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Vážení učitelia,
riaditelia
a zriaďovatelia škôl,
dovoľte, aby som sa opäť prihovoril prostredníctvom tohto
stĺpčeka. Veľmi nás teší rastúca dôvera, ktorú vkladáte do titulov
vydavateľstva AITEC. Preukazujete ju osobnými rozhovormi
počas seminárov a konferencií a pozitívnou spätnou väzbou
priamo z vašich tried. Vaša radosť pri práci s našimi titulmi
pre nás zároveň znamená triedu plnú šťastných žiakov so spokojnými rodičmi.
V roku 2017 sa, podobne ako v iných rokoch, budeme snažiť
prinášať vám nové kvalitné tituly, premyslené série didaktických
materiálov a tiež pomôcky, ktoré zjednodušia život nielen vám,
ale aj vašim žiakom a ich rodičom.

OBSAH
O vydavateľstve
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Ako objednať naše tituly

39

Metodické semináre

40

PIKTOGRAMY
Piktogramy vám pomôžu pri orientácii v našej ponuke.
Titul má udelenú schvaľovaciu/odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.

Snažíme sa, aby sme vždy ponúkali moderné a zaujímavé
projekty. Aj preto sme začali spoluprácu na projekte prepojenia
našich učebných textov a učebníc s edukačným interaktívnym
portálom EDULAB. Taktiež sa stále snažíme vylepšovať a rozširovať službu pre pedagógov AITEC ONLINE na našej webovej
stránke tak, aby sa stala praktickým pomocníkom učiteľa, aj
rodiča. Tieto snahy sú jedným z krokov v dlhej etape digitalizácie
učebného obsahu, o ktorej budete priebežne informovaní.
Dlhodobou prioritou vydavateľstva AITEC je ponúkať tituly,
ktoré sú zaujímavé, odborne správne a tiež praktické. Toto
všetko je základom pre našu prácu, ktorej výstupom je učebnica,
pracovný zošit, alebo iný didaktický materiál, ktorý je v súlade
s požiadavkami aktuálneho vzdelávacieho programu a potrebami primárneho vzdelávania.
Uvedomujeme si, že v školskom roku 2017/18 očakávate
nové učebnice a učebné materiály, ktoré ponúknu obsah podľa
požiadaviek inovovaného ŠVP, najmä tretiacku vlastivedu
a prírodovedu, ale i pokračovanie úspešnej série pre vyučovanie
matematiky v 3. ročníku. V neposlednom rade sme sa rozhodli
ponúknuť vám aj ďalšie novinky, ktoré pomôžu pri realizovaní
cieľov vyučovania. Intenzívne na všetkom pracujeme. Podrobnosti o našich tituloch sa dozviete priamo na stránkach edičného katalógu vydavateľstva AITEC. Srdečne vás pozývame aj
na naše metodické semináre, na ktorých vám prinesieme nové
témy.
Verím, že vám opäť ponúkneme mnoho inšpiratívnych publikácií a materiálov, ktoré vás posunú profesne vpred, aby ste sa
spolu s vašimi žiakmi učili s radosťou.
S úctou a želaním všetkého dobrého

Mgr. Walter Hirschner
éfredaktor vydavateľstva AITEC
E
šéfredaktor

2

Titul je v súlade s aktuálnym ŠVP/iŠVP
– ISCED 1.
Titul je súčasťou série nadväzujúcich
učebníc a učebných materiálov.
Návrh na tematický výchovno-vzdelávací
plán nájdete na www.aitec.sk.

VJM

Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej
mutácii (pre školy s VJM).
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 Peľky
pre učiteľa zdarma.*

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

www.aitec.sk

BONUSOVÝ PROGRAM vydavateľstva AITEC

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA

NOVINKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
UČEBNICE, PRACOVNÉ ZOŠITY, METODICKÉ A DIDAKTICKÉ MATERIÁLY
– PODPORA VYUČOVANIA PRIAMO Z RÚK PROFESIONÁLOV

V školskom
roku 2017/2018 bude
iŠVP platný aj v 3. ročníku ZŠ.
Edičnú ponuku preto rozširujeme
najmä o tituly pre 3. ročník ZŠ.
Sériu Matematika pre 1. stupeň ZŠ
dopĺňame o súbor titulov
Matematika pre tretiakov
a Zošit Š3.
Viac informácií nájdete
na strane 16 a 17.

Prinášame
zaujímavé doplnkové
tituly
Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
a Eliška Knižka – čitateľský
denník pre 2. ročník ZŠ.
Pripravujeme tituly,
metodické a didaktické materiály
Vlastiveda a Prírodoveda
pre 3. ročník ZŠ
v nadväznosti na sériu
Prvouka
pre 1. a 2. ročník ZŠ.
Viac informácií nájdete
na strane 22 a 23.

www.aitec.sk
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Viac informácií nájdete
na strane 8 a 12.

www.aitec.sk
INTERNETOVÁ KNIŽNICA
METODICKÁ PODPORA
DIDAKTICKÉ MATERIÁLY
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

HUPSOV šlabikár

Didaktická koncepcia

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

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. Didaktické
spracovanie šlabikára systematicky
rozvíja a podporuje čítanie
s porozumením.

Výhody série
• Rozvoj požadovaných
kompetencií podľa iŠVP
• Moderná koncepcia založená
na komunikatívnom prístupe
k vyučovaniu materinského
jazyka
• Špeciálne zameranie úloh
na priebežné diagnostikovanie žiakov
• Materiály na nácvik čítania
a porozumenia textu
na rôznych úrovniach

Viac informácií o NOVINKE Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ nájdete na strane 8.
Poradie písmen podľa koncepcie
HUPSOVHO šlabikára
Metodické poznámky pre učiteľa
Symbol
súvisiaceho
šlabikára
Ponuka
rôznych
typov
nácvičných
diktátov
so stupňujúcou sa náročnosťou
na pravopisné zručnosti žiakov

Priestor na zapísanie
vlastných poznámok

Multimediálny disk je didaktická pomôcka, ktorá vyučovanie
obohatí o špecifické úlohy pre príslušné obdobia, didaktické
a interaktívne 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.
Texty sú určené na počúvanie. Číta ich
učiteľ alebo žiak, ktorý už vie čítať.
Neznáme písmená sú od známych
písmen odlíšené farebne.
Úlohy nadväzujú na motivačný text,
ilustráciu a novú hlásku. Ich cieľom
je rozvíjať slovnú zásobu,
so špecifickým zameraním na slová
obsahujúce danú hlásku.
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Komplexný servis
pre pedagógov






METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA

Ku konkrétnej strane šlabikára
tu nájdete priradené prislúchajúce:
•
•
•
•



ŠLABIKÁR

strany súvisiacich titulov zo série;
metodické komentáre k učivu;
návrh prípravy pre učiteľa a TVVP;
obrazové prílohy.


Špecializovaná podstránka
HUPSOV šlabikár poskytuje
prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných
materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
Metodické
komentáre

Návrhy TVVP
Iné
príprav
materiály



PRACOVNÝ ZOŠIT

HUPS
Kabinet
fotografie









Tu sa nachádzajú
všetky tvary
písmena,
zvýraznené
je písmeno,
ktoré práve
nacvičujeme.
Zväčšený tvar
písmena,
po ktorom
prechádzame
viackrát rôznymi
farbičkami.
Úloha slúži
na vyhľadávanie
tvaru nového
písmena.

www.aitec.sk









TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

SÉRIA TABÚĽ

ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA

Rovnaký
nápovedný obrázok
ako v šlabikári







NÁVRH PRÍPRAVY

Piktogramy sú
pomôckou,
ktorá žiakom
umožňuje
jednoducho
a rýchlo
porozumieť
zadaniu úlohy.
Riadky
s pomocnou
liniatúrou
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
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Šlabikár

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

Didaktická koncepcia
Didaktická koncepcia Šlabikára LIPKA®
je založená na analyticko-syntetickej metóde. Vychádza z osvedčenej
tradície. Učivo sprístupňuje v malých
krokoch.
Zachováva pôvodné poradie písmen
a dodržiava používanie de, te, ne, le,
di, ti, ni, li a dvojhlások v slovách až
od daného učiva. Spája prednosti tradičnej a modernej didaktiky. Rozvíja
čitateľské a pisateľské spôsobilosti.
Príbehy žiačky Zuzky a umelecky
hodnotné texty zo života detí
rozvíjajú čítanie s porozumením
a hodnotový systém žiakov.

Výhody série
• Rozvoj všetkých požadovaných
kompetencií podľa iŠVP
• Tradícia pôvodného Šlabikára Lipka
• Motivačné básne a ilustrácie
k písmenám
• Dôraz na tradičné rodinné,
spoločenské a etické hodnoty
• Rešpektovanie individuality žiakov

Viac informácií o NOVINKE Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ nájdete na strane 8.
Motivačná ilustrácia
je určená
na vyvodenie
novej hlásky.
Symbol
súvisiaceho
šlabikára

Jednoduchý tvar
nového písmena
pomáha pri nácviku
písania.

Poradie
písmen
podľa
koncepcie
Šlabikára
LIPKA®

Nápovedný obrázok
a motivačná báseň
slúži na vyvodenie
novej hlásky.
Ponuka rôznych typov nácvičných diktátov so stupňujúcou
sa náročnosťou na pravopisné zručnosti žiakov

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

Na vyvodzovacej strane
sú predstavené tlačené
a písané tvary
nového písmena.
Grafické znázornenie
vizualizuje pozíciu
novej hlásky v slove.
Slabiky a slová
s novým písmenom
sú určené na nácvik
techniky čítania.
Slová napísané
písaným písmom
sú určené na čítanie.
Požiadavky podľa iŠVP
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Komplexný servis
pedagógov
pre pedag
góg
gov



PRACOVNÝ ZOŠIT





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.







ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA


Špecializovaná podstránka
Šlabikár LIPKA® poskytuje prehľadne
na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných
materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
Metodické
komentáre

Návrhy
príprav

TVVP

Materiály
zo seminárov

ŠLABIKÁR











NÁVRH PRÍPRAVY
VYY




METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA





TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

SÉRIA TABÚĽ

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

Stála štruktúra
strán rozvíja
pozitívny stereotyp.
Obrázok je určený
na rozcvičenie
ruky pred písaním.

Riadky
s pomocnou
liniatúrou

Nové písmeno
je zakomponované
do obrázka.
Šípkou
sa vyznačuje
začiatok a smer
písania.
Zväčšený tvar
nového písmena
Malé oranžové bodky slúžia
v riadkoch na udržanie správnych
rozstupov medzi písmenami.

www.aitec.sk

Vzor na konci
riadka je určený
pre ľavákov.

Strany
obsahujú aj
priestor
na sebahodnotenie
žiakov.
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Nácvičné a kontrolné diktáty
s metodickými poznámkami
pre učiteľa

• prehľad druhov diktátov a ich využitie na vyučovaní v 1. a 2. ročníku,
• návody na efektívne diktovanie
diktátov v 1. a 2. ročníku a spôsoby
opravy chýb v diktátoch,

Autorky: Z. Kováčová-Švecová, M. Šimunčíková

• nácvičné a kontrolné diktáty podľa
koncepcie HUPSOVHO šlabikára,
koncepcie Šlabikára LIPKA® a pre
2. ročník ZŠ podľa požiadaviek iŠVP

Didaktická koncepcia
Odborno-metodická príručka vhodná ako
doplnok na výučbu spisovného slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. Reaguje
na potrebu učiteľov mať k dispozícii súbor
jazykových cvičení a diktátov zameraných
na učivo prvého a druhého ročníka ZŠ.
Podporuje získavanie pravopisných zručností a návykov. Výber diktátov je v súlade
s iŠVP. Rešpektuje postupnosť písmen pri
nácviku čítania a písania, jazykové zákonitosti a javy v takom poradí, ako sa vyučujú
v jednotlivých ročníkoch.

Požiadavky
podľa iŠVP

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
učiteľom ponúkajú:

• metodické poznámky k vybraným
diktátom,
• prehľad najčastejších chýb žiakov
pri precvičovaní a opakovaní pravopisných pravidiel v diktátoch,
• návody na odstránenie chýb žiakov v diktátoch a návody
na samostatné a správne používanie pravopisných pravidiel
v písomnom prejave žiakov,
• priestor na vlastné poznámky
ku konkrétnym diktátom.

Priestor
na zapísanie
vlastných
poznámok

Názov témy
Rôzne typy
nácvičných
diktátov
s vyznačenými
slovami alebo
javmi,
na ktoré je
diktát
zameraný.
Grafické
rozdelenie
viet na časti,
kde sa budú
pri diktovaní
robiť
prestávky.

Návrhy
na kontrolný
diktát podľa
požiadaviek
iŠVP

Návrhy
kontrolných
diktátov sú
spracované
ako súvislý
text.

Počet slov
v diktáte
Najčastejšie sa vyskytujúce chyby žiakov pri písaní diktátov
s precvičovaným gramatickým javom a možnosti ich odstránenia
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www.aitec.sk

INTEGROVANÝ PRÍSTUP VO VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO JAZYKA

ÁVANIE

POČÚV

+RʏɚԪɨ

Pravopisný
nácvik

Praktické
komunikačné
činnosti

Produkovanie
textu

Rozvíjanie
komunikačných
zručností

Rozširovanie
slovnej
zásoby

Poznávanie
jazykových
prostriedkov

Poznávanie
textových
a žánrových
modelov

3RVWʝȳɏ

.ʅOʤͻUɈ

Porozumenie
textu

IE

NI

ČÍT

E

Umelecký
text

AN

V schéme sú zaznačené
najvýznamnejšie obsahové
prieniky medzizložkovej
integrácie.

ANIE

ROZPR

Integrácia jazykovo-komunikačnej a literárnej
zložky je najefektívnejšou stratégiou
formovania komunikačnej a literárnej
kompetencie dieťaťa a zároveň významne
ovplyvňuje aj jeho osobnostný rozvoj.

PÍ S A

Tituly vydavateľstva AITEC (učebnice, pracovné zošity,
didaktické a metodické materiály a pomôcky) uplatňujú integráciu jazykovo-komunikačných
a literárnych kompetencií dieťaťa naprieč celým 1. stupňom základnej školy.

www.aitec.sk
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Inovovaný ŠVP uvádza:

Slovenský jazyk

Učebné materiály na vyučovanie materinského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ
Autori: Z. Hirschnerová, R. Adame, E. Dienerová, M. Nosáľová, Z. Kováčová-Švecová, M. Šimunčíková, A. Škoviera

„Kvalita spôsobilostí používať
materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho
okolím, vytváranie vzťahov s inými
ľuďmi a formuje zaradenie žiaka
do spoločnosti. Cieľom výučby
slovenského jazyka na primárnom
stupni vzdelávania je naučiť
spisovný jazyk na takej úrovni, aby
ho žiaci vedeli používať
v praktickom živote. Používanie
jazyka vnímame ako komplexné
využívanie všetkých komunikačných
zručností – rozprávania, písania,
čítania a počúvania.“

Výhody série
Séria rešpektuje požiadavky iŠVP.
Stavia na komplexnom využívaní
všetkých komunikačných zručností: rozprávanie, písanie, čítanie
a počúvanie. Učivo jednotlivých
ročníkov je spracované v učebnici
a zmysluplne rozšírené o rôznorodé úlohy v pracovných zošitoch,
v sérii Písanie a slohové cvičenia
a v Spievankách Vybrankách.

Komunikatívny prístup vo vyučovaní slovenského jazyka
ROZPRÁVANIE

PÍSANIE
Žiak si roztriedi
údaje a myšlienky
a na základe nich
sa postupne učí
tvoriť zmysluplný
text. Učí sa kontrolovať napísaný text
pozorovaním
a hodnotením
cudzieho textu.
Túto schopnosť
neskôr aplikuje aj
na svoje texty.
Schopnosť usporiadať a čo najefektívnejšie zapísať myšlienky, čiže
schopnosť písať, sa buduje dlhodobo. Žiak ju získava prostredníctvom cvičení a úloh.

Schopnosť rozprávať súvisle
a zrozumiteľne je kľúčová zručnosť pre život. Prípravou
na jej zvládnutie je riešenie úloh
zameraných na formulovanie
myšlienok, zdôvodňovanie
vlastného názoru a vzájomnú
komunikáciu žiakov.
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Využitím moderných didaktických postupov (napr. päťriadok)
je žiak vedený k pochopeniu výstavby krátkych textov.

www.aitec.sk

Komplexný servis
pre pedagógov




Ku konkrétnej strane učebnice tu
nájdete priradené prislúchajúce:
• metodické komentáre, TVVP;
• strany pracovného zošita;
• vzorové riešenia.





UČEBNICA

METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA

Špecializovaná podstránka Slovenský
jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ poskytuje
prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
Metodické Vzorové Obrazové prílohy, Materiály
komentáre, riešenia didaktické hry zo seminárov
TVVP





PRACOVNÝ ZOŠIT

ČÍTANIE





VZOROVÉ RIEŠENIA
PRACOVNÉHO ZOŠITA







TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

POČÚVANIE
Výhody pre učiteľa

Žiak najprv pozoruje dôležité slová v texte,
aby si ich neskôr vedel vyhľadať sám.
Schopnosť čítať a vyhľadávať v texte podstatné informácie
si žiak zdokonaľuje od prvého ročníka. Cielenými a premyslenými postupmi žiak pracuje s textom tak, aby v ňom našiel čo
najviac informácií a vedel s nimi ďalej pracovať.

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
NOVINKA – pomôcka pre učiteľa,
ktorá pomáha diagnostikovať mieru
zvládnutia jazykového problému
a plniť požiadavku realizácie
daného počtu kontrolných diktátov
podľa iŠVP.

Schopnosť počúvať
je jedna z potrebných
kompetencií
pre úspešné zvládnutie diktátov.

Schopnosť počúvať je v spoločnosti nevyhnutná. Žiaci ju rozvíjajú v úlohách zameraných na porozumenie a zapamätanie
informácie, osobitne pri riešení úloh v dvojiciach a skupinách.

Viac informácií o NOVINKE Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
nájdete na strane 8.

Žiak vyhľadáva informácie vyjadrené
nielen textom, ale aj obrazom.

www.aitec.sk

0HWRʏLɭȴΔʠʢ͟ʢXϑʘɨɈNʝȷʑQW͈Ⱦɏ
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ϺOɼʕɨɈSʝʜϺNʋʗκʠʢɔʧʉʍUʋʜ̃ɭɓϺOɼKˇɭɓ
ʋɕʠȾHʏSɼɷODGʋȸΔʢȲH̸ʑʜLɈ

• Premyslený didaktický
postup vyučovania
materinského jazyka
• Úlohy overené dlhodobou
praxou
• Narastajúca náročnosť
úloh
• Spĺňa požiadavky
inovovaného ŠVP
• Cielený postup k profilu
absolventa primárneho
vzdelávania
• Prepojenie jazykovej
a slohovej zložky s čítaním

Výhody pre žiaka
• Stála štruktúra
s prehľadnými prvkami
a rubrikami
• Obrazové informácie
pre poučenie i zábavu
• Motivujúce ilustrácie
a sprievodné postavičky
• Texty súčasnej literárnej
tvorby
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Slovenský jazyk a literatúra (Čítanie)

Učebné materiály pre 2. – 4. ročník ZŠ
Autorky: Z. Lacková, P. Agalarevová, Z. Hirschnerová, M. Filagová, M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková,
I. Bujdošová,
j
, J. Smolková

• Uplatňovanie vhodných
čitateľských stratégií
• Rozvoj vnímania a hodnotenia literárnych diel, najmä
estetickej stránky
• Osvojovanie kľúčových
čitateľských kompetencií
• Podpora čítania s porozumením
• Zreteľné a primerané vysvetlenie literárnovedných
pojmov

Didaktická koncepcia – 2. ročník

Didaktická koncepcia – 3. a 4. 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 literárnovedné pojmy. Otázky a úlohy
k textom sú zamerané na cielené rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Systém textov a úloh podporuje rozvoj spôsobilosti porozumieť textu. Zároveň sa zameriava na vyššie úrovne tejto
kompetencie. 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.

Tvorivé úlohy
slúžia na prácu
s textom s využitím medzipredmetových
vzťahov.
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Výhody série

Úlohy sú
zamerané
na aktívnu prácu
s textom a rozvoj
čítania s porozumením.

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

V pracovnom zošite
sa nachádzajú
aj prvky motivujúce k čítaniu ďalších
kníh a k návšteve
knižnice.

Práca s pojmami
nadväzuje
na ich použitie
v textoch,
ktoré sa nachádzajú v čítanke.

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

Úlohy sú
určené na
aktívnu prácu
s textom
a čítanie s porozumením.

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

www.aitec.sk

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Eliška Knižka
Čitateľský denník
pre 2. ročník ZŠ

Eliška Knižka ponúka:

Autorky: I. Bujdošová, J. Smolková

Didaktická koncepcia
pccia
Doplnkový titul k čítanke a pracovnému
zošitu pre 2. ročník ZŠ. Materiál je najmä
podporou pre prácu s mimočítankovou
literatúrou a čítanie s porozumením. Jednej
prečítanej knihe sú venované štyri strany
čitateľského denníka. Učiteľ volí ďalšie tituly
na základe odporúčania autoriek, vlastného
výberu a výberu žiakov. Pri výbere môže
použiť aj Pozvánku do knižnice, ktorú nájde
na stránkach pracovného zošita k Čítanke
pre 2. ročník ZŠ. Stránky poskytujú učiteľovi
návod na prácu s titulom tak, aby sa zachovala štruktúra, postupnosť a stupňovaná
náročnosť jednotlivých úloh pri práci s knihou
v mimočítankovom čítaní.

• učiteľom – upevňovanie
a systematizáciu kompetencií žiakov, stupňujúcu
náročnosť, súlad s iŠVP,
námety na postupy, ale
aj priestor pre tvorivý
prístup, metodické komentáre na www.aitec.sk;
• žiakom – prehľadnú
štruktúru a dostatok
priestoru na vypracovanie
úloh, veku primeraný
a vhodný výber kníh,
priestor na vyjadrenie
názoru a interpretáciu
myšlienok;
• rodičom – možnosť použiť čitateľský denník aj
pri domácom čítaní.

Úlohy
podporujúce aktívne
čítanie

Všeobecné
bibliografické
informácie
o knihe

Úlohy
zamerané
na opis
hlavných
postáv

Úlohy
rozvíjajúce
slovnú
zásobu

Úlohy
orientované
na charakteristiku hlavných
postáv

Ďalšia dvojstrana je zameraná na rozvíjanie čítania s porozumením
a tvorivé aktivity s možnosťou individualizácie a diferenciácie
práce.

www.aitec.sk

Metodické komentáre obsahujú vzorové úlohy, cvičenia a námety
na prácu s odporúčanými titulmi.
Nájdete ich na www.aitec.sk/materialy.
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Matematika
Didaktická koncepcia

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

Učebné texty spracované podľa
požiadaviek iŠVP z roku 2015.

Autori: M. Belic, J. Striežovská
á

Objavovanie matematiky prostredníctvom aktívneho prístupu žiaka, riadeného učiteľom. Učiteľ sprostredkuje
základné informácie, žiak si ich overuje
pomocou schém, zobrazení, manuálnymi činnosťami a riadenými aktivitami.
Objavuje podstatu matematického
problému.
Základ série predstavuje aplikovaná
matematika v praxi. Žiak rieši praktické
úlohy aplikovateľné do reálneho života.
Aplikačné úlohy sú zaradené priamo
do jednotlivých tematických celkov.

Matematika pre vás
•
•
•
•

Moderné didaktické postupy
Skúsenosti autorov z reálnej praxe
Aplikácia osvedčených postupov
Jednoduchosť a premyslenosť
edukačného systému

Matematika, ktorá učí počítať, rozmýšľať i pýtať sa.
Budovanie
predstavy
o prirodzených
číslach
v etapách
1 až 6, nula,
7 až 10,
samostatné
budovanie
predstáv
prirodzených
čísel
v číselnom
obore
11 až 20
spolu
s analógiou
v prvej desiatke

Motivujúce
ilustrácie
Úlohy overené
mnohoročnou
pedagogickou
skúsenosťou
autorov
Pomôcky
na udržanie
pozornosti žiakov,
odbúranie stresu
z učenia,
budujúce pocit
bezpečného
vzdelávacieho
prostredia
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Geometrické
učivo prepojené
s aritmetickým

Úlohy vhodné
na diferenciáciu
práce, rešpektujúce
individuálne potreby
žiakov

Doplnkové materiály
Číselko – pomôcka
na nácvik písania čísel
a číslic v 1. ročníku
Sada tabúľ s číslami
– pomôcka na lepšie
uvedomenie si prirodzených čísel do 20
Zbierka
úloh z matematiky 1 a 2
– séria rôznorodých
úloh na precvičenie
a upevnenie učiva
zábavnou formou
Zošit Š2 – univerzálna
pomôcka, ktorá pomôže každému druhákovi.
Obsahuje štvorcové,
bodové siete, číselné
osi, počítacie plochy
na zvládnutie počítania
s prechodom i bez prechodu,
siete na správne podpisovanie
pri písomnom počítaní a iné.

www.aitec.sk

Komplexný servis
pre pedagógov


Ku konkrétnej strane učebnice tu
nájdete priradené prislúchajúce:





SÉRIA TABÚĽ

• metodické komentáre, TVVP;
• strany súvisiacich titulov zo série;
• návrh prípravy, didaktickú hru;
• vzorové riešenia.
katalógu.
Ukážka je na strane 24 v tomto ka

ZBIERKA ÚLOH



Š
Špecializovaná podstránka
Matematika pre 1. stupeň ZŠ poskytuje
prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
Vzorové Metodické Obrazové prílohy, Materiály
riešenia komentáre, didaktické hry zo seminárov
TVVP

Úlohy
odrážajúce
potrebu
matematiky
v reálnom
živote
Rôznorodé
postupy
a prístupy
Možnosť
riešenia úloh
rôznym
spôsobom,
využitie
v tradičnej
i alternatívnej
forme
vzdelávania

Krátke
metodické
informácie
určené
pedagógom

www.aitec.sk





METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA






ZOŠIT NA NÁCVIK PÍSANIA







TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

Učivo postupujúce
od známeho
k neznámemu
Viacnásobné
prepojenie
na učebnicu
– farby kapitol,
presné odkazy
na jednotlivé strany
Námety na praktické
manuálne činnosti,
napr. počítanie peňazí
Ilustrácie prepojené
s obsahom iných predmetov
a prierezových tém
Geometrické strany
oddelené
do samostatnej časti

Séria učebných textov
Matematika pre prvý stupeň
prináša:
• učiteľom − rozvoj kompetencií
žiaka v súlade s iŠVP, rozvoj
matematickej gramotnosti
žiakov, aplikácia ich vedomostí
v praxi, prehľadnosť, podporný
materiál na www.aitec.sk,
množstvo interaktívneho
obsahu na podporných
multimediálnych diskoch;
• žiakom − zrozumiteľné texty,
motivačné ilustrácie,
rôznorodosť úloh a pohľadov,
praktické prílohy;
• rodičom − didaktické hry vhodné aj na domácu činnosť
(pexeso, sudoku, domino, bingo)
na www.aitec.sk.
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Matematika

Učebné materiály na vyučovanie matematiky pre 3. a 4. ročník ZŠ
Autori: M. Belic, J. Striežovská

Didaktická koncepcia
Učebné texty pre 3. ročník spracované
podľa požiadaviek iŠVP z roku 2015.
Séria učebných textov nadväzuje
na Matematiku pre prvákov a Matematiku
pre druhákov. Žiaci sa učia postupne vnárať
do matematického problému, hľadajú
podstatu prostredníctvom učebných textov
so stupňujúcou sa náročnosťou.
Žiaci vidia problematiku prostredníctvom
situácií a úloh, ktoré majú reálne základy
v bežnom živote. Aplikovanie matematiky
je zaradené priebežne do tematických
celkov, dané úlohy sú označené špeciálnymi
symbolmi.

Matematika pre vás
•
•
•
•

Moderné didaktické postupy
Skúsenosti autorov z reálnej praxe
Aplikácia osvedčených postupov
Jednoduchosť a premyslenosť
edukačného systému
• Príprava na zvládnutie overovania
vedomostí v 5. ročníku (Testovanie 5)

Matematika, ktorá učí počítať, rozmýšľať i pýtať sa.

Prezentácia učiva
prostredníctvom farebne
zvýraznenej časti
Text spresňujúci informáciu
alebo ponúkajúci iný pohľad
na problematiku
Námety na medzipredmetové
prepojenie učiva s inými
predmetmi
Aplikačné úlohy ponúkajú
matematiku ako nástroj
potrebný pre praktický život.

ZZošit Š3
NNOVINKA – súbor listov a pomôcok
nna hodiny matematiky v 3. ročníku
Multimediálne disky sú určené na opakovanie, upevnenie učiva a zatraktívnenie vyučovania. Niektoré úlohy
vznikali aj v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

Farebné odlíšenie častí úloh
vhodné na diferenciáciu práce,
rešpektujúce individuálne
potreby žiakov
Úlohy poskytujúce rozšírené
možnosti práce a označené
samostatným symbolom
(Viac informácií nájdete
v metodickej príručke.)
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www.aitec.sk

Komplexný servis
pre pedagógov


Ku konkrétnej strane pracovného
zošita tu nájdete priradené
prislúchajúce:
• metodické komentáre, TVVP;
• strany súvisiacich titulov zo série;
• návrh príprav, vzorové riešenia.

Š
Špecializovaná
podstránka
Matematika pre 1. stupeň ZŠ poskytuje
prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
Vzorové
Metodické
Obrazové
Materiály
riešenia komentáre, TVVP prílohy zo seminárov





PRACOVNÝ ZOŠIT



METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA



VZOROVÉ RIEŠENIA





UČEBNICA







ZOŠIT Š3





OBRAZOVÉ PRÍLOHY

Jednoducho praktická
matematika

Séria úvodných úloh
na osvojovanie a precvičovanie
základných poznatkov
Úlohy aritmetiky a geometrie
sú prepojené, hoci učivo
geometrie je oddelené
do samostatnej časti.
Osvojenie geometrického učiva
a následná aplikácia
v rôznorodých situáciách

Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
sú zaradené priebežne a opakovane
v jednotlivých tematických celkoch.
Matematika sa tak pre žiakov stáva
zmysluplným nástrojom na riešenie
bežných životných situácií.

Zbierka úloh z matematiky 3

PRIPRAVUJEME – rôznorodé úlohy
a matematické problémy, ktoré upevnia
matematické poznatky.

Riešenie slovných úloh v súlade
s požiadavkami iŠVP,
ale aj nad rámec požiadaviek
(Viac informácií nájdete
v metodickej príručke.)
Texty ponúkajúce základný
prehľad matematického
problému pre učiteľov a rodičov
Odkazy na učebnicu a pracovný
zošit pre efektívnejšiu orientáciu

www.aitec.sk

3ɛʫYʋȷɏYˇɡQɈȿʑʛʖQ͈ɠ
9ʪXˑʝYʋʜȲɏPDɀʑPDʤɵʘɨ
SRɮ˦ɈɔÆǠ3
9LDɋʖQIʝʢPˇʎʖΞʫ˞ʂNDɀɏ
QɈZʨɦʋLɀHɋʂɖȿʑʛʖQʋȾɏ 
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Informatická výchova

Komplexný servis
pre pedagógov

Učebné materiály pre 2. – 4. ročník ZŠ
Autorky: M. Mosná, Z. Ščasná

Špecializovaná podstránka
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ
poskytuje prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
2. ročník 3. ročník 4. ročník

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.

Materiály Ďalšie vhodné
zo seminárov softvéry

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

Výhody série
•
•
•
•

Rozvoj kompetencií požadovaných v ŠVP
Dôraz na účelnosť a zmysluplnosť využívania informačných technológií
Rozvoj informačnej, digitálnej a počítačovej gramotnosti v bežných životných situáciách
Inštalačný disk so softvérovou a výučbovou podporou pre žiaka, so špecializovaným
(aj voľne dostupným) softvérom

Názov kapitoly sa nachádza
v hornej lište každej strany.
Úloha vysvetľujúca a aplikujúca
postup práce

Úlohy, ktoré poskytujú návod
na prácu so softvérom na CD, sú
označené piktogramom CD.
Úlohy sú určené na osvojenie
a upevnenie nových poznatkov.

Úlohy, ktoré poskytujú návod
na prácu s počítačom, sú
označené piktogramom
monitora.
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www.aitec.sk

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Veselo je v školskom klube

Komplexný servis
pre pedagógov

Pracovné zošity pre školský klub detí
Autorka: T. Jakabová

Ku konkrétnej strane pracovného zošita
tu nájdete priradené prislúchajúce:
• metodické komentáre;
• vzorové riešenia.



NÁVRH VZOROVÝCH
RIEŠENÍ





METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA



Špecializovaná podstránka Školský
klub detí poskytuje prehľadne
na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi;
• motivačné videá.
Metodické Vzorové Obrazové prílohy, Materiály
komentáre, riešenia didaktické hry zo seminárov
TVVP

Didaktická koncepcia
Pracovné zošity Veselo je v školskom
klube 1 – 4 sú určené na prácu
v školskom klube detí. Sú pútavé,
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-environmentálnej, esteticko-výchovnej,
telovýchovnej.

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.

Výhody série
• Vyvážená zostava aktivít a úloh
• Pestré námety pre telovýchovnú,
výtvarnú a pracovno-technickú
oblasť
• Zastúpenie všetkých tematických
oblastí výchovy
• Medzipredmetové prepojenie
s predmetmi 1. stupňa
základných škôl
• Výrazné uľahčenie prípravy
pedagóga na prácu v ŠKD

www.aitec.sk

V pracovných zošitoch
sú použité zaujímavé fotografie
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.
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PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Prvouka

Učebné materiály pre 1. a 2. ročník ZŠ
Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Didaktická koncepcia
Séria Prvouka je spracovaná podľa iŠVP.
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
žiakom učivo zážitkovou formou. Žiaci sa
oboznamujú s javmi a zákonitosťami tak,
že aktívne manipulujú s bežne dostupnými materiálmi. V úlohách sú využité aj
rôzne inovatívne metódy vzdelávania.
Cieľavedome pomáhajú pri dotváraní
žiackych predstáv o vybraných prírodných a spoločenských javoch.

Séria učebných textov Prvouka vzájomne nadväzuje – obsahovo, koncepčne, aj prostredníctvom štruktúrnych prvkov:
Piktogramy – jednoduché
obrazové informácie
k úlohám zefektívňujú prácu
s úlohami.

Sprievodné motivačné postavičky
– v 1. ročníku je učivo prezentované prostredníctvom
kráľovstiev a rozprávkových postavičiek.

V 2. ročníku sú postavičky
zobrazené ako reálne deti.

Cieľové kompetencie podľa iŠVP – sú súhrnom obsahového a výkonového
štandardu. Podľa nich vyučujúci vie, aké vedomosti a poznatky si majú žiaci
pri danej téme osvojiť.

Moje poznámky – priestor na zhrnutie učiva v 1. ročníku
je spracovaný formou maľovaného čítania, v 2. ročníku sú to predpripravené texty s chýbajúcimi informáciami. Práca s Mojimi
poznámkami vedie k samostatnej tvorbe poznámok.

Zápisník cestovateľov
– obsahuje základné učivo
2. ročníka. Systematická práca
so zápisníkom vedie žiakov
k učeniu sa s porozumením
a k následnej tvorbe poznámok.
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www.aitec.sk

Komplexný servis
pre pedagógov


Ku konkrétnej strane učebnice
e:
tu nájdete priradené prislúchajúce:
• metodické komentáre, TVVP;
• návrhy príprav.

PRACOVNÁ UČEBNICA



Špecializovaná podstránka
Prvouka pre 1. stupeň ZŠ
poskytuje prehľadne na jednom
mieste:
• galériu titulov a učebných
materiálov;
• záložky s didaktickými
materiálmi.
Návrhy príprav

Materiály zo seminárov







METODICKÉ KOMENTÁRE PRE UČITEĽA


Kabinet

NÁVRH PRÍPRAVY











TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

Séria učebných textov
Prvouka prináša:

Výskumné a bádateľské aktivity
– oboznamujú žiakov s prírodnými
javmi a zákonitosťami
prostredníctvom aktívnej manipulácie
s materiálmi z bežného života.
Využívajú aj rôzne inovatívne
výučbové a vzdelávacie metódy, ktoré
vedú k rozvoju schopnosti vytvárať si
vlastný úsudok a argumentovať.

3ɛʫYʋȷɏYˇɡ
QɈȿʑʛʖQ͈ɠ
9ʪXˑʝYʋʜȲɏʠʢYʝʅʘɨ
SRɮ˦ɈɔÆǠ3
9LDɋʖQIʝʢPˇʎʖΞ
ʫ˞ʂNDɀɏQɈ
ZʨɦʋLɀHɋʂɖȿʑʛʖQʋȾɏ 

www.aitec.sk

• učiteľom − rozvoj kompetencií
žiakov v súlade s iŠVP, bádateľské
a výskumné aktivity napomáhajúce rozvoju spôsobilosti
vedecky pracovať, plynulé
a systematické vedenie žiakov
k práci s textom a k samostatnej
tvorbe poznámok, podporu
vo forme multimediálnych diskov, metodických komentárov,
návrhov na TVVP a príprav
na vyučovanie;
• žiakom − nadväznosť na prekoncepty a vlastné skúsenosti
žiaka, zážitkové učenie, pátranie
a skúmanie, objavovanie
a aktívna manipulácia, učenie
s porozumením, pri ktorom si
žiak konštruuje vlastné poznanie
sveta, ilustrácie a motivačné
postavičky, s ktorými sa môže
žiak stotožniť;
• rodičom − námety na bádateľské a výskumné aktivity vhodné
aj na domácu činnosť.
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PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
SÉRIA

pre prvý stupeň
základných škôl

Prírodoveda

Učebné materiály pre 3. a 4. ročník ZŠ





Autorky: R. Dobišová Adame, O. Kováčiková
PRACOVNÁ UČEBNICA



Didaktická koncepcia
Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové
prepojenie učiva prvouky a prírodovedy. Preferuje
osvedčené 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 výskumných
aktivitách, hľadaní vzťahov a súvislostí, na čítaní
s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.



METODICKÉ KOMENTÁRE
PRE UČITEĽA







TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

Výhody série
• Rozvoj kompetencií požadovaných iŠVP
v 3. ročníku a ŠVP v 4. ročníku
• Dôraz na aktívnu úlohu žiaka a na zážitkové
vyučovanie
• Rozvíjanie spôsobilosti formulovať hypotézy
a overovať ich prostredníctvom experimentov
• Nápadité a realizovateľné projekty
• Námety na výskumné aktivity s využitím bežne
dostupných materiálov

ZÁPISNÍK DETEKTÍVOV
obsahuje základné učivo.
MOJE POZNÁMKY
systematicky vedú
k tvorbe vlastných
poznámok.
Žiacke pokusy sú
nenáročné na realizáciu,
ale didakticky
efektívne.

Komplexný servis
pre pedagógov

Cieľom doplnkových
úloh je prehĺbiť
preberané poznatky.
Úlohy slúžia
na osvojovanie
a upevňovanie učiva
a na motivovanie
žiakov.

Ku konkrétnej strane učeb
učebnice tu nájdete
priradené prislúchajúce:
• metodické komentáre;
• TVVP.

Š
Špecializovaná
i li
á podstránka
d á k Prírodoveda
í
pre 1. stupeň ZŠ poskytuje prehľadne na jednom mieste:
• galériu titulov a učebných materiálov;
• záložky s didaktickými materiálmi.
3. ročník 4. ročník
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Materiály
zo seminárov

Odpovede na aktuálne
otázky v sekcii Kabinet

V spodnej časti je
stálym prvkom
aj priestor
na sebahodnotenie
pre žiakov.

Multimediálny disk Prírodoveda 4
je moderná pomôcka pre učiteľa,
ktorá obsahuje vybrané základné
úlohy, rozširujúce a doplnkové
úlohy, prezentácie s rozpracovanýmii
pokusmi a demonštračné videá.

www.aitec.sk

www.aitec.sk – PODPORA PRE PEDAGÓGOV

Úvod
Naše tituly
Internetové kníhkupectvo

Novinky v našej ponuke
Aktuality a správy
Semináre pre učiteľov
Materiály pre učiteľov
na stiahnutie

Š
Špecializované
podstránky
p
k sériám titulov
vydavateľstva AITEC
•
•
•
•
•

Projekt online podpory a skvalitňovania práce učiteľa a jeho prípravy na vyučovanie
Materiály k titulom prehľadne zobrazené na jednom mieste, bezplatné a rýchlo dostupné
Jednoduché a časovo nenáročné vyhľadávanie ucelených informácií k jednotlivým sériám
Zrozumiteľný dizajn stránok poskytujúci komfort pre všetkých užívateľov
Komplexný online 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 materiály
• Spracovanie
obsahu zohľadňujúce
potrebyy učiteľov
p
j
p

Série titulov
Edičný katalóg 2017/2018
a aktuálny objednávací list

www.aitec.sk/materialy-nova-lipka

Kabinet otázok
a odpovedí

Zobrazenie celej série
titulov po jednom
kliknutí

Kontaktný formulár
Kníhkupectvá s našimi
titulmi

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

Kontakty

SÉRIE TITULOV

O sérii Šlabikár LIPKA®
NOVÝ Šlabikár LIPKA®MHVSRĐDKOLYRWUDGLþQHDGLGDNWLFN\NYDOLWQHVSUDFRYDQiVpULDWLWXORYDXþHEQêFK
SRP{FRNNWRUiQDMPHQãtFKåLDNRY±SUYiNRY]DVYlWtGRWDMRYþtWDQLDDStVDQLD6YHWSUYNRYWYDURYD
MHGQRWOLYêFKWYDURYStVPHQLPSRP{åHRGNUêYDĢPDOiåLDþND=X]NDäLDFLVDEXG~VR=X]NRXDFHORXMHM
URGLQRXVWUHWiYDĢSURVWUHGQtFWYRPWH[WRYDS{YDEQêFKLOXVWUiFLt6SROXVPRWLYDþQêPLEiVĖDPLSRP{åX
åLDNRPUR]YtMDĢþLWDWHĐVNpDSLVDWHĐVNpVS{VRELORVWL
2EVDKãODELNiUDY\FKiG]D]WUDGtFLHS{YRGQpKRŠlabikára LIPKA®8þLYRMHRUJDQL]RYDQpRGMHGQRGXFKpKR
N]ORåLWHMãLHPX]DFKRYiYDWRLVWpSRUDGLHStVPHQDG{VOHGQHGRGUåLDYDSRXåtYDQLHGHWHQHOHGLWLQL
OLDGYRMKOiVRNYVORYiFK
=REUD]LĢFHOêWH[W

Komplexné informácie
o celej sérii titulov
Informácie o didaktickej
koncepcii a zámeroch
autorov pri tvorbe
publikácií, vyjadrenia
autorov k sérii titulov

NOVINKA – praktický
kabinet otázok
a odpovedí priamo
k sérii titulov
Jednoduchší prístup
k informáciám
– efektívnejšia príprava
na vyučovanie

www.aitec.sk

Didaktické materiály systematicky
roztriedené v záložkách

Pravidelne obnovovaná a aktualizovaná
databáza didaktických námetov
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www.aitec.sk – PODPORA PRE PEDAGÓGOV

AITEC ONLINE
INTERNETOVÁ KNIŽNICA, METODICKÁ PODPORA, DIDAKTICKÉ MATERIÁLY
Efektívny nástroj pre všetkých, ktorí využívajú tituly z produkcie vydavateľstva AITEC. Zohľadňuje
špecifické potreby užívateľov – učiteľov, vychovávateľov, študentov pedagogických fakúlt, žiakov
i rodičov.
Okrem komfortného online 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 online knižnica
nápomocná pri domácej príprave.
ŽIAK

RODIČ

UČITEĽ

www.aitec.sk/kniznica

• Posilnenie a rozšírenie
komplexnej metodickej
podpory pre učiteľov,
vychovávateľov
a študentov
pedagogických fakúlt
• Polica v Internetovej
knižnici AITEC naplnená
potrebnými titulmi
• Ľahšia taška pre žiaka
vďaka učebniciam
dostupným online
• Jednoduchšia príprava
na vyučovanie



AITEC online – METODICKÁ PODPORA
Rozšírená služba pre učiteľov,
vychovávateľov 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





VZOROVÉ RIEŠENIA



NÁVRH PRÍPRAVY
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ZBIERKA ÚLOH











DIDAKTICKÁ HRA



SÉRIA TABÚĽ







ZOŠIT NA NÁCVIK
PÍSANIA



TVVP NA AKTUÁLNY
ŠKOLSKÝ ROK

www.aitec.sk



BONUSOVÝ PROGRAM AITEC
Viac informácií o bonusovom programe nájdete na www.aitec.sk/akcie-zlavy.

Pri objednávke titulu,
súboru alebo balíka
pre celú triedu alebo
oddelenie ŠKD získa
pedagóg 1 ks titulu
(súboru, balíka)
zdarma.

Pri objednávke titulu,
súboru alebo balíka pre celú
triedu pedagóg získa 1ks
CD/DVD zdarma.

ƥǖƴǟƻ2ǠË3ƺǖ*ƺƣ0ƣ,7(&
ʠȾɏϷNɼʙɨɈȼHGDJˬJʝɥ
9 =ʋȾHʔLVʤʢʦMɀɏVɈɪNɛȼHGDJˬJʝʧLɈ
92ʍȳHʏQʋMɀɏʠȾɏȪɰʙκʤʢȲHʏɤʠURVʤȾHʏʜ˞ɋʤYʝə,QɀʑʢȸHWʝɃϔKɛʘʜϞɴʘʦȼHFʤYɈƣ,7(&
ɪȵɰEɛʤUDʏL͒ʜ̃ɭɓ2ʍȳHʏQ͈YDʎ˞ɭɓʙLVWʝɥ
ƣ,7(&
Pri objednávke titulu,
súboru alebo balíka
pre celú triedu pedagóg
získa 1 ks textilnej
maňušky HUPS alebo
včieľky Peľky zdarma.

9=˞ʂNʋMɀɏɖQχʘʦʠɤʠȾɏȪɰʙκʤʢȲHʏɤɪȵɰEɛ
RGȫɰȵʑʜȲɏѷǑ'ʛQɛ̆VʤYɛ]ʋʦʗ͟Pʋʧ̃ɭɓ
EʝʜXVʝʧ̃ɭɓʠURʏʅNWʝɥ

Pri objednávke titulu,
súboru alebo balíka
pre celú triedu pedagóg
získa 1 sadu nápovedných
tabúľ zdarma.

96ȵHʏʦMɀɏƥǖƴǟƻ2ǠË3ƺǖ*ƺƣ0ƣ,7(&
ɪNʤXɪʙɔ]ʝYʋʜςʠȾɏϷNɼOʂʘςUɼɖ

Pri objednávke titulu, súboru
alebo balíka pre celú triedu učiteľ
získa metodickú príručku alebo
metodické komentáre v tlačenej
alebo elektronickej forme zdarma.

Bonusový program AITEC poskytujeme aj pre málotriedne školy.
www.aitec.sk
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1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Šlabikár LIPKA®

Šlabikár LIPKA®

Čítanka LIPKA®

(1. časť)
J. Striežovská, V. Pliešovská,
M. Belic, M. Bednár, J. Belašičová

(2. časť)
J. Striežovská, V. Pliešovská,
M. Belic, M. Bednár, J. Belašičová

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

Nápovedné tabule
k Šlabikáru LIPKA®

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
96 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

A4
96 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

A4
plnofarba
40 obojstranných tabúľ
Viac informácií na s. 6

Písanie pre 1. ročník základných škôl
Súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®

Pracovný zošit
k Šlabikáru LIPKA®

Šlabikár LIPKA®
pre 1. ročník ZŠ

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

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

Inštalačný multimediálny disk
I. Pohlová

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
školský

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia na jeden školský rok
Viac informácií na s. 6

A5 (zošity 2 – 6)
32 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

A4
48 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

Produkt môžete získať
v BONUSOVOM PROGRAME vydavateľstva AITEC.
Viac informácií na www.aitec.sk.

Včielka
Textilná maňuška

Šlabikár LIPKA®
pre 1. ročník ZŠ
Metodické komentáre
J. Striežovská, V. Pliešovská,
M. Belic, M. Bednár, J. Belašičová

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018
AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
školský

Výška 31 cm
Viac informácií na s. 6
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CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na www.aitec.sk

www.aitec.sk
1ɈZʨɦʋLɀHɋʂɖPDɀʑʢLɪʙɨQʝYɈʙʖɿNɈQ͈MȫHɀɏ
9SɼʙLʎɤɡʤLʤʅʙʛɔɈʏLGɪNʤLɭʘʛɔSʝP˭ɭNʋʛɔ 
NWʝȾΔʣκʣ˻ˑDɡɢ’ʝɤȿ͕ʢȲɏÆOɪʍɵN͈UɈƱǏǙư$®;
9ʖQIʝʢPˇʎȲɏɛNʝQȪʑSʎʖɔÆOɪʍɵN͈UɈƱǏǙư$®
ɛʋXWʝURɭɓ ˷ʤʢʅNʤͻȾɏʤLʤʅOʝɥɈȳHʏɚԧʙʖʧ̃ɭɓ
ɼEGɼʍLDɭɓ ʠʢ͟ʠUʋʧȸΔ QˇʎʧL͒ȸΔ ]GɼNʝQɪ˦ʝYDʎȲɏ 
9]χOɛЅʘɨɡʠȾɰɴ˦Dʏȸɏ]DʤʢȲHȫʑʜʛɔPDɀʑʢLχʙʛɔ 

ZDARMA

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

www.aitec.sk

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV NÁJDETE NA STRANE 2.

A4 (zošit 1) 32 + 10 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 6

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
HUPSOV šlabikár

HUPSOV šlabikár

(1. časť)
Z. Hirschnerová, L. Muntágová,
M. Nemčíková, G. Futová

(2. časť)
Z. Hirschnerová, L. Muntágová,
M. Nemčíková, G. Futová

Pracovný zošit
k HUPSOVMU šlabikáru

Nápovedné tabule
k HUPSOVMU šlabikáru

Z. Hirschnerová, L. Muntágová,
M. Nemčíková

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
80 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 4

A4
84 + 12 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 4

A4
60 + 4 s.
dvojfarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 4

419 x 330 mm
plnofarba
38 jednostranných tabúľ
Viac informácií na s. 4

Písanie pre 1. ročník základných škôl

Zošit P

Súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru

Univerzálny zošit na nácvik
v prípravnom období
Z. Hirschnerová

HUPSOV šlabikár
pre 1. ročník ZŠ

Z. Hirschnerová, L. Muntágová

Podporný multimediálny disk

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
školský

A4 (zošit 1) 32 + 10 s. dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 4

A5 (zošity 2 – 6) 32 s. dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 4

HUPS

Zošit C

Textilná maňuška

Univerzálny cvičný zošit
s pomocnými linajkami

www.aitec.sk

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia na jeden školský rok
Viac informácií na s. 4

www.aitec.sk
1ɈZʨɦʋLɀHɋʂɖPDɀʑʢLɪʙɨʕʦSɡQ͈MȫHɀɏ
9SɼʙLʎɤɡʤLʤʅʙʛɔɈʏLGɪNʤLɭʘʛɔSʝP˭ɭNʋʛɔ 
NWʝȾΔʣκʣ˻ˑDɡ˹ʝɤȿ͕ʢȲɏ+ʦSVʝɥϷOɪʍɵN͈ɠ;
9ʖQIʝʢPˇʎȲɏɛNʝQȪʑSʎʖɔ+ʦSVʝʆKɛϷOɪʍɵN͈UɈ
ɛʋXWʝʁNˇɭɓ ˷ʤʢʅNʤͻȾɏʤLʤʅOʝɥɈȳHʏɚԧʙʖʧ̃ɭɓ
ɼEGɼʍLDɭɓ ʠʢ͟ʠUʋʧȸΔ QˇʎʧL͒ȸΔ ]GɼNʝQɪ˦ʝYDʎȲɏ 
9]χOɛЅʘɨɡʠȾɰɴ˦Dʏȸɏ]DʤʢȲHȫʑʜʛɔPDɀʑʢLχʙʛɔ 

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
lský
ško

Výška 31 cm
Viac informácií na s. 4

A4
32 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 4

A5
32 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 4, 6

ZDARMA

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

2. ročník

3. ročník

4. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Emin zápisník

Abeceda, z vreca von!

Interaktívne čítanie

Pracovný zošit k šlabikáru
pre 1. ročník ZŠ
J. Kopásková

Pracovný zošit
V. Šefčík

pre 1. ročník ZŠ
Multimediálny disk
Z. Havrlentová

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na www.aitec.sk

Tajomstvo písaných
písmen
Inštalačný disk

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na www.aitec.sk

Veselo je v školskom klube 1

pre 1. a 2. ročník ZŠ
Príručka pre učiteľa
Z. Kováčová-Švecová, M. Šimunčíková

Pracovný zošit
T. Jakabová

www.aitec.sk
=ʏȲɰ˦ʋMɀɏQ͈ȷHʤɨQɈ]ʋʦʗ͟PʋɃΔʧUɼɬʘɨ
ɪNʤʖʧLʤɨɈȸHʤUDʏL͒ȸΔ͒ʖʜQRVʤɔ
ɥϷNɼOʂʘ̃ɭɓɷʙʅERɭɓȫHʤΞ
ʠURVʤȾHʏʜ˞FʤYʝəSRGVʤU͈ɻʘɨ
ZʨɦʋLɀHɋʂɖPDɀʑʢLɪʙɨʂNɼOʂʘɨɷʙʅɊȫHʤɔ 
ZɈʠʅɬʙɵNʝYʋȸΔʠʢ˞ʣȼʑʆʘɨʫ˞ʂNʋMɀɏ
ʠUDFʝʧȸΔ]RLʤɨ
9HȿɰOɛȳɏɥϷNɼOʂNʝəɷʙʅȩɏ
]GʋʢPɈʠȾɏʣYʝȳɏRGȫɰȵʑʜȲɏ
ɥϷNɼOʂNʝəɷʙʅȩɏ 

A4
64 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 8

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Diktáty

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 19

Prvouka

Prvouka

Prvouka

pre 1. ročník ZŠ
Učebnica pracovného typu
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

pre 1. ročník ZŠ
Metodické komentáre
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

pre 1. ročník ZŠ
Podporný multimediálny disk
R. Dobišová Adame,
O. Kováčiková, V. Mrázová

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
48 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 20

VJM
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A4
96 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 20

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
lský
ško

DVD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na s. 20

.ʙɵʘʜLɀɏQɈ
ZʨɦʋLɀHɋʂɖ
PDɀʑʢLɪʙɨʠʢYʝʅNɈ
ɈQ͈MʏLɀɏ
Y̸HʃʘɨɞԪȾɰʍȸΔ
ʖQIʝʢPˇʎȲɏɖʤLʤʅʙɤ
3ʢYʝʅNɈ
QɈȳHʏQʝəʛȲHVɀɏ 
6ʤLɪʕʜLɀɏʣɔ
ȩɏʫɿODʤȸɏQ͈ʧʁʕɨ
ʠʢ͟ʠUʋɥ79Ǡ3
ʠȾɏɇʑQWˇʎȲɏ
]ɛȿʑʛʖQ͈UʝɥɈʖȸΔ 

www.aitec.sk

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV NÁJDETE NA STRANE 2.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika pre prvákov
Pracovná učebnica (1. časť)

Pracovná učebnica (2. časť)

Podporný multimediálny disk

Séria tabúľ
s číslami a číslicami

M. Belic, J. Striežovská

M. Belic, J. Striežovská

M. Belic, J. Striežovská

M. Belic, J. Striežovská

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018
AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
80 + 8 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

A4
80 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

Číselko

Zbierka úloh

Nácvik písania čísel v 1. ročníku ZŠ
M. Belic, J. Striežovská

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

CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

A4
plnofarba
31 papierových laminovaných tabúľ
Viac informácií na s. 14

www.aitec.sk
1ɈZʨɦʋLɀHɋʂɖPDɀʑʢLɪʙɨPDɀʑPDʤɵNɈQ͈MȫHɀɏ
9SɼʙLʎɤɡʤLʤʅʙʛɔɈʏLGɪNʤLɭʘʛɔSʝP˭ɭNʋʛɔ 
NWʝȾΔʣκʣ˻ˑDɡ˹ʝɤȿ͕ʢȲɏ
0DɀʑPDʤɵNɈʠȾɏʠʢʧςVʤʦȼʑΩǤÆ;
9ʖQIʝʢPˇʎȲɏɛNʝQȪʑSʎʖɔ ɛʋXWʝURɭɓ ʠȾHʏQRVʤLDɭɓ
ȿ͕ʢȲɏɈNʝȷʑQW͈ȾɏʋXWʝUʝɥ

A5
32 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

9]χOɛЅʘɨɡʠȾɰɴ˦Dʏȸɏ]DʤʢȲHȫʑʜʛɔPDɀʑʢLχʙʛɔ
ʠȾɏX͒Lɀɰ˦ɈɪȵɏʋɕʠȾɏURʏLˑɈɈΆLɪNɈ

ZDARMA

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

Matematika pre prvý ročník

Matematika pre prvý ročník

Pracovná učebnica (1. časť)
B. Lehoťanová

Pracovná učebnica (2. časť)
B. Lehoťanová

Pracovná učebnica (1. časť)
P. Černek, J. Rýglová, S. Bednářová

Pracovná učebnica (2. časť)
P. Černek, J. Rýglová, S. Bednářová

A4
80 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
80 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
80 s.
plnofarba
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
80 s.
plnofarba
Viac informácií na www.aitec.sk

VJM

www.aitec.sk

29

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk

Pracovný zošit

Metodická príručka

Diktáty

pre 2. ročník ZŠ, učebnica
Z. Hirschnerová, E. Dienerová,
M. Nosáľová

k učebnici Slovenský jazyk
pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

k súboru Slovenský jazyk
pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

pre 1. a 2. ročník ZŠ
Príručka pre učiteľa
Z. Kováčová-Švecová, M. Šimunčíková

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

21 x 21 cm
104 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 10

A4
64 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 8

Veselo je v školskom klube 2

Píšeme o povolaniach
Pracovný zošit (1. zošit)
Z. Hirschnerová

Pracovný zošit (2. zošit)
Z. Hirschnerová

Pracovný zošit
T. Jakabová

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

Čítanka pre 2. ročník ZŠ

Pracovný zošit

Metodická príručka

Eliška Knižka

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

k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ

k pracovnému zošitu
k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková, P. Agalarevová

Čitateľský denník
pre 2. ročník ZŠ
I. Bujdošová, J. Smolková

Z. Lacková, P. Agalarevová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Písanie a slohové cvičenia 2

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 19

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
120 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 12

30

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 12

A5
64 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 12

A4
32 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 13

www.aitec.sk

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV NÁJDETE NA STRANE 2.

A4
120 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika pre druhákov
Pracovný zošit (1. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Pracovný zošit (2. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Učebnica
M. Belic, J. Striežovská

Podporný multimediálny disk
M. Belic, J. Striežovská

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

A4
80 + 8 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

A4
88 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

A4
96 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

Zbierka úloh

Zošit Š2

Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ

pre druhákov
M. Belic, J. Striežovská

Zošit s pracovnými listami
na matematiku

Pracovná učebnica
M. Mosná

Inštalačný multimediálny disk

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 14

A4
32 s.
jednofarba
Viac informácií na s. 14

A4
44 + 12 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 18

Matematika pre 2. ročník ZŠ

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia časovo obmedzená
na jeden školský rok
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

Matematika

Pracovný zošit (1. časť)
P. Černek, S. Bednářová

Pracovný zošit (2. časť)
P. Černek, S. Bednářová

Učebnica
P. Černek, S. Bednářová

pre 2. ročník ZŠ
Metodická príručka
P. Černek

A4
80 + 8 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
88 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

A4
64 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na www.aitec.sk

V JM

www.aitec.sk
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1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov

Pracovná učebnica
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

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

Metodické komentáre
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

Metodické komentáre na CD
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
96 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 20

DVD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na s. 20

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
128 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 20

DVD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
Viac informácií na s. 20

V JM

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk

Pracovný zošit

Metodická príručka

Spievanky – Vybranky

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

k učebnici Slovenský jazyk
pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová, R. Adame

k súboru Slovenský
jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

Pracovný zošit s karaoke
A. Škoviera, Z. Hirschnerová

A4
120 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

21 x 21 cm
92 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 10

Písanie a slohové cvičenia 3

Pracovný zošit k učebnici

Píšeme o Slovensku
Pracovný zošit (1. zošit)
Z. Hirschnerová

Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10
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Pracovný zošit (2. zošit)
Z. Hirschnerová

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 12

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

B5
32 s.
plnofarba
Audio CD + multimediálna nadstavba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

.ʙɵʘʜLɀɏQɈ
ZʨɦʋLɀHɋʂɖ
PDɀʑʢLɪʙɨʂOʝɃʑQʎʖQɈ
ɈQ͈MʏLɀɏY̸Hʃʘɨ
ɞԪȾɰʍȸΔʖQIʝʢPˇʎȲɏ
ɛȿ͕ʢʖɔ
6OʝɃʑQʂʘςMɈʫʉɖ
ʠȾɏVʤʦȼʑΩǤÆ
UR͒ʜϞɖ
QɈȳHʏQʝəʛȲHVɀɏ 
6ʤLɪʕʜLɀɏʣɔȩɏʫɿODʤȸɏ
UέʫȸɏȷHWRʏLɭȴΔ
ɈʏLGɪNʤLɭȴΔPDɀʑʢLχʙɨ
ɖȿ͕ʢʖɔ 

www.aitec.sk

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV NÁJDETE NA STRANE 2.

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika pre tretiakov
Pracovný zošit (1. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Pracovný zošit (2. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Učebnica
M. Belic, J. Striežovská

Podporný multimediálny disk
M. Belic, J. Striežovská

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
školský

CD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

A4
80 + 8 s.
plnofarba
Viac informácií na s. 16

A4
88 s.
plnofarba
Viac informácií na s. 16

A4
88 s.
plnofarba
Viac informácií na s. 16

Zbierka úloh

Zošit Š3

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ

pre tretiakov
M. Belic, J. Striežovská

Zošit s pracovnými listami
na matematiku

Pracovná učebnica
M. Mosná, Z. Ščasná

Inštalačný multimediálny disk
M. Mosná, Z. Ščasná

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
2017/2018
rok
školský

A4
64 s.
plnofarba
Viac informácií na s. 16

A4
32 s.
jednofarba
Viac informácií na s. 16

A4
48 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 18

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia časovo obmedzená
na jeden školský rok
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
Vlastiveda 3
pre prvý stupeň ZŠ

kolektív autorov

kolektív autorov

Viac informácií na www.aitec.sk

www.aitec.sk

Viac informácií na www.aitec.sk

Veselo je v školskom klube 3
Pracovný zošit
T. Jakabová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Prírodoveda 3
pre prvý stupeň ZŠ

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 19
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1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Pracovný zošit

Písanie a slohové cvičenia 4

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

k učebnici Slovenský jazyk
pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová, R. Adame

Píšeme o slovách
Pracovný zošit (1. zošit)
Z. Hirschnerová

Pracovný zošit (2. zošit)
Z. Hirschnerová

A4
136 s.
plnofarba
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

A4
64 + 4 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

B5
32 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 10

Metodická príručka

Pracovný zošit

Veselo je v školskom klube 4

k súboru Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

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

Pracovný zošit
T. Jakabová

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
144 s.
dvojfarba
Viac informácií na s. 10

A4
64 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 13

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Slovenský jazyk

A4
64 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 19

Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ

Prírodoveda 4 pre prvý stupeň ZŠ
Pracovná učebnica
R. Adame, O. Kováčiková

Podporný multimediálny disk
R. Adame, O. Kováčiková

Pracovný zošit
M. Kožuchová, R. Matúšková

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
120 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 22
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DVD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
DVD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

príloha mapa A2
A4
40 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na www.aitec.sk

plnofarba

www.aitec.sk

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV NÁJDETE NA STRANE 2.

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ
Pracovný zošit (1. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Učebnica
M. Belic, J. Striežovská

Pracovný zošit (2. časť)
M. Belic, J. Striežovská

Podporný multimediálny disk
M. Belic, J. Striežovská

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
80 + 8 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 16

A4
88 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 16

B5
88 s.
plnofarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 16

Zošit Š

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ

Zošit so štvorcovou sieťou
a sieťou na písomné počítanie

Pracovná učebnica
M. Mosná, Z. Ščasná

Inštalačný multimediálny disk
M. Mosná, Z. Ščasná

AITEC
BONUSOVÝ PROGRAM
školský rok 2017/2018

A4
32 s.
jednofarba
Viac informácií na s. 16

DVD: Windows a Linux
Licencia časovo neobmedzená
DVD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

CD: Windows Vista a novšie verzie
Licencia časovo obmedzená
na jeden školský rok
CD nie je súčasťou titulu,
získate ho zdarma pri objednávke
pre celú triedu, samostatne
nepredajné

A4
40 + 8 s.
dvojfarba
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR
Viac informácií na s. 18

.ʙɵʘʜLɀɏQɈ
ZʨɦʋLɀHɋʂɖ
PDɀʑʢLɪʙɨʖQIʝʢPDʤɵNɈ
ɈQ͈MʏLɀɏY̸Hʃʘɨ
ɞԪȾɰʍȸΔʖQIʝʢPˇʎȲɏ
ɛȿ͕ʢʖɔ
,QIʝʢPDʤLɭNΈʧ̃ɭKʝYɈ
ʠȾɏʠʢʧςVʤʦȼʑΩǤÆ
QɈȳHʏQʝəʛȲHVɀɏ 
6ʤLɪʕʜLɀɏʣɔȩɏʫɿODʤȸɏ
UέʫȸɏPDɀʑʢLχʙɨ
ɖȿ͕ʢʖɔ 

PRIPRAVUJEME NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19 PODĽA iŠVP
Matematika pre štvrtákov
Učebnica, pracovný zošit,
multimediálny disk

Zbierka úloh
z matematiky
pre štvrtákov
ZBIERKA ÚLOH
Z MATEMATIKY
pre prvý stupeň základných škôl

www.aitec.sk

Vlastiveda
pre štvrtákov

Prírodoveda
pre štvrtákov

4
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BALÍKY PRE ŠKOLY na školský rok 2017/2018
BONUS k objednávke pre celú triedu
na školský rok 2017/2018

1. ročník
BALÍK 1A
HUPS

+

+

+

+

BALÍK

1A

+

+

+

BALÍK

1B

BALÍK
MAXI 1
HUPS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MAXI
BALÍK

1
HUPS

BALÍK
MAXI 1
LIPKA

+

MAXI
BALÍK

1

LIPKA
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www.aitec.sk

BONUSOVÝ PROGRAM vydavateľstva AITEC

BALÍK 1B
UNIVERZÁL

2. ročník

BONUS k objednávke pre celú triedu
na školský rok 2017/2018

BALÍK

2A

+

+

+

+

+

+

BALÍK 2B

BALÍK

2B
BALÍK
MAXI 2

MAXI

+

BALÍK

2

+

+

+

+

+

+

+

+

BONUSOVÝ PROGRAM vydavateľstva AITEC

BALÍK 2A

3. ročník

BALÍK

3A
BALÍK 3B

BALÍK

3B
BALÍK
MAXI 3

MAXI
BALÍK

3

+
+

www.aitec.sk

BONUSOVÝ PROGRAM vydavateľstva AITEC

BALÍK 3A
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BONUS k objednávke pre celú triedu
na školský rok 2017/2018

4. ročník
BALÍK 4A

+

BALÍK

4A

+

BALÍK 4B

BONUSOVÝ PROGRAM vydavateľstva AITEC

+
BALÍK

4B
+

+

BALÍK
MAXI 4

+

MAXI
BALÍK

4

+
+
+

+

VÝHODNÝ NÁKUP
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]ɈQʋʗʧЂKRʏȸʑMȲɏȪʑʜɨ

www.aitec.sk

Pre 1. stupeň ZŠ

AKCIA 2017

OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS
• KEDY OBJEDNAŤ PRE ŠKOLY?

AITEC pre ŠKOLY

Najvýhodnejšie počas jarnej AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2017
AKCIA trvá od 1. 2. do 10. 4. 2017
Objednajte za akciové ceny pre školy a uhraďte predplatné.
Objednávky za bežné ceny môžete realizovať počas celého roka.

• AKO OBJEDNAŤ PRE ŠKOLY ZA AKCIOVÉ CENY?
Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje najviac.

OBJEDNÁVACÍ LIST pre školy
n Vyplňte všetky potrebné údaje na priloženom aktuálnom

INTERNET – www.aitec.sk
n Objednajte si tituly pre žiakov vašej
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.

Objednávacom liste. Platný objednávací list si môžete
vytlačiť aj na www.aitec.sk.

o

p

Označte spôsob úhrady a uhraďte akciovú cenu pre školy
(predplatné) najneskôr do 10. 4. 2017. 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.

o

p

Po úhrade predplatného zašlite obratom aj vyplnený
objednávací list, doklad o úhrade prilepte na vyznačené
miesto. Platby bez odoslaných objednávok nie je možné
spracovať.

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.
Predplatné uhraďte podľa údajov
k platbe, ktoré zašleme na váš email.

NʝʜȲHɋ
Ǆ.Ǩ,( 2017
ƣ,7(&
ʠȾɏϷNɼʙɨ

• AKO ZASLAŤ VYPLNENÝ OBJEDNÁVACÍ LIST S DOKLADOM O ÚHRADE?
emailom:

info@aitec.sk

faxom:

02/43 63 27 55

poštou:

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

APRÍL 2017
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• KDE MOŽNO NÁJSŤ VIAC INFORMÁCIÍ?
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.

• KEDY A AKO BUDÚ DORUČENÉ OBJEDNANÉ TITULY?

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

• Tovar objednaný počas jarnej AKCIE AITEC pre ŠKOLY 2017 expedujeme priebežne od februára do júna 2017,
po spracovaní uhradených objednávok.
• Tovar môže byť rozdelený aj do viacerých zásielok.
• Pri prevzatí predplatenej zasielky už nič neplatíte – nie je potrebné disponovať hotovosťou.
• Ak celková objednávka presiahne sumu 15 € s DPH, poštovné a balné školám neúčtujeme.

• POTREBUJETE PORADIŤ ALEBO POMÔCŤ?
Náš ZÁKAZNÍCKY SERVIS vám je k dispozícii na týchto telefónnych číslach:
• 02/43 63 27 51, 52, 58, 0905 724 168 – 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 – reklamácie – vyplnený Reklamačný formulár zašlite na reklamacie@aitec.sk
Vaše otázky nám môžete poslať aj emailom na adresu info@aitec.sk

www.aitec.sk

39

METODICKÉ SEMINÁRE
vydavateľstva AITEC pre učiteľov

Špeciálnu pozornosť venujeme osobnej komunikácii
s pedagógmi. Metodické semináre, ktoré organizujeme
každoročne, pedagógom ponúkajú:
• odborné metodické informácie k práci s titulmi
vydavateľstva AITEC;
• stretnutie s autormi, redaktormi a odborníkmi v danej
oblasti;
• interaktívne činnosti, nápady a aktivity využiteľné
v učiteľskej praxi;
• výmenu skúseností;
• diskusiu a odpovede na mnohé otázky;
• príjemnú atmosféru.

Máte záujem
zúčastniť sa
na metodických seminároch
vydavateľstva AITEC?
Sledujte sekciu Semináre
pre učiteľov na www.aitec.sk
a prihláste sa prostredníctvom
elektronickej prihlášky:

„Všetko bolo super,
som vďačná AITECu
za metodické spracovanie
a pomoc učiteľom.“

„Veľmi sa mi páčili podklady
na www.aitec.sk pre vychovávateľov a učiteľov.“
účastník seminára v Levoči

účastníčka seminára v Prešove

„Naučila som sa nebáť sa
s deťmi experimentovať –
úžasné povzbudenie
k práci!“
účastníčka seminára v Skalici

„Príjemná atmosféra,
zrozumiteľný a vecný výklad
s množstvom podnetov,
novátorský prístup
a nadšenie. Ďakujem.“
účastníčka seminára v Trenčíne

3ʢ˞˓ɀɏQɈȷHWRʏLɭȴΔȿʑʛʖQ͈Ⱦɏ
ʧ\GʋYDɀɰ˦VʤYɈƣ,7(&QʋX͒Lɢ’VɈʜȲHˑɛQʝɃΔ 
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Spätná väzba účastníkov seminára v Košiciach
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Trieda

ROZVRH HODÍN

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK
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Vyučujúci v triede:
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