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Vážení učitelia, 
riaditelia 
a zriaďovatelia škôl,

aj prostredníctvom tohto katalógu 
vám želám veľa úspechov a radosti 
z učenia v roku 2016. 

Vstupujeme doň už v rozbehnutom školskom roku 2015/2016, 
pre ktorý sme v edičnom programe vydavateľstva AITEC splnili 
požiadavku mnohých učiteľov 1. ročníka a opätovne uviedli na trh 
Šlabikár Lipka® založený na tradičných didaktických postupoch 
a zároveň rešpektujúci požiadavky iŠVP. Tešia nás pozitívne ohlasy 
naň od učiteľov z praxe, odborníkov, ale najmä žiakov a rodičov. 
Pracovali sme aj na Prvouke pre 1. ročník základnej školy, Matemati-
ke pre prvákov a doplnili sme pre štvrtákov obľúbenú sériu Písanie 
a slohové cvičenia, pričom tieto aj ďalšie tituly vychádzajú najmä 
zo zmien súvisiacich s iŠVP.

V roku 2016 opäť plánujeme sériu seminárov zameraných 
na metódy a formy inovatívnej práce so žiakmi, s materiálno-
-didaktickými pomôckami, na výmenu skúseností a názorov 
učiteľov na aktuálne didaktické otázky vo výučbe na 1. stupni 
ZŠ. Odborné metodické stretnutia čo najbližšie k vám plánuje-
me k sérii Šlabikára Lipka® aj k Hupsovmu šlabikáru, k obľúbenej 
sérii matematiky, prvouky i ŠKD. Zároveň budeme pokračovať 
v príprave nových titulov, ktoré budú plne v súlade s požiadav-
kami iŠVP a podáme vám tak pomocnú ruku pri uplatňovaní 
iŠVP v praxi.

Našu ponuku interaktívneho a metodického obsahu 
na  www. aitec.sk, ktorú poznáte pod názvom aitec online, 
budeme naďalej rozširovať. V roku 2016 budeme dopĺňať ďalšie 
rubriky a podporu vo forme metodiky k jednotlivým predme-
tom, aby sme vám zjednodušili prípravu na vyučovanie, inšpi-
rovali a podporili vás vo vašom každodennom pedagogickom 
snažení. Všetci redaktori i autorské tímy sa do svojich titulov 
usilujú vniesť nielen odbornosť, poznatky z dlhoročnej pedago-
gickej praxe na prvom stupni, ale aj lásku k deťom, ktorú v sebe 
skrývajú. Všetky tieto ciele sú našimi malými i veľkými výzvami, 
ktoré robíme pre tých, ktorí sú pre nás najdôležitejší, pre vašich 
žiakov a pre vás. 

Vaše ohlasy na naše tituly, ich obsah a komplexnú podporu 
vo forme multimediálnych diskov a tiež podporných materiá-
lov dostupných na webe i seminárov nám napovedajú, že sa 
venujeme tomu, čo vás zaujíma, trápi a čo vám pomáha v kaž-
dodennom procese výučby. Veríme, že zachováte priazeň našim 
titulom a oceníte precíznosť a zodpovednosť, ktoré sa snažíme 
vložiť do každého titulu z produkcie vydavateľstva AITEC.

S úctou a želaním všetkého dobrého

    Mgr. Walter Hirschner
          šéfredaktor vydavateľstva AITEC

Piktogramy vám pomôžu pri orientácii v našej ponuke. 

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

Titul je v súlade s aktuálnym ŠVP/iŠVP 
– 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 Hupsa/včielky pre učiteľa 
zdarma.*

K objednávke pre celú triedu získate 
1 ks učebnej pomôcky Nápovedné tabule 
k šlabikárom pre učiteľa zdarma.*

Cenu za doručenie tovaru a balné neúč-
tujeme 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 po-
čítačov (podľa počtu zakúpených titulov).

* Platí aj pre málotriedne školy.

ZDARMA
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O INTERNETOVEJ STRÁNKE VYDAVATEĽSTVA AITEC – www.aitec.sk

2016/2017
, 

2016/2017

SÉRIE TITULOV

Naše tituly
Internetové kníhkupectvo

Úvod

Novinky v našej ponuke

Aktuality a správy

Semináre pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 
na stiahnutie

Série titulov

Edičný katalóg 2016 
a aktuálny objednávací list

Kabinet otázok 
a odpovedí

Kontaktný formulár

Kníhkupectvá s našimi 
titulmi

Kontakty

www. aitec.sk

Vydavateľstvo AITEC 

– špecialista pre primárne vzdelávanie

Vydavateľstvo AITEC ponúka komplexné riešenia pre vyučovanie 
na 1. stupni ZŠ s cieľom poskytnúť učiteľovi všetko, čo potrebuje 
na kvalitnú výučbu. Učiteľ sa môže oprieť o ucelené série titulov, 
ktoré na seba nadväzujú, o pracovné zošity, metodické príručky, 
multimediálne disky a edukačný softvér. Komplexná metodic-
ká podpora k titulom umožňuje zefektívniť prípravu učiteľa 
na vyučovanie. Nezabúdame ani na vzdelávaciu a konzultačnú 
činnosť prostredníctvom metodických seminárov pre učiteľov 
a na kvalitný zákaznícky servis.

Internetová knižnica AITEC 

so službou aitec online

Nachádzajú sa tu tituly vydavateľstva AITEC v elektronickej 
podobe. Službu aitec online môžu využívať registrovaní 
pedagógovia a študenti pedagogických fakúlt. K vybraným 
učebným sériám k základnej učebnici alebo pracovnému zošitu 
sú obsahovo priradené všetky súvisiace didaktické prostriedky 
po jednotlivých stranách. Sú prehľadne zoradené na jednom 
mieste a kedykoľvek dostupné. Internetová knižnica osloví 
žiakov aj rodičov vďaka možnosti nájsť si potrebnú učebnicu 
v elektronickej podobe.

Metodické semináre k titulom

Vydavateľstvo AITEC víta osobnú komunikáciu s pedagógmi, 
ktorí používajú naše tituly. Každoročne organizujeme jarnú a je-
sennú sériu metodických seminárov. Sú východiskom pre odbor-
nú diskusiu, výmenu názorov a pedagogických skúseností medzi 
učiteľmi prvého stupňa ZŠ. Semináre sú prístupné bezplatne pre 
všetkých učiteľov a vychovávateľov s možnosťou jednoduchého 
elektronického prihlasovania sa na stránke www.aitec.sk.

Špecializované podstránky

Poskytujú na jednom mieste prehľad o všetkých tituloch, 
ktoré séria zahŕňa, základné didakticko-metodické informá-
cie o vyučovaní, pohodlný prístup k anotáciám jednotlivých 
titulov. Všetky didaktické prostriedky sú dostupné na stiahnutie 
a prehľadne zoradené podľa obsahu do záložiek. Možno tu nájsť 
i prepojenie na internetové kníhkupectvo a na ďalšie služby, 
ktoré stránka ponúka.
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

HUPSOV šlabikár
Autorky: Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, G. Futová

Didaktická koncepcia

Séria titulov k HUPSOVMU šlabikáru ponúka moderný prístup a osvedčené postupy v didaktike 
začiatočného čítania a písania. Vychádza z uplatnenia analyticko-syntetickej metódy. Podporuje 
počúvanie s porozumením a aktívne používanie písanej podoby reči pri čítaní a písaní. Didaktic-
ké spracovanie šlabikára systematicky rozvíja a podporuje čítanie s porozumením.

Výhody série

podľa iŠVP

munikatívnom prístupe k vyučovaniu 
jazyka

né diagnostikovanie žiakov

menia textu na rôznych úrovniach

Ku konkrétnej strane šlabikára tu nájdete 
priradené prislúchajúce:

Špecializovaná podstránka HUPSOV 

šlabikár poskytuje prehľadne na jednom 
mieste:

Návrhy 
príprav 

KabinetTVVP Iné 
materiály

HUPS
fotografi e

Metodické 
komentáre 

Multimediálny disk je didaktická pomôcka, 
ktorá vyučovanie obohatí o špecifi cké úlohy 
pre príslušné obdobia, didaktické a interaktív-
ne hry, zábavné úlohy a rozpracované úlohy 
zo šlabikára. Obsahuje aj prezentáciu Ako sa 
narodil HUPS s audiopríbehom na počúvanie.

Strany a úlohy sú pre lepšiu 
orientáciu učiteľa odlíšené 

podľa didaktického cieľa.

Premyslený súbor obrázkov slúži 
na fonematické uvedomovanie 

a analýzu hlások na začiatku, 
vnútri a na konci slov.

Strany obsahujú nápovedný 
obrázok a znázornenie všetkých 

štyroch tvarov písmena.

Neznáme písmená sú od známych 
písmen odlíšené farebne.

Texty sú určené na počúvanie. 
Číta ich učiteľ alebo žiak, 

ktorý už vie čítať.

Úlohy nadväzujú na motivačný 
text, ilustráciu a novú hlásku. 

Ich cieľom je rozvíjať slovnú 
zásobu so špecifi ckým  zame-

raním na slová obsahujúce 
danú hlásku.

Komplexný servis 
pedagógom

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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Nápovedný obrázok 
rovnaký ako 

v šlabikári

Piktogramy 
sú pomôckou, 
ktorá umožňuje 
žiakom jednoducho 
a rýchlo porozumieť 
zadaniu úlohy.

Vyfarbovanie plôšky 
medzi riadkami 
slúži na prerušenie 
práce, zmenu 
činnosti a uvoľnenie 
zápästia ruky.

Úloha je určená 
na systematický 
odpis a prepis textu.

Priestor 
na sebahodnotenie

Riadky s pomocnou 
liniatúrouTu sa nachádzajú 

všetky tvary písmena, 
zvýraznené je písmeno, 

ktoré práve nacvičujeme. 

Zväčšený tvar písmena, 
po ktorom prechádza-

me viackrát rôznymi 
farbičkami.

Úloha slúži 
na vyhľadávanie tvaru 

nového písmena.

UČEBNICA

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

NÁVRH PRÍPRAVY
TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK

PRACOVNÝ ZOŠIT SÉRIA TABÚĽ

ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

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

Didaktická koncepcia

Didaktická koncepcia Šlabikára LIPKA® je založená na hláskovej analyticko-syntetickej metóde. 
Vychádza z pôvodného Šlabikára Lipka. Učivo je sprístupňované v malých krokoch. Zachováva 
pôvodné poradie písmen a dodržiava používanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlások v slo-

a pisateľské spôsobilosti. Príbehy žiačky Zuzky a umelecky hodnotné texty zo života detí 
rozvíjajú čítanie s porozumením a hodnotový systém žiakov.

Komplexný servis 
pedagógom

Ku konkrétnej strane šlabikára tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Špecializovaná podstránka 

Šlabikár LIPKA® poskytuje prehľadne 
na jednom mieste:

Návrhy 
príprav 

TVVP Materiály 
zo seminárov

Metodické 
komentáre 

Výhody série

požadovaných kompetencií 
podľa iŠVP

k písmenám

a etické hodnoty

Jednoduchý tvar nového písmena 
pomáha pri nácviku písania.

Motivačná ilustrácia je určená 
na vyvodenie novej hlásky.

Nápovedný obrázok a motivačná 
báseň slúži na vyvodenie novej 
hlásky.

Na vyvodzovacej strane sú 
predstavené tlačené a písané 
tvary nového písmena.

Grafi cké znázornenie vizualizuje 
pozíciu novej hlásky v slove.

Slabiky a slová s novým 
písmenom sú určené na nácvik 
techniky čítania.

Multimediálny disk je didaktická pomôcka, 
ktorá vyučovanie obohatí o špecifi cké úlohy, 
didaktické a interaktívne hry, zábavné úlohy, 
úlohy na čítanie s porozumením a tiež úlohy 
zo šlabikára.

Slová napísané písaným písmom 
sú určené na čítanie.

Požiadavky podľa iŠVP

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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SÉRIA TABÚĽ
TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

PRACOVNÝ ZOŠIT

UČEBNICA

Stála štruktúra strán rozvíja 
pozitívny stereotyp. 

Piktogramy 
sú pomôckou, 
ktorá umož-
ňuje žiakom 
jednoducho 
a rýchlo 
porozumieť 
zadaniu úlohy. 

Strany obsa-
hujú aj priestor 
na sebahodno-
tenie žiakov.

Obrázok je určený na rozcvi-
čenie ruky pred písaním.

Nové písmeno je zakom-
ponované do obrázka.

Zväčšený tvar 
nového písmena

Riadky 
s pomocnou 
liniatúrou

Vzor na konci riadka je 
určený pre ľavákov.

Malé oranžové bodky slúžia 
v riadkoch na udržanie 

správnych rozstupov medzi 
písmenami.

Šípkou sa vyznačuje 
začiatok a smer písania.

NÁVRH PRÍPRAVY

ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk 

Autorky: Z. Hirschnerová, R. Adame, E. Dienerová, M. Nosáľová

Didaktická koncepcia

Séria učebných textov pre pred-
met slovenský jazyk a literatúra je 
založená na princípe komplexného 
používania jazyka. Jeho rozvíjanie 
je zabezpečené prostredníctvom 
rozvoja komunikačných kompeten-
cií: počúvanie, rozprávanie, čítanie 
a písanie pomocou osvedčených 
didaktických postupov, metód 
a foriem. Dôsledne prepája jazykovú 
a slohovú zložku s čítaním a spĺňa tak 
všetky požiadavky ŠVP/iŠVP. Všetky 
tituly svojimi textami a úlohami ciele-
ne podporujú rozvíjanie čitateľskej 
gramotnosti.

Výhody série

tencií požadovaných v ŠVP/iŠVP

jazyka

v rôznych komunikačných situá-
ciách

a slohovej zložky s čítaním 

 gramotnosti

Učebné materiály na vyučovanie materinského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ

Ku konkrétnej strane učebnice tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Špecializovaná podstránka Slovenský 

jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

Vzorové 
riešenia

Obrazové prílohy, 
didaktické hry 

Materiály 
zo seminárov

Metodické 
komentáre, 

TVVP 

V textoch i v úlohách 
sa venuje osobitná 

pozornosť využívaniu 
osvojených jazykových 

prostriedkov v konkrétnych 
komunikačných situáciách. 

V učebnom texte sú 
zvýraznené kľúčové pojmy.

Úlohy sú určené 
na precvičovanie osvojených 

teoretických poznatkov. 

Strana, ktorá sa venuje 
jazykovej zložke učiva.

Komplexný servis 
pedagógom

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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UČEBNICA

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

VZOROVÉ RIEŠENIA
PRACOVNÉHO ZOŠITA

PRACOVNÝ ZOŠIT

TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK

Úlohy slúžia na upevňovanie 
a precvičovanie získaných 

vedomostí.

Úlohy sú určené aj 
na identifi káciu osvojených 

jazykových prostriedkov 
v čítanom texte a ich využitie 

v samostatnej tvorbe textu.

Na bočnom okraji sa 
nachádzajú texty poučiek 
s vynechanými kľúčovými 
pojmami, ktoré dopĺňajú 

žiaci.

Úloha rozvíja funkčné 
využívanie materinského 
jazyka v bežných, žiakom 
blízkych komunikačných 

situáciách.

Vtipy obsahujú preberané jazykové javy 
a spestrujú vyučovanie.

Úlohy, v ktorých sa využíva pojmové mapovanie, 
slúžia na systematizáciu a na opakovanie učiva.

NOVINKA 2016 – Multimediálna nadstavba CD 
Pomocou karaoke si žiaci upevňujú znalosti 
vybraných slov nielen sluchom, ale aj pozorovaním 
zobrazovaných slov piesní. 
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Písanie a slohové cvičenia

Autorka: Z. Hirschnerová

Pracovné zošity pre 2. – 4. ročník ZŠ

Didaktická koncepcia

učiteľov precvičovať a zdokonaľovať pisateľské spôsobilosti, tvary všetkých písmen a problematické spoje písaného písma. Dôraz kladie 
na samostatnú prácu žiakov, na čítanie a písanie s porozumením a na aktívnu a tvorivú prácu s textom.

Výhody série

Špecializovaná podstránka Slovenský 

jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

Vzorové 
riešenia

Obrazové prílohy, 
didaktické hry 

Materiály 
zo seminárov

Metodické 
komentáre, 

TVVP 

Komplexný servis 
pedagógom

Mapa je motivačným obrázkom s didaktickou funkciou. Červenou farbou 
je označená obec, miesto, ktorým sú venované úlohy na dvojstrane. 

Modrou sú označené obce, o ktorých sa hovorí v úlohe tri.

Úlohy určené na prepis a odpis, určovanie písaných tvarov písmen, 
ktoré obsahujú rovnaký tvarový prvok a nácvik spojov písmen.

Úlohy určené na nácvik tvarov písmen 
a problematických prvkov písmen sú zamerané aj 

na prácu s textom a ďalšími zdrojmi informácií.

Úlohy s rôznymi didaktickými cieľmi (čítanie, vyhľadávanie, 
zapisovanie), ktoré slúžia na prácu s textom.

Úlohy s rôznymi formami zápisu pripravujú žiakov na zvládnutie 
pojmových máp. Súčasťou úloh je aj využitie nesúvislého textu.

Využitie textu slúži na funkčné odovzdávanie informácií.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk a literatúra (Čítanie)

Autorky: Z. Lacková, P. Agalarevová, Z. Hirschnerová, M. Filagová, M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková

Učebné materiály pre 2. – 4. ročník ZŠ
Výhody série

čitateľských stratégií 

tenia literárnych diel, najmä 
estetickej stránky

čitateľských kompetencií

mením

svetlenie literárnovedných 
pojmov

Didaktická koncepcia – 3. a 4. ročník

Systém textov a úloh podporuje rozvoj spôsobilosti porozumieť 
textu. Zároveň sa zameriava na vyššie úrovne tejto kompeten-
cie. Úlohy, ktoré nadväzujú na texty, nabádajú žiaka premýšľať 
o literárnom diele, vytvárať si vlastný názor a vedieť ho zdôvodniť. 
Dôraz sa kladie aj na prehlbovanie spôsobilosti žiakov pracovať 
s textom.

Didaktická koncepcia – 2. ročník

Didaktická koncepcia učebnice Čítanka pre 2. ročník základných 
škôl je založená na princípe komplexného používania jazyka. 
Kladie dôraz na osvojovanie kľúčových čitateľských kompetencií 
potrebných na čítanie s porozumením. Podporuje rozvoj slovnej 
zásoby a primeraným spôsobom sprístupňuje vybrané literárno-
vedné pojmy. Otázky a úlohy k textom sú zamerané na cielené 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Práca s pojmami 
nadväzuje 
na ich použitie 
v textoch, 
ktoré sa nachá-
dzajú v čítanke. 

Tvorivé úlohy 
slúžia na prácu 
s textom s vyu-
žitím medzi-
predmetových 
vzťahov.

Úlohy sú 
zamerané 
na porozumenie 
významu slov 
a rozvoj slovnej 
zásoby.

Úloha je zame-
raná na aktívnu 
prácu s textom 
a rozvoj čítania 
s porozumením.

V pracovnom zoši-
te sa nachádza aj 
motivačný prvok 
k čítaniu ďalších 
kníh a k návšteve 
knižnice.

Základné 
údaje o texte 
z čítanky 
žiaci dopĺňajú 
hľadaním 
v knihách.

Zábavné úlohy, krížovky, 
doplňovačky a rébusy sú zame-
rané na slovnú zásobu z textov 
v čítanke a spestrujú vyučovanie 
slovenského jazyka a literatúry.

Úlohy sú 
určené na 
aktívnu prácu 
s  textom 
a čítanie s po-
rozumením. 

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Matematika

Autori: M. Belic, J. Striežovská

Učebné materiály na vyučovanie matematiky pre 1. a 2. ročník ZŠ

Ku konkrétnej strane učebnice tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Ukážka je na strane 23 v tomto katalógu.

Špecializovaná podstránka 

Matematika pre 1. stupeň ZŠ poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

Metodické 
komentáre, 

TVVP

Obrazové prílohy, 
didaktické hry 

Materiály 
zo seminárov

Vzorové 
riešenia

Komplexný servis 
pedagógom

Didaktická koncepcia

Séria vychádza z osvedčených postu-
pov tradičného vyučovania matema-
tiky a zároveň rešpektuje moderné 
didaktické postupy. Učivo celej série 
je rovnomerne rozložené v rámci 
vzdelávacích skupín jednotlivých 
ročníkov. Je spracované na samostat-

davky slovenských škôl a je v súlade 
so základnými pedagogickými a ďal-
šími dokumentmi, napr. štandardom 
fi nančnej gramotnosti.

Výhody Matematiky 

pre prvákov a druhákov 

požadovaných v iŠVP

gramotnosti

nie s narastajúcou náročnosťou

kých zručností v reálnom živote

Základný postup je doplnený 
zrozumiteľnou schémou. Vysvetľuje 

matematickú podstatu problému.

Úlohy umožňujú žiakom vyskúšať si 
nový postup pri počítaní. 

Úlohy sú určené na rozvoj fi nančnej 
gramotnosti. 

Zaujímavé informácie dopĺňajú 
obsah o nové súvislosti. 

Úlohy pre matematicky zdatnejších 
žiakov, ktoré sa postupným 

osvojovaním matematických 
algoritmov a poznatkov stávajú 
vyriešiteľné pre väčšinu žiakov.

Odkaz na strany v pracovnom zošite, 
ktoré sú určené na docvičenie 

a automatizáciu matematických 
spojov. 

V bublinách sa nachádzajú zaujímavé doplňujúce informácie. 
Učivo je rozdelené na jednotlivé strany, ktoré tvoria 

uzatvorené mikrocelky so stálou štruktúrou. 

Pripravujeme 
Matematiku pre tretiakov 
a Matematiku pre štvrtákov. 
Viac informácií je na strane 35.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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Multimediálne disky Matematika pre prvákov 
a Matematika pre druhákov sú prehľadne 
zostavené ako pomôcka pre učiteľa. Matematika 
sa aj vďaka disku stáva predmetom aktívneho 
poznávania, ale aj zábavy a matematického 
premýšľania, hľadania a objavovania.

Odkaz na strany v učebnici, 
ktoré sú určené na docvičenie 

a automatizáciu 
matematických spojov.

Úlohy slúžia na postupné 
osvojovanie si geometrických 

zručností.  

Žiaci si rozvíjajú geometrické 
kompetencie nielen riešením 

základných úloh, ale aj 
prostredníctvom zábavných 

úloh a didaktických hier.

Úlohy na kreslenie alebo 
rysovanie sú odlíšené 

zrozumiteľným symbolom.

Informácie k danému učivu sú primerané veku. 
Sprostredkuje ich motivačná postavička lienky.

Úlohy zamerané na precíznosť 
práce plnia matematické a iné 

výchovné ciele.

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA SÉRIA TABÚĽ

ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA

TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK

ZBIERKA ÚLOH
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Matematika

Autori: M. Belic, J. Striežovská

Učebné materiály na vyučovanie matematiky pre 3. a 4. ročník ZŠ

Špecializovaná podstránka 

Matematika pre 1. stupeň ZŠ poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

Ku konkrétnej strane učebnice tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Komplexný servis 
pedagógom

Didaktická koncepcia

Nadväzuje na učivo predchádzajúcich ročníkov. 
Štruktúra učiva systematicky využíva pozitívne 
stereotypy z 1. a 2. ročníka. Učivo je prezentova-
né jednoducho a podporuje samostatnú prácu, 
bádanie a uvažovanie o matematickom probléme 
samostatne i pod vedením učiteľa. 

Výhody série

Motivačná postavička 

koníka sprostredkuje žiakom 

doplňujúce informácie.

Zrozumiteľný matematický 

postup, ktorý vysvetľuje 

základný princíp riešenia 

matematického problému.

Úlohy sú určené 

na postupné osvojovanie 

pojmov a matematických 

kompetencií.

Úlohy, ktoré sú určené 

pre žiakov s rozvinutejšími 

matematickými predstavami.

Matematické úlohy 

a zaujímavé problémy 

na vyplnenie času pre žiakov, 

ktorí skončili prácu skôr.

Stručná informácia pre 

učiteľa a rodiča vypovedá 

o obsahovom zámere strany 

a didaktického postupu 

pri riešení matematického 

problému.

Obrazové 
prílohy

Materiály 
zo seminárov

Metodické 
komentáre, TVVP

Vzorové 
riešenia

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA VZOROVÉ RIEŠENIA

OBRAZOVÉ PRÍLOHY

UČEBNICA

Multimediálne disky sú určené na opako-
vanie, upevnenie učiva a zatraktívnenie 
vyučovania. Niektoré úlohy vznikali aj 
v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Informatická výchova

Autorky: M. Mosná, Z. Ščasná

Učebné materiály pre 2. – 4. ročník ZŠ

Špecializovaná podstránka 

Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ 

poskytuje prehľadne na jednom mieste:

Komplexný servis 
pedagógom

Didaktická koncepcia

Hlavným didaktickým zámerom a cieľom pracovných učebníc informatickej výchovy je naučiť 
žiakov používať informačné technológie zmysluplne a účelne. Počítač je chápaný predovšetkým 
ako prostriedok potrebný na vyhľadávanie a zaznamenávanie informácií a riešenie problémov 
bežného života. Prostredníctvom titulov zo série pracovných učebníc sa žiaci učia racionálne 
a funkčne využívať počítač a pracovať s ním nezávisle od zvoleného operačného systému.

Výhody série

dostupným softvérom

3. ročník 4. ročník Materiály 
zo seminárov

Ďalšie vhodné 
softvéry

2. ročník

Inštalačný disk učí žiakov hrovou formou 
používať počítač tak, aby im pomohol riešiť 
problémy školského prostredia pomocou 
počítača. Prostredníctvom inštruktážnych 
videoklipov si žiak môže prezrieť a pripome-
núť výklad učiteľa.

Názov kapitoly sa nachádza 
v hornej lište každej strany.

Náučný text, ktorý vysvetľuje 
pojmy, súvislosti, princípy 
fungovania a iné dôležité 

informácie.

Úlohy sú určené na osvojenie 
a upevnenie nových poznatkov.

Úlohy slúžia na pripomenutie 
a opakovanie učiva 

z predošlého ročníka. 

Úlohy, ktoré poskytujú 
návod k práci s počítačom, 
sú označené piktogramom 

monitora.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Prvouka

Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Učebné materiály pre 1. a 2. ročník ZŠ

Didaktická koncepcia

Stavia na existujúcich prekonceptoch dieťaťa, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie 
a skúmanie. Učivo je sprístupňované pomocou na seba nadväzujúcich didaktických krokov. 
Bádateľské aktivity a úlohy sprostredkujú žiakovi učivo zážitkovou formou. Žiak sa oboznamuje 
s javmi a zákonitosťami tak, že aktívne manipuluje s bežne dostupnými materiálmi. V niekto-
rých úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré pomáhajú pri dotváraní 
žiackych predstáv.

Výhody série

Ku konkrétnej strane učebnice tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Komplexný servis 
pedagógom

Špecializovaná podstránka 

Prvouka pre 1. stupeň ZŠ poskytuje 
prehľadne na jednom mieste:

Materiály zo seminárov KabinetNávrhy príprav

Vo vrchnej časti strany sa 

nachádza názov tematického 

okruhu a názov témy.

Piktogramy symbolicky 

vyjadrujú spôsob práce 

s danou úlohou.

Sprievodné postavičky 

majú motivačný charakter.

Spodná časť strany 

obsahuje stručné metodické 

informácie, ktoré sú určené 

pre učiteľa.

Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník 
základnej školy je pomôcka určená na podporu 
vyučovania prvouky v 1. ročníku. Prezentácie 
na disku korešpondujú s učivom v učebnici 
pracovného typu a zatraktívňujú sprístupňova-
nie učiva na vyučovaní.

Prvouka pre druhákov 
Viac informácií je na strane 30.

teriálmi

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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Súčasťou jednotlivých 

strán sú aj cieľové 

kompetencie podľa 

iŠVP.

Úloha je určená 

na upevňovanie 

učiva.

Úloha je určená 

na aktívnu prácu žiakov, 

bádanie, skúmanie 

a zážitkové poznávanie.

Časť MOJE POZNÁMKY 

je spracovaná formou 

maľovaného čítania. 

Je stručným zhrnutím 

učiva. Nachádza sa 

spravidla na konci 

každej témy.

UČEBNICA

TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROKNÁVRH PRÍPRAVY

METODICKÉ KOMENTÁRE PRE UČITEĽA

Prezentácie obsahujú dostatok obrazového 
materiálu.



www.aitec.sk18

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Prírodoveda

Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Učebné materiály pre 3. a 4. ročník ZŠ

Didaktická koncepcia

Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva prírodovedy. Preferuje osved-
čené postupy tradičného vyučovania s dôrazom na aktívnu úlohu žiaka pri osvojovaní si nových 
poznatkov, na zážitkové učenie a vlastné objavovanie. Je založená na pozorovacích a výskum-
ných aktivitách, hľadaní vzťahov a súvislostí, na čítaní s porozumením, okamžitej spätnej väzbe 
a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.

Výhody série

raz na aktívnu úlohu žiaka a na zážitkové vyučovanie

Ku konkrétnej strane učebnice tu 
nájdete priradené prislúchajúce:

Komplexný servis 
pedagógom

Špecializovaná podstránka 

Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ 

poskytuje prehľadne na jednom 
mieste:

4. ročník Materiály 
zo seminárov

Kabinet3. ročník

V hornej časti strany sa 

nachádzajú názvy jednotlivých 

tematických okruhov a tém.

Úlohy slúžia na osvojovanie, 

motiváciu a upevňovanie 

nového učiva.

Motivačné postavičky 

sprevádzajú žiakov 

učivom prírodovedy.

PALUBNÝ DENNÍK 

obsahuje základné učivo.

MOJE POZNÁMKY 

systematicky vedú 

žiakov k tvorbe vlastných 

poznámok.

Priestor pre žiaka, 

ktorý slúži na dlhodobé 

pozorovanie.

Multimediálne disky Prírodoveda 3 a Prírodo-
veda 4 sú moderné pomôcky pre učiteľa, ktoré 
obsahujú vybrané základné úlohy, rozširujúce 
a doplnkové úlohy, prezentácie s rozpracovaný-
mi pokusmi a demonštračné videá.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl
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Žiacke pokusy sú 

z pohľadu prevedenia 

jednoduché, ale 

didakticky efektívne. 

Sú nenáročné 

na materiál, žiaci 

ho nájdu doma.

PALUBNÝ DENNÍK 

(ZÁPISNÍK 

DETEKTÍVOV) obsahuje 

základné učivo.

Cieľom doplnkových 

úloh je prehĺbiť 

preberané poznatky.

V spodnej časti je 

stálym prvkom 

aj priestor 

na sebahodnotenie 

pre žiakov.

UČEBNICA

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Veselo je v školskom klube

Didaktická koncepcia

Pracovné zošity Veselo je v školskom klube 1 – 4 sú určené na prácu v školskom klube detí. Sú pú-
tavé, zábavné a je v nich množstvo rôznorodých úloh. Žiaci si pri ich riešení rozvíjajú vedomosti 
a zručnosti získané v škole počas vyučovania. Aktivity napĺňajú ciele všetkých tematických 
oblastí výchovy: vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environ-
mentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej.

Výhody série

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

NÁVRH VZOROVÝCH 
RIEŠENÍ

Autorka: T. Jakabová

Pracovné zošity pre školský klub detí

Ku konkrétnej strane pracovného zošita 
tu nájdete priradené prislúchajúce:

Špecializovaná podstránka Školský 

klub detí poskytuje prehľadne 
na jednom mieste:

Vzorové 
riešenia

Obrazové prílohy, 
didaktické hry 

Materiály 
zo seminárov

Metodické 
komentáre, 

TVVP 

Komplexný servis 
pedagógom

V záhlaví sú použité štyri farby, 
ktoré predstavujú 4 ročné obdobia.

Hlavná postava a motivačný príbeh 
sprevádzajú deti všetkými pracovnými 
zošitmi.

Dieťa rieši úlohy z reálneho života, 
ktoré rešpektujú vek, zručnosti 
a záujmy detí v danej vekovej kategórii.

V pracovných zošitoch sú použité 
zaujímavé fotografi e a pútavé 
ilustrácie. 

Pri riešení úloh sa plnia ciele viacerých 
tematických oblastí výchovy, ktoré sú 
pri jednotlivých úlohách vyjadrené 
piktogramami.

Žiaci riešia rôzne problémové, 
zaujímavé, pútavé, rozširujúce úlohy.

 SÉRIA
pre prvý stupeň 
základných škôl



www.aitec.sk 21

www.aitec.sk – PODPORA PRE PEDAGÓGOV

Podstránka Školský klub detí k sérii titulov Veselo je v školskom 

klube 1 – 4 poskytuje:

Vychovávatelia a vychovávateľky majú špecifi ckú možnosť zdieľať 
a prezentovať zaujímavé námety, postupy a aktivity priamo 
zo školských klubov.

Vydavateľstvo AITEC podporuje kreativitu vo výchovnom procese, 
inovatívne postupy vo vychovávateľskej činnosti, vzájomné 
zdieľanie námetov, prezentáciu činnosti školského klubu 
a vychovávateľskej práce.

Posielajte nám: 

Veselo je v školskom klube 1 –  4.

Tvorte, zdieľajte, prezentujte a získajte! 
V prípade, že sa zapojíte a vaše námety budú publikované na stránke vydavateľstva AITEC, odmeníme 

vás publikáciou Veselo je v školskom klube pre vás a deti vo vašom oddelení (resp. triede).

�

 
 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

www.aitec.skPodstránka 
Školský klub detí

Súčasťou videí sú:

námetov k jednotlivým témam počas roka.



www.aitec.sk22

www.aitec.sk – PODPORA PRE PEDAGÓGOV

Špecializované 
podstránky 
k sériám titulov 
vydavateľstva AITEC

vzorové riešenia úloh, návrhy príprav na vyučovacie hodiny, obrazové prílohy, didaktické hry 
a ďalšie potrebné materiály

SÉRIE TITULOV

Jednoduchší prístup 

k informáciám 

– efektívnejšia príprava 

na vyučovanie

Naše tituly
Internetové kníhkupectvo

Úvod

Novinky v našej ponuke

Aktuality a správy

Semináre pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 
na stiahnutie

Série titulov

Edičný katalóg 2016 
a aktuálny objednávací list

Kabinet otázok 
a odpovedí

Kontaktný formulár

Kníhkupectvá s našimi 
titulmi

Kontakty

�

 
 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

O sérii Prvouka pre prvý stupeň ZŠ

www.aitec.sk/materialy-prvouka

Úvodný titul novej série Prvouka pre prvý stupeň základnej školy reaguje

Prvouka.

Zobrazenie celej série 
titulov po jednom 
kliknutí

Predstavenie všetkých 
titulov patriacich k sérii, 
multimediálneho disku 
a ostatných súvisiacich 
publikácií

Komplexné informácie 
o celej sérii titulov

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

Didaktické materiály systematicky 
začlenené do záložiek

Pravidelne obnovovaná a aktualizovaná 
databáza didaktických námetov

NOVINKA – praktický 
kabinet otázok 
a odpovedí priamo 
k sérii titulov
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Internetová knižnica AITEC 
so službou aitec online

Je to efektívny nástroj pre všetkých, ktorí využívajú tituly z produkcie vydavateľstva AITEC. Inter-
netová knižnica AITEC zohľadňuje špecifi cké potreby užívateľov – učiteľov, študentov pedago-
gických fakúlt, žiakov i rodičov.
Zaregistrovaní a  prihlásení pedagógovia a  študenti pedagogických fakúlt môžu využiť službu 
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 interaktív-
nej alebo bielej tabuli. Žiakom a rodičom môže byť knižnica nápomocná pri domácej príprave.

www.aitec.sk/kniznica

komplexnej podpory 

a servisu pre učiteľov aj 

študentov pedagogických 

fakúlt

knižnici AITEC naplnená 

potrebnými titulmi

vďaka učebniciam online

na vyučovanie

ŽIAK RODIČ

Rozšírené služby pre učiteľov 
a študentov pedagogických fakúlt

Strany publikácií doplnené o súvisiace 
materiály: metodické komentáre, 
obrazové prílohy, návrhy príprav, 

vzorové riešenia, didaktické hry a mnohé 
iné námety potrebné pri príprave 

na vyučovanie 

PRACOVNÁ UČEBNICA

METODICKÉ KOMENTÁRE 
PRE UČITEĽA

ZOŠIT NA NÁCVIK 
PÍSANIAZBIERKA ÚLOH

DIDAKTICKÁ HRA

SÉRIA TABÚĽ

NÁVRH PRÍPRAVY

VZOROVÉ RIEŠENIA

TVVP NA AKTUÁLNY 
ŠKOLSKÝ ROK
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1. ročník
3. ročník 4. ročník2. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Šlabikár LIPKA® 
(1. a 2. časť)

J. Striežovská, V. Pliešovská, 

M. Belic, M. Bednár, 

J. Belašičová

A4, každá časť 96 strán, 

plnofarba

Odporúčacia doložka 

MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 6

Šlabikár vychádza z osvedčenej tradície. Didaktická koncepcia je založe-
ná na hláskovej analyticko-syntetickej metóde. Učivo je sprístupňova-
né v malých krokoch, zachováva pôvodné poradie písmen a dôsledne 
dodržiava používanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlások v slovách až 

a moderná didaktika sú vyvážené a funkčne zosúladené.

Čítanka LIPKA® 
J. Striežovská, V. Pliešovská, 

M. Belic, M. Bednár, J. Belašičová

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 6

Čítanka nadväzuje na Šlabikár LIPKA®. Pestré texty sú primerané veku 

motnosti a  umožňujú postupné zdokonaľovanie techniky čítania. Ich 
obsahová náročnosť je odstupňovaná. Úlohy k  textom sú zamera-
né na  rozvoj porozumenia čítaného textu podľa úrovní stanovených 

Nápovedné tabule 

k Šlabikáru LIPKA® 
A4, 40 obojstranných tabúľ

Viac informácií na s. 6

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA® tvorí sada 40 
obojstranných nápovedných papierových tabúľ. 
Pre prípravné obdobie slúži strana s tlačenými pís-
menami. Strana s nápovedným obrázkom a štyrmi 

tvarmi písmen slúži na prácu v nácvičnom období. Formát A4 umožňuje 
fl exibilné využitie tabúľ na celoročnej nástenke, pri práci v lavici, na ko-
berci i na rôzne didaktické hry.

Včielka
Textilná maňuška

Výška 31 cm

Viac informácií na s. 6

Písanie 

pre 1. ročník 

základných škôl  

Súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská, V. Pliešovská, M. Belic, 

M. Bednár, J. Belašičová

A4 (zošit 1), 32 strán + 10 strán príloh, dvojfarba

A5 (zošity 2 – 6), každý 32 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 6

Predpisové zošity obsahujú prípravné cviky na roz-
cvičenie ruky pred písaním. Pri vyvodzovaní tvarov 
písmen je tvar písmena vložený do obrázka na zá-
klade metódy vytvárajúcej asociáciu medzi písme-
nom a hláskou. Začiatok a smer písacieho pohybu 
je vyznačený šípkami. V  zošitoch sa nachádza li-
niatúra s pomocnými linajkami.

Pracovný zošit 

k Šlabikáru LIPKA®  
J. Striežovská, V. Pliešovská, 

M. Belic, M. Bednár, J. Belašičová

A4, 48 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 6

Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® je v tomto vydaní doplnkový didak-
tický materiál. Obsahuje úlohy pre individuálne potreby žiakov. Úlohy 
poskytujú priestor pre individualizáciu a diferenciáciu vyučovania. Po-
núka zároveň podnety k rozvoju čitateľských a pisateľských spôsobilostí 
i úlohy nad rámec požiadaviek iŠVP.

Šlabikár LIPKA® 

pre 1. ročník ZŠ
Metodické komentáre

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

J. Belašičová 

CD: Windows a Linux, licencia časovo neobmedzená

Metodické komentáre obsahujú podrobne spracované komentáre k jed-
notlivým úlohám v  oboch častiach Šlabikára LIPKA®, v  Čítanke LIPKA® 
a  Pracovnom zošite k  Šlabikáru LIPKA®, návrhy riešení a  postupov pri 
vypracovávaní jednotlivých úloh, námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.

Šlabikár LIPKA® 

pre 1. ročník ZŠ  
Podporný multimediálny disk

I. Pohlová

CD: Windows Vista a novšie verzie, licencia časo-

vo obmedzená na jeden školský rok

Viac informácií na s. 6

Moderne spracovaný multimediálny obsah podporuje lepšie a rýchlej-
šie zvládnutie elementárneho čítania a písania a plynulý prechod k vyu-
žívaniu komunikatívnej funkcie jazyka.

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

NOVINKA

ZDARMA

ZDARMA
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1. ročník
3. ročník 4. ročník2. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

HUPSOV šlabikár 

(1. a 2. časť)
Z. Hirschnerová, L. Muntágová, 

M. Nemčíková, G. Futová

A4, 1. časť: 80 strán, 

2. časť: 84 strán + 12 strán 

príloh, plnofarba 

Schvaľovacia doložka 

MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 4

HUPSOV šlabikár ponúka moderný prístup pri nácviku čítania a osved-
čenú didaktiku začiatočného čítania a písania. Podporuje rozvoj čítania 

požiadavky na výučbu elementárneho čítania, písania a čítania s poro-
zumením. Uplatňuje princípy komunikačného prístupu k jazykovej vý-
učbe v súlade s koncepciou vyučovania slovenského jazyka.

Pracovný zošit 

k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová, L. Muntágová, 

M. Nemčíková

A4, 60 strán + 4 strany príloh, dvojfarba 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 4

Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru je moderne spracovaný. Pod-
poruje rozvoj komunikačných kompetencií a  aktívne využívanie pí-
sanej reči v komunikácii – čítanie s porozumením a zaznamenávanie 
informácií. Práca s pracovným zošitom podporuje používanie písanej 
reči v reálnych komunikačných situáciách prostredníctvom vlastných 
reálnych skúseností žiakov.

HUPS
Textilná maňuška

Výška 31 cm

Viac informácií na s. 4

Písanie pre 1. ročník ZŠ, Zošit C 
A5, 32 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 4, 6

Zošit C je vhodný na upevnenie a zdokonalenie písania 
písaných tvarov písmen s linajkami a pomocnými linaj-

kami. Je univerzálne použiteľný k  HUPSOVMU šlabikáru a  k  Šlabikáru 
LIPKA®.

Písanie 

pre 1. ročník 

základných škôl  
Súbor predpisových zošitov 

k HUPSOVMU šlabikáru

Z. Hirschnerová, L. Muntágová 

A4 (zošit 1) 32 strán + 10 strán príloh, 

dvojfarba

A5 (zošity 2 – 6), každý 32 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 4

Súbor predpisových zošitov prináša didak-
ticky premyslený a overený spôsob nácviku 
písania v prípravnom a nácvičnom období. 
Je zameraný na  komplexné osvojenie písa-
ných a  tlačených tvarov všetkých písmen. 
Ponúka množstvo zaujímavých úloh na  ak-
tívnu prácu s textom, odpis, prepis a vhodné 
uvoľňovacie cviky ruky. Osobitná pozornosť 
je venovaná nácviku problémových spojov.

HUPSOV šlabikár 

pre 1. ročník ZŠ 
Podporný multimediálny disk

DVD: Windows Vista a novšie verzie, licencia 

časovo obmedzená na jeden školský rok

Viac informácií na s. 4

Moderne spracovaný multimediálny obsah podporuje lepšie a rýchlej-
šie zvládnutie elementárneho čítania a písania a plynulý prechod k vyu-
žívaniu komunikatívnej funkcie jazyka.

Nápovedné tabule 

k HUPSOVMU 

šlabikáru 
419 x 330 mm, 38 jednostranných tabúľ

Viac informácií na s. 4

Nápovedné tabule k  HUPSOVMU šlabikáru tvorí 
sada 38 nápovedných papierových tabúľ. Každá 
nápovedná tabuľa obsahuje štyri základné tvary 
písmena a nápovedný obrázok podporujúci fone-
matické uvedomovanie hlások na začiatku slova.

ZDARMA

ZDARMA ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Písanie pre 1. ročník ZŠ, 

Zošit P 
A4, 32 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 4

Zošit P je určený na prácu v  prípravnom 
období. Podporuje nácvik pisateľských spô-

sobilostí, písania prvkov a  tvarov písmen a   rozvoj jemnej motoriky. Je 
univerzálne použiteľný k šlabikárom.

NOVINKA
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1. ročník
3. ročník 4. ročník2. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Abeceda, z vreca von!
Pracovný zošit

V. Šefčík

A4, 64 strán, plnofarba 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Univerzálny pracovný zošit pomáha žiakom pri poz-
návaní a osvojovaní si jednotlivých písmen abecedy 

v tlačenej aj písanej podobe. Písmená sú usporiadané abecedne a pri 
každom z nich je báseň a motivačná ilustrácia. Zábavné úlohy podpo-
rujú rozvoj čitateľskej gramotnosti. Pracovný zošit slúži ako doplnkový 
materiál najmä v 1. ročníku ZŠ. Pre žiaka je zábavným sprievodcom ob-
javovania sveta abecedy.

Emin zápisník
Pracovný zošit k šlabikáru pre 1. ročník ZŠ

J. Kopásková

A4, 64 strán, dvojfarba 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Podporuje efektívne osvojovanie zručností elementárneho čítania a pí-

pričom slúži ako doplnkový didaktický materiál. Obsahuje pútavé a tvo-
rivé úlohy zamerané na písanie písmen, slov a viet, analýzu a syntézu 
slov, určovanie pozície hlásky v slove, na čítanie a rozvoj slovnej zásoby.

Prvouka 
pre 1. ročník ZŠ 
Učebnica pracovného typu

R. Dobišová Adame, 

O. Kováčiková

A4, 48 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 16

Učebnica pracovného typu stavia na prekonceptoch, uprednostňuje zá-
žitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Žiaci si učivo 
osvojujú prostredníctvom aktívnej manipulácie s materiálmi z bežného 
života. Učivo je spracované formou konvergentných a  divergentných 
úloh. Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Prvouka 
pre 1. ročník ZŠ 
Podporný multimediálny disk

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

DVD: Windows a Linux, 

licencia časovo neobmedzená

Viac informácií na s. 16

Podporný multimediálny disk obsahuje vybrané učivo spracované for-
mou prezentácií, základné, rozširujúce a  doplnkové úlohy k  učebnici 
pracovného typu.

Veselo je 
v školskom klube 1 
Pracovný zošit 

T. Jakabová 

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 20

Pracovný zošit ponúka vyváženú zostavu zaujímavých aktivít a úloh pre 
deti so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy. Výber a spra-
covanie obsahu rešpektuje vedomosti a  zručnosti detí príslušného 
stupňa vzdelávania. Ponúka námety na ďalšie aktivity, návody a fotoga-
lériu vybraných hotových výrobkov. Motivačné príbehy blízke deťom sú 
prepojené s realitou každodenného života.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Tajomstvo písaných písmen
Inštalačný disk

CD: Windows Vista a novšie verzie, 

licencia časovo neobmedzená

Viac informácií na www.aitec.sk

Multimediálny disk obsahuje znázornenie postupu písania jednotlivých 
tvarov malých a veľkých písaných písmen abecedy. Umožňuje opako-
vanie, ale aj zastavenie animácie, nastavenie pomocných linajok, poza-
dia, farebnosti a rýchlosti animácie podľa potrieb žiakov, didaktických 
zámerov učiteľa, technického vybavenia a zobrazenia. Disk je zároveň 
univerzálne použiteľný k všetkým šlabikárom.

Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ
Multimediálny disk

Z. Havrlentová

CD: Windows a Linux, licencia časovo neobmedzená

Viac informácií na www.aitec.sk

Disk obsahuje cvičenia na  rozvoj čitateľskej gramotnosti i  na  čítanie 
tlačeného a  písaného textu s  porozumením. Vhodne dopĺňa výučbu 
slovenského jazyka v  1. ročníku ZŠ k  všetkým používaným šlabkárom. 
Ponúka cvičenia k jednotlivým písmenám abecedy. Súčasťou disku sú aj 
metodické komentáre.

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

 
Prvouka 
pre 1. ročník ZŠ
Metodické komentáre

R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

A4, 96 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 16

Metodické komentáre prezentujú  autorskú kon-
cepciu vyučovania prvouky, vysvetľujú didaktické 

postupy a ciele. Podrobne spracované komentáre sú doplnené o návr-
hy riešení pri vypracovávaní úloh. Ponúkajú aj ďalšie námety na aktivity 
na vyučovaní.

ZDARMA
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1. ročník
3. ročník 4. ročník2. ročník

 
Séria tabúľ 
s číslami 
a číslicami
A4, 31 papierových laminovaných tabúľ, 

plnofarba 

Viac informácií na s. 12

Doplnkový didaktický materiál tvorí 31 plnofa-
rebných tabúľ vhodných na  nástenku alebo 
na  magnetickú tabuľu. 21 jednostranných ta-
búľ obsahuje číslo od 0 do 20 s ilustráciou ob-

sahujúcou rovnaký počet predmetov. 10 obojstranných tabúľ obsahuje 
číslice 0 až 9 – na jednej strane sa nachádzajú jednotlivé číslice na ob-
rázku (v písanej forme), na druhej strane je základom pre obrázok sa-
motný tvar (tlačeného) čísla.

Matematika 
pre prvákov
Pracovná učebnica 

(1. a 2. časť)

M. Belic, J. Striežovská 

A4, 1. časť: 80 strán 

+ 8 strán príloh, 

2. časť: 80 strán, plnofarba

CD (bonus): Windows a Linux, 

licencia časovo neobmedzená

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 12

Pracovné učebnice spracované podľa iŠVP 
preferujú tradičné prístupy k  vyučovaniu 
a modernú didaktiku. Obsahom učiva je vy-
tváranie a  rozvoj matematických predstáv 

o  čísle a  množstve. Prepojenie učiva s  realitou buduje základ rozvoja 
fi nančnej gramotnosti. Jedna strana rozsahom zodpovedá jednej vy-
učovacej jednotke.
Moderne spracovaný podporný multimediálny disk je významnou po-
môckou učiteľa, ktorá didakticky obohacuje a zatraktívňuje vyučovanie 
matematiky.

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

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

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 12

Zbierka slúži na precvičenie a zopakovanie učiva. Úlohy s rôznym stup-
ňom náročnosti umožňujú rozvoj matematickej gramotnosti podľa indi-
viduálnych potrieb žiakov. Pútavá forma, prehľadné grafi cké spracova-
nie, ustálená štruktúra a  jednoduché zadania umožňujú využiť zbierku 
na  samostatnú prácu alebo na  domácu prípravu. Ilustrácie motivujú 
žiakov a využívajú medzipredmetové prepojenie učiva.

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

A5, 32 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 12

Pracovný zošit je určený na  nácvik písania štandardizovaných tvarov 
číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Žiaci si riešením úloh precvičujú nielen písa-
nie tvarov číslic, ale aj matematické operácie a ich správny zápis. Vďaka 
primeranému rozsahu, praktickým rozmerom a veselému ilustračnému 
stvárneniu je vhodnou pomôckou v 1. ročníku ZŠ.

Matematika pre prvý ročník

Pracovná učebnica (1. a 2. časť)

P. Černek, J. Rýglová, S. Bednářová

A4, každá časť 80 strán, plnofarba

Viac informácií na www.aitec.sk

Dvojdielna pracovná učebnica kladie dôraz na vy-
užitie inovatívnych prvkov a  alternatívnych me-
tód vyučovania matematiky. Dáva väčší priestor 
úlohám na  hlbší rozvoj tvorivého matematického 
myslenia, divergentným úlohám a  nadväzujúcim 

sériám úloh projektového typu. Ponúka rôznorodé možnosti a podnety 
na tvorivú a pútavú prácu s matematikou.

Matematika pre prvý ročník
Pracovná učebnica (1. a 2. časť)

B. Lehoťanová

A4, každá časť 80 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Dvojdielna pracovná učebnica ponúka obsahovo a tematicky prepoje-
né úlohy. Prezentovanie učiva je veku primerané a zároveň kladie dôraz 
na medzipredmetové prepojenie a prierezové témy. Titul je dostupný aj 
v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné
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2. ročník
3. ročník 4. ročník1. ročník

Pracovný zošit 

k učebnici 

Slovenský jazyk 

pre 2. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová

A4, 64 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. 
Vhodne ju dopĺňa tradičnými i modernými typmi úloh a jazykovými cvi-
čeniami. Jazyková a komunikačná zložka sa integrujú a prelínajú. Cieľom 
je rozvoj komunikačných a spoločenských spôsobilostí.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk 

pre 2. ročník ZŠ 
Učebnica

Z. Hirschnerová, E. Dienerová, 

M. Nosáľová

A4, 120 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Učebnica kladie dôraz na  celostný jazykový rozvoj – na  počúvanie, 
rozprávanie, čítanie, písanie. Ponúka tradičné i  moderné úlohy, rozví-
ja čitateľskú gramotnosť. Jazyková a  komunikačná zložka sú grafi cky 
oddelené. V  cvičeniach sa integrujú a  prelínajú. Osvojené poznatky 
sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách. Vhodne koncipova-
né zadania a zaujímavé texty podporujú čítanie s porozumením.

Metodická príručka 

k súboru Slovenský 

jazyk pre 2. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová

21 x 21 cm, 104 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 8

Metodická príručka vysvetľuje autorskú koncepciu vyučovania sloven-
ského jazyka. Obsahuje podrobne spracované komentáre k  jednot-
livým úlohám v  učebnici a  pracovnom zošite. Komentáre sú v  súlade 
s  koncepciou celostného jazykového rozvoja s  dôrazom na  kľúčové 
cieľové kompetencie pri praktickom používaní slovenského jazyka. Sú-
časťou metodickej príručky sú alternatívne návrhy diktátov pre potreby 
učiteľov a návrh na TVVP.

Čítanka pre 2. ročník ZŠ  
Učebnica

M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková

A4, 120 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 11

Učebnica ponúka rôzne literárne texty, ktoré rešpek-
tujú detského čitateľa, refl ektujú tradície a moderné 

trendy v detskej literatúre. Didaktická koncepcia kladie dôraz na osvojova-
nie kľúčových čitateľských kompetencií potrebných na rozvoj slovnej záso-
by a čítania s porozumením v nadväznosti na 1. ročník ZŠ. Obsah sprístup-
ňuje vybrané literárnovedné pojmy a rozvíja čitateľskú gramotnosť.

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Metodická príručka 

k pracovnému zošitu k učebnici 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ  
Z. Lacková, P. Agalarevová

A5, 64 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 11

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  ďal-
šie úlohy a aktivity na vyučovaní. Súčasťou metodickej príručky sú testy 
a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

ZDARMA

Pracovný zošit k učebnici 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ  
Z. Lacková, P. Agalarevová

A4, 64 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 11

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 
2. ročník ZŠ. Obsahuje úlohy na prácu s textom a vy-

hľadávanie informácií. Podnecuje žiakov premýšľať o  prečítanom texte 
a vytvárať si vlastný názor. Prostredníctvom úloh si žiaci osvojujú a precvi-
čujú literárne pojmy a učia sa riešiť problémové situácie. Pracovný zošit 
obsahuje úlohy zamerané na čítanie s porozumením a jednoduché testy.

ZDARMA

Písanie a slohové 

cvičenia 2

Píšeme o povolaniach 
Pracovný zošit (1. a 2. časť) 

Z. Hirschnerová

B5, každá časť 32 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 10

Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na precvičovanie tvarov písmen 
slovenskej abecedy a na zdokonaľovanie problematických spojov. Obsa-
huje dvojstrany zamerané na  jednotlivé písmená zoradené podľa abe-
cedy. Úlohy na rozvoj jazykových kompetencií sú podporené didakticky 
koncipovanou ilustráciou znázorňujúcou povolanie. Prostredníctvom 
ukážok autentických rukopisov sú žiaci vedení ku korekcii vlastného pí-
somného prejavu.

ZDARMA
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2. ročník
3. ročník 4. ročník1. ročník

Matematika 
pre druhákov 
Pracovný zošit (1. a 2. časť)

M. Belic, J. Striežovská

A4, 1. časť: 80 strán + 8 strán, 

2. časť: 88 strán, plnofarba

CD (bonus): Windows 

a Linux, licencia časovo 

neobmedzená

Viac informácií na s. 12

Dvojdielny pracovný zošit vedie k  budovaniu 
číselného oboru do  100, k  používaniu matema-
tických operácií a  základných geometrických 
zručností. Spoje sa prezentujú prostredníctvom 
algoritmov s  možnosťou výberu podľa indivi-
duálnych spôsobilostí žiakov. Prepojenie učiva 

s  realitou podporuje rozvoj matematickej gramotnosti. Jedna strana 
rozsahom zodpovedá jednej vyučovacej jednotke. Moderne spracova-
ný podporný multimediálny disk je významnou pomôckou učiteľa. Di-
dakticky obohacuje a zatraktívňuje vyučovanie matematiky.

Matematika pre druhákov
Učebnica 

M. Belic, J. Striežovská

A4, 96 strán, plnofarba

Viac informácií na s. 12

Učebnica je základnou súčasťou súboru Mate-
matika pre druhákov. Obsahuje ďalšie základné 
i  doplňujúce vysvetlenia a  úlohy na  upevnenie 

a zdokonalenie kľúčových kompetencií. Pútavé úlohy vedú k pochope-
niu matematického poznávania a k používaniu aritmetických i geomet-
rických zručností v bežnom živote.

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Matematika 
pre 2. ročník ZŠ  
Učebnica

P. Černek, S. Bednářová

A4, 64 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Učebnica je didaktický materiál, ktorý je zameraný na klasické zadania 
úloh. Ponúka priestor na aplikáciu získaných matematických vedomos-
tí. Obsahuje odkazy na ďalšie úlohy k učivu, ktoré sa nachádzajú v pra-
covnom zošite. Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre 
školy s VJM.

Matematika 
pre 2. ročník ZŠ  
Pracovný zošit (1. a 2. časť)

P. Černek, S. Bednářová

A4, 1. časť: 80 strán + 8 strán, 

2. časť: 88 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Dvojdielny pracovný zošit je základným didaktickým materiálom. 
Kladie dôraz na  využitie inovatívnych prvkov. Dáva väčší priestor 
netradičným úlohám určeným na  hlbší rozvoj tvorivého matematic-
kého myslenia. Dvojdielny pracovný zošit je rozdelený na geometric-
kú a  aritmetickú časť s  rozsahom prispôsobeným jednej vyučovacej 
jednotke. Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy 
s VJM.

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

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 12

Zbierka slúži na  precvičenie a  zopakovanie učiva. Práca so zbierkou 
poskytuje priestor na  diferenciáciu vyučovania. Ponúka klasické i  ne-
štandardné tvorivé úlohy, úlohy s  okamžitou spätnou väzbou, úlohy 
vyplývajúce z  reálneho života a  rôzne hry. Zbierka obsahuje aj úlohy 
s diagnostickou funkciou. Ilustrácie motivujú žiakov a využívajú medzi-
predmetové prepojenie učiva.

Matematika pre 2. ročník ZŠ  
Metodická príručka

P. Černek

CD: Windows a Linux, licencia časovo neobmedzená

Viac informácií na www.aitec.sk

Metodická príručka k učebnici a dvojdielnemu pracovnému zošitu vy-
svetľuje autorskú koncepciu vyučovania matematiky s dôrazom na roz-
voj tvorivého matematického myslenia. Ponúka návrhy na  inovatívne 
prístupy učiteľa a objasňovanie matematických problémov. Zdôvodňu-
je vhodnosť použitia jednotlivých matematických postupov. Obsahuje 
metodické komentáre k jednotlivým úlohám.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné
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ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Zošit Š2 
Zošit s pracovnými listami na matematiku

A4, 32 strán, jednofarba

Viac informácií na s. 12

Zošit Š2 je výbornou pomôckou na hodiny matema-
tiky v 2. ročníku ZŠ. Obsahuje nielen siete na budo-
vanie geometrických a aritmetických predstáv, ale aj 
strany s číslenými osami, blokmi na grafi cké znázor-
nenie počítania s prechodom cez základ 10 a ciferní-
ky s digitálnymi displejmi.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

ZDARMA
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2. ročník
3. ročník 4. ročník1. ročník

Prvouka 
pre druhákov 
Pracovná učebnica

A4, 96 strán, plnofarba

Viac informácií na www.aitec.sk

Koncepcia pracovnej učebnice je založená 
na osvedčených metodických postupoch vyučova-
nia prvouky a prírodovedy. Vychádza z prirodzenej 

zvedavosti žiaka a jeho záujmu aktívne spoznávať okolitý svet. Formou 
didakticky premysleného systému úloh ponúkne podnety na  cielené 
pozorovanie, porovnávanie vecí a javov.

Prvouka pre druhákov 
Metodické komentáre na CD

DVD: Windows a Linux, licencia časovo 

neobmedzená 

Viac informácií na www.aitec.sk

Metodické komentáre prezentujú autorskú koncepciu vyučovania 
 prvouky, didaktické postupy a  ciele. Obsahujú podrobne spracované 
komentáre k  jednotlivým úlohám v  pracovnej učebnici. Sú doplnené 
o návrhy riešení pri vypracovávaní úloh a ďalšie námety na aktivity na vy-
učovaní.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Informatická 
výchova 
pre 2. ročník ZŠ 
Pracovná učebnica

M. Mosná

A4, 44 strán + 12 strán príloh, dvojfarba

CD (bonus): Windows Vista a novšie verzie, 

licencia časovo obmedzená na jeden 

školský rok

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 15

Pracovná učebnica vedie k efektívnemu využívaniu informačných tech-
nológií. Učivo obsahuje základné informácie o  počítači, o  jeho ovlá-
dacích prvkoch, špecifi cké ovládacie prvky konkrétnych programov. 

mačnú a počítačovú gramotnosť. Softvérová podpora na  inštalačnom 
disku pre triedu priamo nadväzuje na učivo v učebnici.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

MATEMATIKA A PRÁCA 
S INFORMÁCIAMI

ZDARMA

ZDARMA

aitec online na www.aitec.sk

ZDARMA

Veselo je 
v školskom klube 2 
Pracovný zošit 

T. Jakabová 

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 20

Jednotlivé úlohy a aktivity v pracovnom zošite napĺňajú ciele všetkých 
tematických oblastí výchovy. Stmeľujúci motivačný príbeh je prepojený 
s  jednotlivými úlohami. Dominuje prírodná tematika, ale kladie sa tu 
dôraz napr. aj na tému medziľudských vzťahov. Cieľom je spestriť pobyt 
detí v školskom klube a vychovávateľom uľahčiť výber vhodných aktivít.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZDARMA

Prvouka 
pre druhákov 
Multimediálny disk

DVD: Windows a Linux, licencia časovo 

neobmedzená 

Viac informácií na www.aitec.sk

Podporný multimediálny disk obsahuje vybrané učivo spracované for-
mou prezentácií, základné, roz širujúce a doplnkové úlohy k pracovnej 
učebnici. Prezentácie zatraktívňujú sprístupňovanie učiva na vyučova-
ní, uľahčujú a  skracujú čas prípravy učiteľa na  vyučovanie, ponúkajú 
zároveň rozširujúci a doplnkový materiál. Sú vhodné na prácu na inter-
aktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora 
na bielej tabuli.

ZDARMA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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3. ročník
2. ročník 4. ročník1. ročník

Veselo je v školskom klube 2 Pracovný zošit T. Jakabová A4, 64 strán, plnofarbaOdporúčacia doložka MŠVVaŠ SRViac informácií na s. 20Jednotlivé úlohy a aktivity v pracovnom zošite napĺňajú ciele všetkých tematických oblastí výchovy. Stmeľujúci motivačný príbeh je prepojený s  jednotlivými úlohami. Dominuje prírodná tematika, ale kladie sa tu dôraz napr. aj na tému medziľudských vzťahov. Cieľom je spestriť pobyt detí v školskom klube a vychovávateľom uľahčiť výber vhodných aktivít.

Pracovný zošit 

k učebnici 

Slovenský jazyk 

pre 3. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová, R. Adame

A4, 64 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Pracovný zošit nadväzuje na  učebnicu Slovenský jazyk pre 3. ročník 
ZŠ. Vhodne ju rozširuje o  množstvo úloh zameraných na  precvičenie 
poznatkov a  ich využitie v  rozmanitých situáciách. Cielene podporuje 
žiakov v samostatnej práci. Úlohy motivujú k práci s textom a rozvíjajú 
komunikačné spôsobilosti.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk 

pre 3. ročník ZŠ 
Učebnica

Z. Hirschnerová, R. Adame

A4, 120 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Učebnica vychádza z koncepcie komunikačného vyučovania slovenské-
ho jazyka. Zameriava sa na používanie jazyka pri čítaní, písaní, rozpráva-
ní a počúvaní. Ponúka tradičné i moderné typy úloh, rozvíja aj čitateľskú 
gramotnosť. Obsahom jazykového učiva je najmä abeceda, vybrané 
slová, ohybné a neohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné 
mená. Jednotlivé zložky sa v cvičeniach integrujú a prelínajú.

Metodická príručka 

k súboru Slovenský 

jazyk pre 3. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová

21 x 21 cm, 92 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 8

Metodická príručka ponúka vysvetlenie autorskej koncepcie vyučova-
nia slovenského jazyka. Pozostáva z podrobne spracovaných komentá-
rov k  jednotlivým úlohám v  učebnici a  pracovnom zošite. Komentáre 
sú v súlade s koncepciou celostného jazykového rozvoja, pričom kladie 
dôraz na kľúčové cieľové kompetencie pri používaní slovenského jazy-
ka. Súčasťou metodickej príručky sú alternatívne návrhy diktátov pre 
potreby učiteľov a návrh na TVVP.

Písanie a slohové 

cvičenia 3 

Píšeme o Slovensku  
Pracovný zošit (1. a 2. časť) 

Z. Hirschnerová

B5, každá časť 32 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na  precvičovanie pisateľských 
spôsobilostí žiakov a  intenzívnejšie zaznamenávanie informácií. Obsa-
huje dvojstrany o obciach a zaujímavých miestach Slovenska zoradené 
podľa abecedy. Motív prepája didaktický obsah s vlastivedným učivom. 
Pomocou rôznorodých cvičení žiaci zdokonaľujú svoju zručnosť vyjadriť 
myšlienku písomnou aj ústnou formou.

Spievanky – Vybranky  
Pracovný zošit

A. Škoviera, Z. Hirschnerová

B5, 32 strán, plnofarba

Audio CD + multimediálna nadstavba na disku

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Pracovný zošit nadväzuje na  učivo o  vybraných 
slovách. Ponúka precvičovanie vybraných slov pro-
stredníctvom piesní a úloh. V pracovnom zošite sa 
nachádza notový zápis s  textami piesní a  akordmi 
pre gitaru. 
Hudobné CD v prepracovanej verzii 2016 obsahuje 
aj špeciálny prog ram, ktorý po vložení do počítača 
ponúka zobrazenie vybraných slov, piesne i karaoke.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

Pracovný zošit k učebnici 

Čítanka pre 3. ročník ZŠ  
Z. Hirschnerová

A4, 64 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 11

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Obsa-
huje úlohy na prácu s textom a  literárne texty so samostatnými úlo-
hami a  cvičeniami. Podnecuje nácvik čitateľských stratégií a  rozvíja 

aj emocionálnu stránku vnímania literárneho textu, učí žiakov vnímať 
a hodnotiť aj estetické funkcie literárnych diel.

ZDARMA ZDARMA

ZDARMAZDARMA

ZDARMA ZDARMA
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3. ročník
2. ročník 4. ročník1. ročník

Matematika 3 
pre prvý stupeň ZŠ 
Pracovný zošit (1. a 2. časť)

M. Belic, J. Striežovská

A4, 1. časť: 80 strán + 8 strán, 

2. časť: 88 strán, plnofarba

CD (bonus): Windows a Linux, licencia časovo 

neobmedzená

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 14

Dvojdielny pracovný zošit zohľadňuje postupy 
tradičnej a modernej didaktiky. Vedie k budovaniu 
číselného oboru do 10 000, nacvičuje rôzne mate-
matické operácie s číslami, geometrické predstavy 
a zručnosti. Obsahuje rôznorodé typy úloh, didak-

ticky premyslený systém zavádzania slovných úloh a primerané zastúpe-
nie kontextových úloh. Podporuje rozvoj fi nančnej gramotnosti. Jedna 
strana rozsahom zodpovedá jednej vyučovacej jednotke.
Moderne spracovaný podporný multimediálny disk je významnou po-
môckou učiteľa. Didakticky obohacuje a  zatraktívňuje vyučovanie ma-
tematiky.

Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ
Učebnica 

M. Belic, J. Striežovská

B5, 88 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 14

Učebnica je základnou súčasťou súboru Matematika 3 pre prvý stupeň 

ďalšie doplňujúce vysvetlenia a úlohy na upevnenie a zdokonalenie kľú-
čových kompetencií. V  učebnici sú zaradené aj tematické bloky úloh, 
ktoré žiaci riešia priebežne podľa svojich schopností.

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Zošit Š  
Zošit so štvorcovou sieťou a sieťou na písomné 

počítanie

A4, 32 strán, jednofarba

Zošit Š je výbornou pomôckou na hodiny matema-
tiky v 3. a 4. ročníku ZŠ. Obsahuje siete na správne 
zapisovanie číselných rádov pri písomnom počí-

taní, strany so štvorcovými a s bodovými sieťami a strany na rysovanie 
a budovanie geometrických predstáv.

Prírodoveda 3 
pre prvý 
stupeň ZŠ
Pracovná učebnica

R. Adame, O. Kováčiková

A4, 88 strán, plnofarba

DVD (bonus): Windows a Linux, 

licencia časovo neobmedzená

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 18

Pracovná učebnica vedie žiakov k poznávaniu 
a  prehlbovaniu poznatkov získaných z  vlast-
ného vnímania okolitých javov a  zákonitostí. 

Dôraz kladie na aktivitu žiakov. Pri pokusoch sa využívajú dostupné látky 
a pomôcky z bežného života. Žiaci formulujú hypotézy, pozorujú, zazna-
menávajú, experimentujú. Práca s pracovnou učebnicou u nich rozvíja 
systematické myslenie.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Informatická 
výchova 
pre 3. ročník ZŠ  
Pracovná učebnica

M. Mosná, Z. Ščasná

A4, 48 strán, dvojfarba

CD (bonus): Windows Vista 

a novšie verzie, licencia časovo 

obmedzená na jeden školský rok

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 15

Pracovná učebnica poskytuje informácie o pou-
žívaní počítačovej techniky a jej efektívnom vyu-
žívaní. Učebnicová a pracovná časť sa navzájom 

prelínajú. Úlohy sú zamerané na aplikáciu zručností v nových situá ciách, 
na  upevňovanie poznatkov a  na  opakovanie. Podporujú rozvoj infor-
mačnej a počítačovej gramotnosti. Softvérová podpora na inštalačnom 
disku pre triedu priamo nadväzuje na učivo v učebnici.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

ZDARMA ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Veselo je 
v školskom klube 3
Pracovný zošit

T. Jakabová

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka 

MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 20

Pracovný zošit je určený predovšetkým na prácu v školskom klube detí. 
Sú v ňom úlohy a aktivity s primeraným zastúpením všetkých tematických 
oblastí výchovy. Práca s ním slúži na rozvoj vedomostí, postojov a zruč-
ností, ktoré deti získavajú v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. 
Motivačné postavičky sprostredkujú žiakom informácie o Slovensku.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZDARMA
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4. ročník
2. ročník 3. ročník1. ročník

Pracovný zošit 

k učebnici 

Slovenský jazyk 

pre 4. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová, R. Adame

A4, 64 strán + 4 strany príloh, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. 
Učebnicu dopĺňa množstvom úloh na precvičenie poznatkov a na  ich 
využitie v komunikačných situáciách. Podporuje žiakov v samostatnej 
práci. Úlohy pomáhajú motivovať žiakov pri práci s textom, rozvíjať ko-
munikačné spôsobilosti a viesť ich k pochopeniu jazykových javov. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk 

pre 4. ročník ZŠ 
Učebnica

Z. Hirschnerová, R. Adame

A4, 136 strán, plnofarba

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 8

Učebnica je založená na koncepcii komunikačného vyučovania sloven-
ského jazyka. Sústreďuje sa na čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. 
Učivo prezentuje moderne a prehľadne, rozvíja čitateľskú gramotnosť. 
Obsahom jazykového učiva sú najmä vybrané slová, spodobovanie, 
ohybné a neohybné slovné druhy a určovanie gramatických kategórií. 
Jazyková a slohová zložka sa v cvičeniach integrujú a prelínajú.

Pracovný zošit k učebnici 

Čítanka pre 4. ročník ZŠ  
Z. Hirschnerová, M. Filagová

A4, 64 strán, dvojfarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 11

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 
4. ročník ZŠ. Obsahuje úlohy na  prácu s  textom 

a  na  vyhľadávanie informácií. Podnecuje žiakov premýšľať o  prečíta-
nom texte, vytvárať si o ňom názor. Obsahuje úlohy zamerané na čítanie 
s porozumením, námety na mimočítankové čítanie. Prácou s úlohami 
si žiaci osvojujú literárnovedné pojmy a ich používanie v praxi. Učia sa 
riešiť problémové situácie.

Metodická príručka 

k súboru Slovenský 

jazyk pre 4. ročník ZŠ 
Z. Hirschnerová

A4, 144 strán, dvojfarba

Viac informácií na s. 8

Metodická príručka oboznamuje s  autorskou koncepciou vyučovania 
slovenského jazyka. Obsahuje podrobne spracované komentáre k jed-
notlivým úlohám v učebnici a pracovnom zošite. Súčasťou metodickej 
príručky sú alternatívne návrhy diktátov pre potreby učiteľov a  návrh 
na TVVP.

Písanie a slohové 

cvičenia 4 

Píšeme o slovách 
Pracovný zošit (1. a 2. časť)

Z. Hirschnerová

B5, každá časť 32 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 10

Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na  precvičovanie pisateľských 
spôsobilostí žiakov a  na  aktívnu tvorbu textov. Úlohy sú zamerané 
na používanie písma ako prostriedku písomnej komunikácie s dôrazom 
na  aktívne písanie s  porozumením. Najväčší priestor je venovaný slo-
hovej zložke a zdokonaľovaniu spôsobilosti pripravovať a tvoriť rôzne 
druhy textov (súvislé i nesúvislé).

ZDARMA ZDARMA

ZDARMAZDARMA

ZDARMA
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4. ročník
2. ročník 3. ročník1. ročník

Matematika 4 
pre prvý stupeň ZŠ 
Pracovný zošit (1. a 2. časť)

M. Belic, J. Striežovská

A4, 1. časť: 80 strán + 8 strán, 

2. časť: 88 strán, plnofarba

DVD (bonus): Windows a Linux, 

licencia časovo neobmedzená

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 14

Dvojdielny pracovný zošit zohľadňuje tradičnú 
i  modernú didaktiku. Učivo vedie k  práci v  obore 
do 10 000, k násobeniu a deleniu v obore do 100 
a k získavaniu geometrických predstáv a spôsobi-
losti základných geometrických konštrukcií. Úlohy 
vedú k automatizácii spojov, k rozvoju matematic-

kej gramotnosti a k systematickej príprave na testovanie. Jedna strana 
rozsahom zodpovedá jednej vyučovacej jednotke.
Moderne spracovaný podporný multimediálny disk je významnou 
pomôckou učiteľa. Didakticky obohacuje a zatraktívňuje vyučovanie 
matematiky.

Matematika 4 
pre prvý stupeň ZŠ
Učebnica 

M. Belic, J. Striežovská

B5, 88 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 14

Učebnica spracovaná podľa ŠVP je základnou súčasťou súboru Mate-

vaní matematiky. Učebnica je didaktický materiál, ktorý slúži na precvi-
čovanie základného učiva a doplnenie či rozšírenie o ďalšie súvislosti. 
V učebnici sú zaradené aj tematické bloky úloh, ktoré žiaci riešia prie-
bežne podľa svojich schopností.

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Informatická 
výchova 
pre 4. ročník ZŠ 
Pracovná učebnica

M. Mosná, Z. Ščasná

A4, 40 strán + 8 strán príloh, dvojfarba

CD: Windows Vista a novšie verzie, licencia 

časovo obmedzená na jeden školský rok

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 14

Pracovná učebnica vedie k  efektívnemu vy-
užívaniu informačných technológií v  každo-
dennom živote. Učebnicová a  pracovná časť 
sa prelínajú. Úlohy na  použitie získaných ve-

domostí a  zručností pri riešení komplexného problému podporujú 
rozvoj informačnej, digitálnej a počítačovej gramotnosti. Softvérová 
podpora na inštalačnom disku pre triedu priamo nadväzuje na učivo 
v učebnici.

Veselo je 
v školskom klube 4 
Pracovný zošit 

T. Jakabová

A4, 64 strán, plnofarba

Odporúčacia doložka 

MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 20

Pracovný zošit ponúka úlohy na rozvíjanie vedomostí a zručností. Úlohy sú 
zamerané napríklad na rozvoj empatického správania a postojov k starším 
a hendikepovaným ľuďom. Úlohy napĺňajú ciele všetkých tematických ob-
lastí. Motivačná postavička sprostredkuje žiakom informácie o vede a tech-
nike. Pracovný zošit vedie k práci s textom, mapami, ale aj s počítačom.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Prírodoveda 4 
pre prvý stupeň ZŠ
Pracovná učebnica 

R. Adame, O. Kováčiková

A4, 120 strán, plnofarba

DVD (bonus): Windows a Linux, 

licencia časovo neobmedzená

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na s. 18

Učivo v pracovnej učebnici ponúka kvalitný didak-
tický obsah a interaktívne cvičenia. Žiaci sú vedení 
k  samostatnému pátraniu, skúmaniu a  k  riešeniu 
vzniknutých problémov. Pomocou ponúkaných ak-
tivít sa u žiakov rozvíja systematické myslenie, učia 
sa formulovať hypotézy, interpretovať závery a pre-
zentovať svoje výsledky na základe pozorovaní.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Vlastiveda 
pre 4. ročník ZŠ  
Pracovný zošit

M. Kožuchová, R. Matúšková

A4, 40 strán, dvojfarba, 

príloha mapa A2, plnofarba

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

Viac informácií na www.aitec.sk

Pracovný zošit autorsky nadväzuje na  platnú učebnicu Vlastiveda pre 
4. ročník ZŠ. Úlohy podnecujú žiakov premýšľať nad vlastivedným pro-
blémom z viacerých pohľadov. Slúžia na upevňovanie a precvičovanie 
učiva, pričom ho rozširujú a dopĺňajú o ďalšie námety a projekty. 
Moderné aj tradičné typy úloh upriamujú pozornosť žiaka na  regióny 
Slovenska. Všeobecno-geografi cká mapa je prílohou pracovného zošita.

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

BONUS 
k objednávke 
pre celú triedu, 
samostatne 
nepredajné

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA ZDARMA
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Zbierka úloh z matematiky 
pre tretiakov 
Zbierka bude určená na precvičenie a systematic-
ké opakovanie učiva.

  
Matematika pre tretiakov 
Učebnica, pracovný zošit, 

multimediálny disk

Pripravujeme komplexný didaktický ma-
teriál pre 3. ročník základnej školy spraco-
vaný podľa iŠVP. Súčasťou bude učebnica, 
pracovný zošit, komplexná metodická 
podpora a  podporný multimediálny disk  
Matematika pre tretiakov.

  
Prírodoveda pre tretiakov  
Pripravujeme komplexný didaktický materiál pre 
3. ročník základnej školy spracovaný podľa iŠVP.
Súčasťou komplexnej podpory bude podporný 
multimediálny disk pre učiteľa vhodný na  prácu 
na  interaktívnej tabuli alebo na  projekciu pomo-
cou počítača a dataprojektora. Obsah disku bude 
spracovaný v súlade s iŠVP.

  
Vlastiveda pre tretiakov 
Pripravujeme komplexný didaktický materiál pre 
3.  ročník základnej školy spracovaný podľa iŠVP. 
Súčasťou bude komplexná metodická podpora.

  
Zbierka úloh z matematiky 
pre štvrtákov
Zbierka bude určená na precvičenie a systematic-
ké opakovanie učiva.

pre prvý stupeň základných škôl

Z MATEMATIKY
ZBIERKA ÚLOH 4

  
Matematika pre štvrtákov
Učebnica, pracovný zošit, 

multimediálny disk

Pripravujeme komplexný didaktický ma-
teriál pre 4. ročník základnej školy spraco-
vaný podľa iŠVP. Súčasťou bude učebni-
ca, pracovný zošti, komplexná didaktická 
podpora a podporný multimediálny disk 
Matematika pre štvrtákov.

  
Prírodoveda pre štvrtákov  
Pripravujeme komplexný didaktický materiál pre 
4. ročník základnej školy spracovaný podľa iŠVP. 
Súčasťou komplexnej podpory bude podporný 
multimediálny disk pre učiteľa vhodný na  prácu 
na  interaktívnej tabuli alebo na  projekciu pomo-
cou počítača a dataprojektora. Obsah disku bude 
spracovaný v súlade s iŠVP.

  
Vlastiveda pre štvrtákov 
Pripravujeme komplexný didaktický materiál pre 
4.  ročník základnej školy spracovaný podľa iŠVP. 
Súčasťou bude komplexná metodická podpora.

PRIPRAVOVANÉ TITULY na školský rok 2017/2018

PRIPRAVOVANÉ TITULY na školský rok 2018/2019
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1. ročník

BALÍKY PRE ŠKOLY na školský rok 2016/2017

BALÍK 1A HUPS

BALÍK 1B UNIVERZÁL

BALÍK MAXI 1 HUPS

BALÍK MAXI 1 LIPKA

BONUS k objednávke pre celú triedu

+

+

+

+

BALÍK 

1A

BALÍK 

1B

MAXI
BALÍK 

1
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1
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+
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+

+
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BONUSOVÁ 
NOVINKA

BONUSOVÁ 
NOVINKA

BONUSOVÁ 
NOVINKA
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2. ročník

3. ročník

BALÍK 2A

BALÍK 3A

BALÍK 2B

BALÍK 3B

BALÍK 

MAXI 2

BALÍK 

MAXI 3

BONUS k objednávke pre celú triedu

BONUS k objednávke pre celú triedu

+

+

+

+

+

+

BALÍK 

3A

BALÍK 

3B

MAXI
BALÍK 

3

BALÍK 

2A

BALÍK 

2B

MAXI
BALÍK 

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BONUSOVÁ 
NOVINKA

+ +

BONUSOVÁ 
NOVINKA

BONUSOVÁ 
NOVINKA
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4. ročník

BALÍK 

4A

BALÍK 

4B

MAXI
BALÍK 

4

BALÍK 4A

BALÍK 4B

BALÍK MAXI 4

BONUS k objednávke pre celú triedu

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BONUSOVÁ 
NOVINKA
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Pre 1. stupeň ZŠ
AKCIA 2016
AITEC pre ŠKOLY

OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS

 KEDY OBJEDNAŤ PRE ŠKOLY?

Podrobné informácie o tituloch a naše Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky, 
vrátane informácie o možnosti vrátenia tovaru, nájdete na www.aitec.sk. 
Preštudujte si ich pred odoslaním objednávky.

 AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2016 expedujeme priebežne od februára do júna 2016 
po spracovaní uhradených objednávok.

Objednajte za akciové ceny pre školy a uhraďte predplatné.
Objednávky za bežné ceny môžete realizovať počas celého roka.

Najvýhodnejšie počas jarnej AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2016

AKCIA trvá od 1. 2. do 15. 4. 2016

Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje najviac.

OBJEDNÁVACÍ LIST pre školy

 Vyplňte všetky potrebné údaje na aktuálne priloženom 
Objednávacom liste. Platný objednávací list si môžete 
vytlačiť aj na www.aitec.sk.

 Označte spôsob úhrady a uhraďte akciovú cenu pre školy 
(predplatné) najneskôr do 15. 4. 2016. Úhrada je možná:

 poštovou poukážkou

 bankovým prevodom

 predfaktúrou

 Číslo účtu príjemcu: SK9111000000002928906300

 Variabilný symbol: IČO školy 

Pri objednávke za akciové ceny pre školy nie je možná 
platba na dobierku.

 Po úhrade predplatného zašlite ihneď (čo najskôr) aj vy-
plnený objednávací list, doklad o úhrade prilepte na vy-
značené miesto. Platby bez odoslaných objednávok nie je 
možné spracovať.

INTERNET – www.aitec.sk

 Objednajte si tituly pre žiakov školy 
v Internetovom kníhkupectve AITEC 
(e-shop) na www.aitec.sk. Pred nákupom 
je potrebné prihlásenie. Ak ste nový 

zákazník, kliknite na Registráciu nového 

zákazníka a zaregistrujte sa ako 
pedagóg, resp. poverený pracovník školy.

 Tituly nakupujete za akciové ceny pre 

školy pridaním požadovaného počtu 
do košíka. Ak nakupujete titul pre celú 

triedu, zvoľte možnosť Kúpiť pre celú 

triedu a získate bonusy k titulu.

 Pri sumarizácii objednávky označte 
spôsob úhrady a potvrďte objednávku. 
Údaje k platbe zašleme na váš kontaktný 
e-mail, až potom uhraďte predplatné 
podľa pokynov.

e-mailom: objednavky@aitec.sk

faxom: 02/43 63 27 55

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

Náš ZÁKAZNÍCKY SERVIS vám je k dispozícii na týchto telefónnych číslach:
02/43 63 27 51, 02/43 63 27 52, 58 – platby, termíny dodania, informácie k objednávkam a cenám
02/43 63 27 52 – problém pri registrácii, prihlásení na www.aitec.sk

02/43 63 27 53 – informácie k obsahu titulov
02/43 63 27 51 reklamacie@aitec.sk

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

VÝHODNÝ NÁKUP
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Vydavateľstvo AITEC venuje špeciálnu pozornosť osobnej 
komunikácii. Každoročne organizované metodické seminá-
re pedagógom ponúkajú:

METODICKÉ 

SEMINÁRE 

vydavateľstva AITEC 
pre učiteľov

Máte záujem zúčastniť sa metodických 

seminárov vydavateľstva AITEC?

Prihlásenie je jednoduché, a to prostredníctvom elektronickej 
prihlášky, ktorú nájdete na www.aitec.sk v sekcii Semináre 
pre učiteľa:

„Seminár bol zaujímavý a poučný 

aj pre učiteľa s 25 ročnou praxou.“ 

účastníčka seminára v Poprade

„Nerozumiem, prečo som 

na váš seminár nešla už skôr...“ 

účastníčka seminára v Trenčíne

„Som plná nových nápadov. 

Oceňujem aj praktické činnosti 

učiteľa počas seminára.“  

účastníčka seminára v Trenčíne

„Dostala som kopu nápadov, inšpi-

rácie a podnetov, ako robiť hodiny 

ešte pútavejšími a zaujímavejšími.“   

účastníčka seminára v Nitre
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KALENDÁR na školský rok 2016/2017
OKTÓBER

Po Ut St Št Pia So Ne

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

NOVEMBER

Po Ut St Št Pia So Ne

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

SEPTEMBER

Po Ut St Št Pia So Ne

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

JANUÁR

Po Ut St Št Pia So Ne

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

FEBRUÁR

Po Ut St Št Pia So Ne

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

DECEMBER

Po Ut St Št Pia So Ne

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

APRÍL

Po Ut St Št Pia So Ne

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

MÁJ

Po Ut St Št Pia So Ne

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

MAREC

Po Ut St Št Pia So Ne

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

JÚL

Po Ut St Št Pia So Ne

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

AUGUST

Po Ut St Št Pia So Ne

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

JÚN

Po Ut St Št Pia So Ne

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

PRÁZDNINY jarné: 20. 2. – 24. 2. 2017 Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj  
 27. 2. – 3. 3. 2017 Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj 
 6. 3. – 10. 3. 2017 Košický, Prešovský kraj   jesenné: 28. 10. – 31. 10. 2016 

vianočné: 23. 12. 2016 – 5. 1. 2017 veľkonočné: 13. 4. – 18. 4. 2017 

polročné: 3. 2. 2017 letné: 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017
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www.aitec.sk
Internetové kníhkupectvo AITEC

objednavky@aitec.sk

(02) 43 63 27 55

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

(02) 43 63 27 57
0915 575 226
seminare@aitec.sk

K objednávkam:
(02) 43 63 27 51, 52, 58
0905 724 168
K obsahu titulov:
(02) 43 63 27 53

redakcia@aitec.sk


