská

Pracovný zošit
M. Belic
J. Striežovská

2. časť

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 3

UČEBNICA
M. Belic
J. Striežovská

RO
ČN

ÍK
 ZŠ3.

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018
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 A4  32 strán

 plnofarba

  

Zošit Š – zošit so štvorcovou sieťou a sieťou  
na písomné počítanie

 Je výbornou pomôckou na hodiny matematiky v 3. a 4. ročníku ZŠ.
 Obsahuje siete na správne zapisovanie číslic pri písomnom počítaní, 
strany so štvorcovými a s bodovými sieťami a strany na rysovanie.

Zbierka úloh z matematiky 3 pre prvý stupeň ZŠ
M. Belic – J. Striežovská

 Zbierka je určená na precvičovanie a systematické opakovanie učiva 
matematiky 3. ročníka ZŠ.

 Obsahuje množstvo klasických i netradičných úloh, zaradenie úloh 
z reálneho života umožňuje žiakom aplikovať matematiku v praxi.

 Množstvo ilustrácií motivuje žiakov a dáva priestor na rozvoj 
medzipredmetových vzťahov.

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – 
pracovná učebnica

M. Mosná – Z. Ščasná

 Pracovná učebnica so softvérovou podporou učí žiaka 
pracovať s počítačom a jeho príslušenstvom ako s užitočnými 
prostriedkami, ktoré nám pomáhajú pri práci a riešení  
rôznych problémov a úloh.

 Učivo je prehľadne spracované v učebnicovej (vysvetľuje  
nové pojmy a postupy práce s počítačom) a pracovnej časti 
(nácvik nových postupov), ktoré sa navzájom prelínajú.

 Pracovná učebnica obsahuje úlohy na opakovanie učiva, úlohy  
na upevňovanie získaných poznatkov a nových zručností  
a aplikačné úlohy na použitie v nových situáciách.

 Inštalačný disk obsahuje všeobecný a špeciálny softvér  
súvisiaci priamo s učivom určený pre prácu žiakov v počítačovej 
učebni, výučbové videá, metodické komentáre pre učiteľa 
a návrhy riešenia úloh. Disk možno získať zdarma ako bonus  
k objednávke pre celú triedu.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Veselo je v školskom klube 3 –  
pracovný zošit pre školský klub detí

T. Jakabová

 Pracovný zošit je spracovaný podľa platných odporúčaní pre tvorbu 
výchovných programov v školských zariadeniach.

 Jeho úlohou je spestriť pobyt detí v školskom klube a vychovávateľom  
uľahčiť výber vhodných aktivít a prípravu – ponúka rôznorodé úlohy  
(prácu s textom, s mapou, s PC, úlohy na vyjadrenie vlastného názoru...).

 Dominuje v ňom vlastivedná tematika, no zaoberá sa aj vzťahmi v rodine, 
starostlivosťou o zdravie, problematikou ochrany životného prostredia atď.

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

pre prvý stupeň základných škôl
M. Belic
J. Striežovská

Putovanie so zázračným perom

Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 3.ročník ZŠ

� CCDD

ŠVPSP
R

AC
OVANÉ PODĽ

A
Pracovná učebnica

RO
ČN

ÍK
 ZŠ3. MATEMATIKA A PRÁCA  

S INFORMÁCIAMI

Pracovná učebnica: 

 A4  48 strán 

 dvojfarba

CD disk:

 Windows Vista  

a novšie verzie

Licencia:

 časovo obmedzená  

na jeden školský rok

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR
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 A4  64 strán

 plnofarba

  

  

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2017/2018
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 ZŠ

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame

 Učebnica vychádza z koncepcie komunikačného vyučovania slovenského 
jazyka s cieľom naučiť žiaka funkčne využívať slovenský jazyk pri čítaní, 
písaní, rozprávaní a počúvaní.

 Učivo je prezentované modernou a prehľadnou formou, obsahuje jazykovú 
a slohovo-komunikačnú zložku, ktoré sa v cvičeniach integrujú a prelínajú.

 Obsahuje zaujímavé úlohy súvisiace s reáliami Slovenska, pravidelné 
rubriky, priebežné opakovanie a pojmové mapy.

 A4  136 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 A4  64 strán  

+ 4 strany príloh

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

 A4  144 strán

 dvojfarba

  

 B5 

 1. zošit: 32 strán

 2. zošit: 32 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

  

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk  
pre 4. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová – R. Adame

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ.
 Úlohy podporujú a rozvíjajú funkčné využívanie slovenského jazyka 
v bežných komunikačných situáciách, ktoré sú žiakom blízke.

 Moderné i tradičné typy úloh a cvičení s vtipným ilustračným stvárnením 
odrážajú požiadavky na kvalitné jazykové vyučovanie.

 Pojmové mapy v prílohe slúžia na systematizáciu a opakovanie učiva, 
sú vhodnou pomôckou pri opakovaní a rozširovaní učiva vo vyšších 
ročníkoch.

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk  
pre 4. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová

 Metodická príručka zrozumiteľným spôsobom objasňuje autorskú 
koncepciu vyučovania slovenského jazyka použitú v učebnici 
a pracovnom zošite.

 Obsahuje podrobné a prehľadne spracované metodické komentáre 
k jednotlivým úlohám v učebnici aj pracovnom zošite.

 Pri metodických komentároch sa uvádza kvôli lepšej orientácii aj 
náhľad príslušnej strany učebnice.

 Súčasťou metodickej príručky sú alternatívne návrhy diktátov  
pre potreby učiteľa. 

 Obsahuje návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu.

Písanie a slohové cvičenia 4 –  
Píšeme o slovách (1. a 2. časť)

Z. Hirschnerová

 Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na precvičovanie pisateľských 
spôsobilostí žiakov a aktívnu tvorbu textov.

 Skladá sa zo samostatných dvojstrán určených jednotlivým 
písmenám abecedy.

 Úlohy sú zostavené tak, aby sa žiaci naučili používať písmo  
ako prostriedok pri písomnej komunikácii.

 Dôraz je kladený na aktívne písanie s porozumením.
 Pracovný zošit je tematicky zameraný na predmety, ich históriu a účel, 
na menej známe slová – pojmy, s ktorými žiaci v zošite aktívne pracujú.

 Korešponduje s učivom v učebnici slovenského jazyka pre daný ročník.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

učebnica

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

1. zošit

NOVINKA
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – M. Filagová

 Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník ZŠ.
 Okrem úloh súvisiacich priamo s textami v čítanke obsahuje aj rozširujúce 
literárne texty nad jej rámec doplnené o sériu súvisiacich úloh a aktivít.

 Cieleným rozvojom a nácvikom čitateľských stratégií významne 
podporuje čítanie s porozumením.

 Reflektuje a primeraným spôsobom rozvíja aj emocionálnu stránku 
vnímania literárneho textu, učí žiakov vnímať a hodnotiť aj estetické 
hodnoty literárnych diel.

 A4

 64 strán

 dvojfarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

 

P
R

A
C

O
V

N
Ý

 Z
O

Š
IT

pre 4. ročník základných škôl
ČíTANKA

Zuzana 
HIRSCHNEROVÁ

Markéta 
FILAGOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Veselo je v školskom klube 4 –  
pracovný zošit pre školský klub detí

T. Jakabová

 Pracovný zošit je spracovaný podľa platných odporúčaní pre tvorbu 
výchovných programov v školských zariadeniach.

 Obsahuje stmeľujúci motivačný príbeh z reálneho života.
 Ponúka pre deti vyváženú zostavu zaujímavých, kreatívnych aktivít  
a úloh so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy.

 Výber a spracovanie obsahu rešpektuje vek, schopnosti a zručnosti detí 
príslušného stupňa vzdelávania.

 A4  64 strán

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ –  
pracovná učebnica

M. Mosná – Z. Ščasná

 Pracovná učebnica so softvérovou podporou sa skladá z učebnicovej 
a pracovnej časti, ktoré sa navzájom prelínajú.

 Učebnicová časť obsahuje nové pojmy a postupy práce s počítačom.
 Pracovná časť obsahuje úlohy na nácvik a zdokonaľovanie nových 
zručností.

 Precvičovanie učiva formou základných a nepovinných úloh umožňuje 
organizovať vyučovanie aj pri nedostatku počítačov a delení tried  
na skupiny.

 Súčasťou pracovnej učebnice je 6 projektových hárkov s premyslenými  
a overenými podrobnými návrhmi dlhodobých a krátkodobých  
projektov a dva diplomy.

 Inštalačný disk obsahuje všeobecný a špeciálny softvér súvisiaci 
priamo s učivom určený pre prácu žiakov v počítačovej učebni, 
výučbové videá, metodické komentáre pre učiteľa, didaktický test  
učiva 4. ročníka a veľký záverečný test. Disk možno získať zdarma  
ako bonus k objednávke pre celú triedu.

Kibiho výlet
Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 4.ročník ZŠ

� � CCDD

ŠVPSP
R

AC
OVANÉ PODĽ

A

Pracovná učebnica

MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI

Pracovná učebnica: 

 A4   40 strán  

+ 8 strán príloh

 dvojfarba

CD disk:

 Windows Vista  

a novšie verzie

Licencia:

 časovo obmedzená  

na jeden školský rok

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR
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MATEMATIKA A PRÁCA  
S INFORMÁCIAMI

4.RO
ČN

ÍK
 ZŠ

Matematika pre štvrtákov –  
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) sú súčasťou 
pripravovanej série učebných materiálov pre vyučovanie 
matematiky na 1. stupni ZŠ: Matematika pre prvákov, 
Matematika pre druhákov, Matematika pre tretiakov, 
Matematika pre štvrtákov.

 Pripravovaná séria bude koncepčne vychádzať 
z osvedčených metodických postupov vyučovania 
matematiky. Naším zámerom je poskytnúť 
komplexný súbor materiálov, ktorý bude reagovať na 
obsahové zmeny súvisiace s novými pripravovanými 
pedagogickými dokumentmi. Zároveň bude rešpektovať 
moderné didaktické postupy rozvoja matematického 
myslenia v primárnom vzdelávaní.

 Séria bude metodicky pripravená tak, aby ponúkla 
dostatok podnetov na nacvičenie základného učiva  
pre všetkých žiakov, aj dostatok, námetov a úloh  
pre matematicky zdatnejších žiakov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia  
pre učiteľa, prípadne rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude 
multimediálny disk vhodný na prácu na interaktívnej 
tabuli alebo na projekciu pomocou počítača 
a dataprojektora.

Učebnica  

a pracovný zošit:

 A4

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

Učebnica: 

 B5  88 strán

 plnofarba

Pracovný zošit: 

 A4

 1. časť: 80 strán  

 + 8 strán príloh

 2. časť: 88 strán

 plnofarba

DVD disk:

 Windows a Linux

Licencia:

 časovo  

neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

   

 

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – 
učebnica, pracovný zošit (1. a 2. časť)

M. Belic – J. Striežovská

 Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) zohľadňuje 
postupy tradičnej aj modernej didaktiky matematiky.

 Učivo je rozdelené na aritmetiku a geometriu.
 Základné informácie sa žiaci dozvedia z pracovných 
zošitov, v nich si učivo osvojujú a upevňujú; v učebnici  
sú niektoré témy rozšírené a zároveň doplnené  
o úlohy na dokonalé zvládnutie daných kompetencií.

 Aritmetika obsahuje učivo: číselný obor do 10 000 
a matematické operácie v tomto obore, násobenie 
a delenie v obore násobilky, riešenie aplikačných  
úloh (práca s grafom, tabuľkou, výroky...), úloh 
zameraných na finančnú a matematickú gramotnosť  
a geometria zahŕňa učivo: rysovanie útvarov  
v štvorcovej sieti i bez nej, premena jednotiek dĺžky,  
práca s dĺžkami úsečiek a stavby.

 Pracovný zošit aj učebnica obsahujú strany 
na overenie miery zvládnutia učiva a špeciálne strany 
na diagnostikovanie miery zvládnutia učiva.

 Súbor obsahuje tematicky zamerané strany.
 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je 
multimediálny disk vhodný na prácu na interaktívnej 
tabuli alebo na projekciu pomocou počítača 
a dataprojektora. Disk obsahuje didaktické  
interaktívne úlohy, animované algoritmy a hry, 
matematické rozcvičky, ukážky a ďalšie zaujímavé 
matematické úlohy. Disk možno získať zdarma  
ako bonus k objednávke školy pre celú triedu.

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

Pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

4pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA
2. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

OVOCIE - ZELENINA

TEKVICA

50 CENTOV
KILOGRAM

HROZNO
KILOGRAM  1 EURO

JABLKÁ

90 CENTOV
KILOGRAM

BALÓN
KUS

30 CENTOV
30

UČEBNICA Miroslav Belic
Janka Striežovská

Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019
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Pracovný zošit: 

 A4  40 strán

 dvojfarba

Príloha – mapa: 

 A2

 plnofarba

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

   

Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
M. Kožuchová – R. Matúšková

 Autorky pracovného zošita sú zároveň autorkami učebnice 
Vlastivedy pre 4. ročník ZŠ, čo zaručuje ich koncepčné  
aj obsahové prepojenie.

 Moderné i tradičné typy úloh  
slúžia nielen na upevňovanie 
a precvičovanie učiva z učebnice,  
ale vedú žiaka aj k premýšľaniu  
nad vlastivedným problémom  
v súvislostiach s využitím širších 
informačných zdrojov.

 Pracovný zošit obsahuje dostatočný 
počet úloh na prácu s mapou.

 V pracovnom zošite sa nachádza 
príloha pre žiaka – všeobecno-
geografická mapa Slovenska.

Pracovná učebnica: 

 A4 

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

Pracovná učebnica: 

 A4  120 strán

 plnofarba

DVD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

  

  

 

Prírodoveda pre štvrtákov –  
pracovná učebnica

 Pracovná učebnica je súčasťou pripravovanej série učebných 
materiálov pre vyučovanie prvouky a prírodovedy  
na 1. stupni ZŠ: Prvouka pre prvákov, Prvouka pre druhákov, 
Prírodoveda pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov.

 Koncepcia pripravovanej série bude koncepčne založená  
na osvedčených metodických postupoch vyučovania prvouky 
a prírodovedy. Naším zámerom je poskytnúť komplexný 
súbor materiálov súvisiacich s pripravovanými zmenami 
v pedagogických dokumentoch. Vychádzať bude z prirodzenej 
zvedavosti žiaka a jeho záujmu aktívne spoznávať okolitý svet.

 Séria ponúkne žiakom formou didakticky premysleného systému 
podnety na cielené pozorovanie, porovnávanie vecí a javov.

 K titulom budú prislúchať metodické usmernenia pre učiteľa, 
prípadne pre rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny 
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

PRACOVNÁ UČEBNICA

Prírodoveda 4 pre prvý stupeň ZŠ –  
pracovná učebnica

R. Adame – O. Kováčiková

 Pracovná učebnica uzatvára ucelenú sériu Prírodoveda  
pre prvý stupeň.

 Učebné texty ponúkajú kvalitný obsah a interaktívne cvičenia.
 Žiakov motivuje pútavá rola detektívov, v ktorej sami pátrajú, 
skúmajú a riešia vzniknuté problémy.

 Pomocou ponúkaných aktivít rozvíjajú systematické myslenie, 
učia sa formulovať hypotézy, interpretovať závery a prezentovať 
výsledky pozorovaní.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je multimediálny 
disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu 
pomocou počítača a dataprojektora. Disk možno získať zdarma 
ako bonus k objednávke školy pre celú triedu.

PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
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Disk môžete  
získať ako bonus  
k objednávke pre 

celú triedu.

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019
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PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Pracovná učebnica:

 A4 

 plnofarba

CD disk: 

 Windows a Linux 

Licencia:

 časovo neobmedzená

Vlastiveda pre štvrtákov –  
pracovná učebnica

 Pripravovaná pracovná učebnica  bude koncepčne 
vychádzať z osvedčených metodických postupov 
vyučovania. Cieľom je komplexným spôsobom 
reagovať na obsahové zmeny v pripravovaných 
pedagogických dokumentoch.

 Pracovná učebnica je súčasťou pripravovanej  
série učebných materiálov pre vyučovanie  
vlastivedy na 1. stupni ZŠ: Vlastiveda  
pre tretiakov, Vlastiveda pre štvrtákov.

 Séria bude obsahovo nadväzovať na prvouku 
v 1. a 2. ročníku, bude rešpektovať skúsenosti 
žiakov z ich prirodzeného prostredia, z túžby 
pozorovať, objavovať a rozširovať svoje  
vedomostné obzory.

 Pracovná učebnica bude obsahovať aj prílohu  
pre žiaka – všeobecno-geografickú mapu 
Slovenska.

 K titulom budú patriť metodické usmernenia  
pre učiteľa, prípadne rodiča.

 Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa  
bude multimediálny disk vhodný na prácu  
na interaktívnej tabuli alebo na projekciu  
pomocou počítača a dataprojektora.

4.RO
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pre 4. ročník základných škôl
ČíTANKA

Zuzana 
HIRSCHNEROVÁ

Markéta 
FILAGOVÁ

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

Pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

4pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA
2. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

1. zošit

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

Pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

4pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA
2. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

1. zošit

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl
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pre 4. ročník základných škôl
ČíTANKA

Zuzana 
HIRSCHNEROVÁ

Markéta 
FILAGOVÁ

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

2. zošit

Zuzana Hirschnerová

2
a slohové cvičenia

4

1. zošit

PRACOVNÁ UČEBNICA

Rút Adame
Oľga Kováčiková

pre 1. stupeň základných škôl

SLOVENSKÝ 
JAZYK pre 4. ročník 

základných škôl

pracovný zošit

ROZPRÁVAM

POČÚVAM

ČÍTAM

PÍŠEM

Zuzana HIRSCHNEROVÁ
Rút ADAME

Kibiho výlet
Martina Mosná
Zuzana Ščasná

Informatická výchova
pre 4.ročník ZŠ
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Pracovná učebnica
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BALÍK

BALÍKY PRE ŠKOLY na školský rok 2015/2016            
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4B
BALÍK

VŠETKO PRE ŠTVRTÁKOV za najvýhodnejšiu cenu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  
pre celú triedu

BONUSY 
k objednávke  

pre celú triedu

4pre prvý stupeň základných škôl

Pracovný zošit

MATEMATIKA
2. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

Pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic
Janka Striežovskápre prvý stupeň základných škôl

MATEMATIKA 4
OVOCIE - ZELENINA

TEKVICA

50 CENTOV
KILOGRAM

HROZNO
KILOGRAM  1 EURO

JABLKÁ

90 CENTOV
KILOGRAM

BALÓN
KUS

30 CENTOV
30

UČEBNICA Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
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OVOCIE - ZELENINA
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50 CENTOV
KILOGRAM

HROZNO
KILOGRAM  1 EURO

JABLKÁ

90 CENTOV
KILOGRAM

BALÓN
KUS

30 CENTOV
30

UČEBNICA Miroslav Belic
Janka Striežovská

pre prvý stupeň základných škôl
MATEMATIKA 4

OVOCIE - ZELENINA

TEKVICA

50 CENTOV
KILOGRAM

HROZNO
KILOGRAM  1 EURO

JABLKÁ

90 CENTOV
KILOGRAM

BALÓN
KUS

30 CENTOV
30

UČEBNICA Miroslav Belic
Janka Striežovská

PRIPRAVUJEME  
na šk. r. 2018/2019



OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS 
AITECpre 1. stupeňzákladných škôlšk. rok 2015/2016

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

 Náš ZÁKAZNÍCKY SERVIS vám je k dispozícii na týchto telefónnych číslach:
02/43 63 27 51, 02/43 63 27 58 – platby, termíny dodania, informácie k objednávkam a cenám  
02/43 63 27 57 – problém pri registrácii, prihlásení na www.aitec.sk  
02/43 63 27 53 – informácie k obsahu titulov
02/43 63 27 51 – reklamácie – vyplnený Reklamačný formulár zašlite na: reklamacie@aitec.sk

 Vaše otázky nám môžete poslať aj mailom na: objednavky@aitec.sk

OBJEDNÁVACÍ LIST AITEC 
Vyplňte Objednávací list AITEC a označte spôsob platby:

Platba pri doručení zásielky – DOBIERKA:
 platba v hotovosti kuriérovi priamo pri doručení zásielky,

 v deň doručenia zásielky je potrebné mať pripravenú 

potrebnú hotovosť,

Platba pred doručením zásielky – PREDFAKTÚRA:  
 predfaktúra obsahuje všetky údaje k platbe,  
zasielame ju do 5 pracovných dní elektronicky na e-mail,  
VS platby = číslo predfaktúry,

 úhrada predfaktúry:  
–  bezhotovostne bankovým prevodom,   
–  v hotovosti vklad priamo na náš účet  

v každej pobočke Tatra banky,                                         
–  v hotovosti poukážkou typ U na každej pošte

na číslo účtu: 2928906300/1100,

 zásielku expedujeme po pripísaní platby,  
bankový prevod môže trvať niekoľko dní. 

INTERNET – www. aitec.sk
1  Prihláste sa do Internetového kníhkupectva AITEC  

na www.aitec.sk. 

2  Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.  
Registrovaní pedagógovia a školy získavajú bonusové 
produkty a služby rovnako ako pri objednávke 
prostredníctvom tohto objednávacieho listu.

3  Objednávku uskutočnite podľa pokynov na stránke  
www.aitec.sk.

VÝHODY objednávania v Internetovom 
kníhkupectve AITEC na www.aitec.sk

najrýchlejšie a najvýhodnejšie

okamžitý prehľad o cene objednávky
informácia o všetkých získaných bonusových produktoch  
a službách
potvrdenie o prijatí a informácie k objednávke priamo na e-mail 
prehľad o všetkých elektronických objednávkach

Ako objednať tituly na školský rok 2015/2016?         

VÝHODNÝ  NÁKUP

Ako zaslať vyplnený Objednávací list AITEC na školský rok 2015/2016?

 e-mailom  objednavky@aitec.sk 

 faxom  02/43 63 27 55

 
poštou Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava 

Kde možno nájsť viac informácií?
Podrobné informácie o tituloch a naše Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky  
nájdete na www.aitec.sk. Preštudujte si ich pred odoslaním objednávky.

Kedy a ako budú doručené objednané tituly na školský rok 2015/2016?

Objednaný tovar expedujeme priebežne, s doručením spravidla do 10 kalendárnych dní  
odo dňa potvrdenia objednávky, resp. od prijatia úhrady predfaktúry.  
Ak celková objednávka presiahne sumu 15 € s DPH, poštovné a balné školám neúčtujeme. 

Plánujete objednávku našich titulov na školský rok 2016/2017?

Najvýhodnejšie počas jarnej AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2016 
O aktuálnom termíne jarnej AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2016 vás budeme včas informovať.



  MODERNÉ UC EBNICE – ucte s nami
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 Po Ut St Št Pia So Ne

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
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30    

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6
 Po Ut St Št Pia So Ne

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   

MAREC

1 2 3 4 5 6
 Po Ut St Št Pia So Ne

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   

DECEMBER

1 2 3
 Po Ut St Št Pia So Ne

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 APRÍL

1 2 3
 Po Ut St Št Pia So Ne

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 JANUÁR

1
 Po Ut St Št Pia So Ne

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MÁJ

1 2 3 4 5 6
 Po Ut St Št Pia So Ne

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30   

SEPTEMBER

1 2 3 4
 Po Ut St Št Pia So Ne

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   

OKTÓBER

4 5 6 7 8 9 10
1 2 3

 Po Ut St Št Pia So Ne

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 JÚL

1 2 3 4 5 6 7 
 Po Ut St Št Pia So Ne

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31   

AUGUST

1 2 3 4 5
 Po Ut St Št Pia So Ne

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

JÚN

1 2 3 4 5 6 7 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28

  29

 Po Ut St Št Pia So Ne

8 9 10 11 12 13 14

 FEBRUÁR

ŠKOLSKÝ ROK 
2015/2016

jesenné:      29. – 30. 10. 2015

vianočné:   23. 12. 2015 – 7. 1. 2016

polročné:  1. 2. 2016

jarné:  15. 2. – 19. 2. 2016  (Košický, Prešovský kraj) 22. 2. – 26. 2. 2016  (Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj) 29. 2. – 4. 3. 2016  (Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj)

veľkonočné:  24. 3. – 29. 3. 2016

letné:  1. 7.  – 2. 9. 2016

PRÁZDNINY

www.aitec.sk   
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MODERNÉ UCEBNICE – ucte s namiwww.aitec.sk

 

 

www.aitec.sk 
 Internetové kníhkupectvo AITEC

 
objednavky@aitec.sk

 (02) 43 63 27 55

 Vydavateľstvo AITEC, s. r. o.
 Slovinská 12, 821 04 Bratislava

 

k objednávkam:
 (02) 43 63 27 51
 (02) 43 63 27 58
 k titulom:
 (02) 43 63 27 53
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PRE ŠKOLY

OBJEDNÁVKY INFORMÁCIESEMINÁRE

 
(02) 43 63 27 57 

 0915 575 226

 
seminare@aitec.sk

 


