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Edičný katalóg

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

2015

www. pictus.skorbis

Neprehliadnite
nové pracovné zošity

k Testovaniu 5
z matematiky a slovenčiny

a k Testovaniu 9
z matematiky!



Vytvorte si
Pri tvorbe balíèkov
platia

1.

2.

3.

Balíèek si mô�e vytvori�

.
Maximálny poèet titulov
je neobmedzený.

Maximálny poèet kusov je tie�
neobmedzený. Balíèek mô�e
obsahova� uèebnice a pracovné
zošity z rôznych predmetov
a roèníkov. Presne tak, ako
je to pre vás najvýhodnejšie.

len v e−shope

Minimálny poèet kusov
z jedného titulu je 5.

Poèet kusov z ka�dého
titulu v balíèku musí by�
rovnaký.

Tituly, z ktorých je mo�né vytvori�
si balíèek, sú oznaèené ikonou.

Tituly s akciovou cenou nie je mo�−
né pridáva� do balíèkov a ikona pri
nich nie je.
V príkladoch sú pou�ité ceny platné
v roku 2015. Pri objednávke s úhra−
dou do 15. 3., ako aj pre èlenov

,
platia zvýhodnené ceny aj pri vytvá−
raní vlastných balíèkov.

KLUBU Orbis Pictus Istropolitana

tri pravidlá

škola
minimálne

z 3 rôznych titulov

Štandardná objednávka pre prvý stupeò

Štandardná objednávka pre druhý stupeò

Milí pedagógovia!

V roku 2014 sme zaviedli produkt a do kon−
ca kalendárneho roka si ho objednalo u� 30 % z vás. Naopak,
ponuku balíèkov, ktoré sme vám ponúkali v tlaèených objedná−
vacích a doobjednávacích listoch, ste vyu�ívali len minimálne.

Teší nás, �e ste uprednostnili elektronickú formu objedná−
vania, ktorá vám poskytuje viac mo�ností realizova� po−
�iadavky.

Balíèky v printových objednávacích listoch tým stratili svoje
opodstatnenie. Preto sme sa rozhodli v plnej miere podpori�

Vlastný balíèek

vaše

vašu kreativitu a od roku 2015 prejs� výhradne na vytváranie si
balíèkov v elektronickej forme.

Pri objednávaní cez e−shop na stránke
máte naïalej nárok na všetky bonusy.

V sekcii , ktorá je priebe�ne aktualizovaná
a dopåòaná o nové tituly, máte naïalej mo�nos� bezplatne si
stiahnu� metodické príruèky a zošity pre uèite¾a.

Školy ktoré sú èlenmi KLUBU, získavajú od nás výtlaèky no−
vých titulov zdarma. Tie nezasielame v špeciálnych zásielkach,

www.orbispictus.sk

Pre uèite¾a

2



vlastný balíček
v e−shope na www. pictus.skorbis

3

ale prikladáme ich k objednávkam, ktoré aktuálne prichádzajú
zo škôl.

Preto vás chceme ve¾mi pekne poprosi�, ak vám zásielka
s novými bonusovými titulmi príde, odovzdajte ich vedeniu
školy. To ich mô�e následne odovzda� tým vašim kolegyniam
a kolegom, ktorí vyuèujú dané predmety v roèníkoch, ktorých
sa uèebnice týkajú.

Vaše vydavate¾stvo

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Tá istá objednávka
pre prvý stupeò
s pou�itím balíèka

Tá istá objednávka
pre druhý stupeò
s pou�itím balíèka

Objednávka pre celú školu
(prvý aj druhý stupeò)
s pou�itím balíèka

Ak objednáte pre oba stupne naraz,
úspora je 43,20 eura (8,4 %)

Úspora 10 eur (6,3 %)

Úspora 28,40 eura (8,2 %)
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

I. Uváèková a kol.

pre predškolských pedagógov

Ponúka komplexný poh¾ad na prob−
lematiku grafomotoriky, obsahuje
aj ve¾ké mno�stvo uká�ok námetov
na pracovné listy. Je urèená hlavne

.

Metodika rozvíjania
grafomotorických
zruèností detí

A4, 148 strán, jednofarebná

Š. Moravèík – ¼. Suchalová

Pekný darèek pri vstupe do školy.

Krá¾ Abecedár ponúka
Písmenká z klobúka

alebo

(Ma¾ovaná abeceda)
Ilustrácie ve¾kých písmen abecedy
doplné básnièkami a vzormi ve¾kých
a malých písmen v tlaèenej i písanej
forme. Strany je mo�né vyu�i� aj
ako obrázky na nástenku. Špirálová
väzba s kartónovým podstavcom.

B5, 32 strán, plnofarebné

D. Kovárová

(1. èas�)
Pracovný zošit pre deti vo veku
5 – 6 rokov obsahuje úlohy a cvièe−
nia zamerané na všestranný rozvoj
vnímania, pozornosti, pravo−¾avej
a priestorovej orientácie, reèi a gra−
fomotoriky.

Èoskoro budem prvákom

A4, 64 strán, plnofarebný

Na
v sekcii sú k dispozícii
relaxaèné skladby na stiahnutie.

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

D. Kovárová

(2. èas�)
Pracovný zošit pre deti vo veku
5 – 6 rokov obsahuje úlohy na ná−
cvik geometrických tvarov a sluèiek,
ktoré sú základom pre písanie gra−
fém a èíslic.

Èoskoro budem prvákom

A4, 64 strán, plnofarebný

Na
v sekcii sú k dispozícii
relaxaèné skladby na stiahnutie.

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

4

AKCIA!

Byť členom nášho KLUBU sa vyplatí

Ako zistím, či moja škola je členom KLUBU?

Prvoradou snahou je robi� ma−
ximum pre kvalitu uèebníc a iných didaktických pomôcok a ich
dostupnos�.
S potešením mô�eme konštatova�, �e po troch rokoch existen−
cie KLUBU jeho výhody vyu�íva u� viac ako 700 škôl z celého
Slovenska a v nich mno�stvo pedagógov presvedèených o tom,
�e práve odbornos�ou a kvalitnou svojej práce prispievajú k zvý−
šeniu úrovne vzdelávania na Slovensku.
Aj v roku 2015 chceme tento vzájomný proces naïalej vylepšo−
va� reagovaním na aktuálnu situáciu vo vzdelávaní na Sloven−
sku a na mnohé vaše konštruktívne podnety.

Školy, ktoré splnili podmienky na èlenstvo, sú uvedené v aktuál−
nom zozname èlenov na v sekcii KLUB.
Hneï po splnení podmienok zasielame škole e−mailom ozná−
menie o èlenstve spolu s ID kódom, ktorý umo�òuje nákup cez
e−shop za klubové ceny. Po prihlásení sa týmto identifikaèným
kódom sa automaticky zobrazujú klubové ceny.
Informáciu o èlenstve v KLUBE školy nájdu aj v hlavièke faktúry
alebo dodacieho listu.

KLUBU Orbis Pictus Istropolitana

www.orbispictus.sk

Aké výhody členstvo v KLUBE prináša?

Čo ak škola ešte nie je v KLUBE?

Okrem doterajších bonusov škola získa:
Ni�šie ceny pri celoroènom objednávaní.
Ni�šie ceny pri pravidelnej akcii PREDPLATNÉ,
ktorá prebieha ka�doroène od 1. 1. do 15. 3.
Zadarmo výtlaèok ka�dého nového pracovného zošita
a uèebnice, ktoré u nás vyjdú.
Mno�stvo u�itoèných informácií a vo¾ne stiahnute¾ných
didaktických pomôcok, kapitol uèebníc a nových meto−
dických príruèiek v elektronickej forme.

Škola sa mô�e sta� èlenom KLUBU nieko¾kými spôsobmi.
za predchádzajúci kalendárny rok:

základné školy 1. a� 4. roèník:
ostatné školy:
Po objednaní
priamo u nás poèas roka 2015.
Ak sa zapojíte do niektorej z aktivít uverejnených poèas
celého roka 2015 na v sekcii KLUB
a získate ,
napríklad overovanie nových titulov, autorstvo, spolu−
autorstvo a ïalšie. Všetky takéto aktivity budú oznaèené
logom KLUBU.

1. Na základe obratu
250 eur

700 eur
2. aspoò 60 ks alternatívnych uèebníc

3.

po�adovaný poèet klubových bodov
www.orbispictus.sk

nakupujte výhodnejšieešte
staňte sa členom



budúcim prvákom

k zápisu

L. Virgovièová

Blok prípravných cvikov k šlabi−
káru slú�i na rozcvièenie jemnej
motoriky rúk a oèí v prípravnom
období. Dôle�itá pomôcka
na propedeutiku písania.

Moje prvé èiary

A4, 48 strán, dvojfarebný

L. Virgovièová

Šes� písaniek s predtlaèou k šlabikáru.
Súbor obsahuje štandardné tvary všetkých
písmen malej a ve¾kej abecedy, problémové
úlohy, kaligrafické obrázky, mo�nos�
obrázkového hodnotenia a motivovania.

Písmenká – moji kamaráti

A5, po 48 strán, dvojfarebné

D. Kovárová – A. Kurtulíková

doplnkový
materiál vo vyuèovaní
Prírodovedy

Zvládnime ¾ahko a hravo:
nielen v¾avo a vpravo
Pracovný zošit zameraný na precvièovanie
pravo−¾avej a priestorovej orientácie.
Je mo�né vyu�i� ho ako

, na ktorú
je obsahovo naviazaný.
B5, 32 strán, dvojfarebný

K. Štefeková – R. Culková

PZ na elementárne èítanie
pomáha zvládnu� základy
èítania a pripraví deti na prá−
cu so šlabikárom. Mno�stvo
zaujímavých úloh a didaktic−
kých hier stúpajúcej nároè−
nosti, vystrihovacia príloha.

Uèíme sa èíta�

A4, 32 strán, plnofarebný

K. Štefeková – R. Culková

Pä� písaniek so štandardizovaným
písmom a pomocnou lineatúrou,
ktoré pokrývajú písanie v príprav−
nom, šlabikárovom, ale aj celom
èítankovom období. Nácvik písmen
a spojov je prepojený s nápoved−
nými obrázkami v uèebnici.

Písanie v 1. roèníku ZŠ

A4, spolu 136 strán, dvojfarebné

K. Štefeková – R. Culková

Pomôcka na precvièovane tvarov písma
pod¾a výberu uèite¾a. Písanka je rozdelená
na dve èasti. Odporúèa sa na fixáciu
tlaèených a písaných písmen.

Písanka pre 1. roèník

A4, 48 strán, dvojfarebná

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Inak platia bežné ceny
uvedené pri titule.

Objednávať môžete
kedykoľvek

počas roka 2015.

Uvedené tituly sú hradené z prostriedkov rodièov (resp. škôl èi obecných úradov).
Informácie nájdete v ediènom katalógu, ktorý je k dispozícii vo Vašej škole, alebo na orbiswww. pictus.sk

¼. Nguyen

Pracovný zošit na prácu
detí. S vystrihovacou kartónovou prílohou.

Kamarát do školského klubu

A4, 64 strán, plnofarebný

v školskom klubeZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a

R. Sivoková

Je rozdelený na dve èasti: pracovné
listy na fixáciu prebraného uèiva
šlabikárového obdobia a pracovné
strany k ¾udovým rozprávkam,
ktoré sa dajú aj vypoèu� z nahrávky.

Slovenský jazyk
šaša Tomáša

A4, 64 strán, dvojfarebný

Nakupujte ešte výhodnejšie – staňte sa členom KLUBU!

AKCIA!

AKCIA!



Uvedené tituly sú hradené z prostriedkov rodièov (resp. škôl èi obecných úradov).
Informácie nájdete v ediènom katalógu, ktorý je k dispozícii vo Vašej škole, alebo na orbiswww. pictus.sk

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

P. Èernek – V. Repáš

Inovované farebné vystrihovacie
kartóny obsahujú kartièky s èíslami,
bodkami, znamienkami, geometric−
kými útvarmi a peniazmi. Odporú−
èame pre ka�dého �iaka v triede.

Èísla a hry pre 1. roè. ZŠ

A4, 16 strán, plnofarebný

M. Totkovièová

Autokorektívne karty zahàòajú ná−
cvik a upevnenie spojov sèitovania
a odèitovania v obore do 20, pozná−
vania geometrických tvarov a orien−
táciu v rovine.

Rozcvièky pre všetky
hlavièky z matematiky

Odporuèilo MŠ SR.
A5, 48 strán, plnofarebné

Š. Moravèík – ¼. Suchalová
Krá¾ Abecedár ponúka
Písmenká z klobúka

alebo

(Ma¾ovaná abeceda)
Dielo plné krátkych milých básnièiek
s krásnymi ilustráciami ve¾kých písmen
slovenskej abecedy. Na ka�dej strane
sa nachádzajú aj vzory ve¾kých a malých
písmen abecedy v tlaèenej i písanej
forme. Špirálová väzba spolu s kartó−
novým podstavcom umo�òuje postavi�
knihu na stôl ako kalendár. Strany je
mo�né vyu�i� aj ako obrázky na ná−
stenku. Kniha je vhodným darèe−
kom pre prvákov pri vstupe do školy.
B5, 32 strán, plnofarebné
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Inak platia bežné ceny
uvedené pri titule.

Objednávať môžete
kedykoľvek

počas roka 2015.

budúcim prvákom

k zápisu
ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

V. Repáš – I. Janèiarová

(1. diel, 2. diel)
Súbor dvoch pracovných
zošitov výrazne zjednodušuje prácu
uèite¾a v prvej triede. �iakov spre−
vádzajú svetom matematiky múdry
macko MAT, rozumná sova EMA
a bystrá rybka TIKA. Ka�dá posta−
vièka prináša svoj spôsob poèítania.
Pracovné zošity sú plné pestrých,
zaujímavých a zábavných úloh
rozvíjajúcich všetky potrebné
matematické kompetencie.

Matematika pre 1. roèník

Odporuèilo MŠ SR.
A4, po 80 strán, plnofarebné

P. Èernek – V. Repáš

Ob¾úbený pracovný zošit –
zbierka úloh je modernizovaná,
doplnená a zosúladená
s po�iadavkami ŠVP.

Matematika
pre ka�dého prváka

A4, 64 strán, plnofarebná

I. Janèiarová – ¼. Nguyen
Èísielkový domèek
Doplnkový pracovný zošit
na nácvik správneho písania
èíslic a precvièenie elementár−
neho poèítania v obore do 10.
Je koncipovaný ako rozprávkový
príbeh doplnený krátkymi
básnièkami.
A5, 48 strán, dvojfarebný

Nakupujte ešte výhodnejšie – staňte sa členom KLUBU!

AKCIA!



Prvý ročník
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www. pictus.skorbis
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staňte sa členom KLUBU! Viac na

Matematika

V. Repáš – I. Janèiarová

Súbor obojstranných kariet
na nástenku na kartónovom
papieri. Karta obsahuje
vyobrazené èíslo, básnièku
a postupy písania èíslic.

Èísielka z domèeka
k matematike pre 1. roèník

A4, 12 kariet, plnofarebné

I. Janèiarová – ¼. Nguyen
Èísielkový domèek
Doplnkový pracovný zošit
na nácvik správneho písania èíslic
a precvièenie elementárneho poèí−
tania v obore do 10. Je koncipovaný
ako rozprávkový príbeh s básniè−
kami. Odporuèilo MŠ SR.
A5, 48 strán, dvojfarebný

V. Repáš – I. Janèiarová

(1. diel)
PZ s úlohami, ktoré rozvíjajú orien−
táciu v základných pojmoch, tvorivé
myslenie a utvrdzujú nadobudnuté
skúsenosti a vedomosti. Zošitom
sprevádzajú macko Mat, sova Ema
a rybka Tika. N
v sekcii je video k hre na 4.
strane obálky.

Matematika pre 1. roèník ZŠ

a www.orbispictus.sk
Pre uète¾a

A4, 80 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

V. Repáš – I. Janèiarová

(2. diel)
PZ s úlohami, ktoré rozvíjajú orien−
táciu v základných pojmoch, tvorivé
myslenie a utvrdzujú nadobudnuté
skúsenosti a vedomosti. Zošitom
sprevádzajú macko Mat, sova Ema
a rybka Tika. N
v sekcii je video k hre na 4.
strane obálky.

Matematika pre 1. roèník ZŠ

a www.orbispictus.sk
Pre uète¾a

A4, 80 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

V. Repáš – I. Janèiarová

Obsahuje vyobrazenie ka�dej strany
s výsledkami úloh, návrhy alterna−
tívnych riešení a krátke metodické
komentáre. Bonusom sú náh¾ado−
vé strany nevyplneného PZ, vhodné
na pou�ite na interaktívnej tabuli.

Matematika
pre 1. roèník ZŠ –
metodická príruèka

M. Totkovièová

Autokorektívne karty pre 1. roèník
základnej školy. Zahàòajú nácvik
a upevnenie spojov sèitovania
a odèitovania v obore do 20,
poznávania geometrických
tvarov a orientáciu v rovine.

Rozcvièky pre všetky
hlavièky z matematiky

Odporuèilo MŠ SR.
A5, 48 strán, plnofarebné

P. Èernek – V. Repáš

Farebné vystrihovacie kartièky
s èíslami, bodkami, znamienkami,
geometrické útvary a peniaze (eurá).
Odporúèame pre ka�dého �iaka
v triede.

Èísla a hry
pre 1. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 16 strán, plnofarebné

P. Èernek – V. Repáš

Ob¾úbený pracovný zošit – zbierka
úloh je modernizovaná, doplnená
a zosúladená s po�iadavkami ŠVP.

Matematika
pre ka�dého prváka

A4, 64 strán, plnofarebná

Prírodoveda
L. �igová a kol.

Prepracované vydanie uèebnice
pod¾a aktuálneho obsahového
a výkonového štandardu.
Mno�stvo úloh, hádanky, námety
na rozhovor, podklady na projekty.
Prílohou sú vystrihovacie kartièky.
Schválená MŠ SR.

Prírodoveda pre 1. roèník

A4, 48 strán, plnofarebná

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Na stiahnutie na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

Karta
a inštruktá�ne video
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

na stiahnutie

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a
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K. Štefeková – R. Culková
(1. èas�)

Prináša novú metodiku práce
v prípravnom aj šlabikárovom
období. Jednoduchšie osvojovanie
písmen a mo�nos� stretáva� sa
od zaèiatku so všetkými písmenami.
Rozšírený o obrázkovú prílohu.
Schválený MŠ SR.

Šlabikár

A4, 80 strán, plnofarebný

K. Štefeková – R. Culková
(2. èas�)

Osvojovanie a upevòovanie ïalších
písmen v druhej èasti šlabikárového
obdobia. Prepojenie tlaèeného
a písaného písma. Zaujímavé
úlohy, invenèné hry a tajnièky.
Schválený MŠ SR.

Šlabikár

A4, 64 strán, plnofarebný

K. Štefeková a kol.

Èitate¾sky zaujímavá a výtvarne
prí�a�livá. Nadväzuje na šlabikár,
obsahuje aj sériu úloh na rozšírenie
èitate¾ských zruèností, èítanie
s porozumením a vnímanie
textu ako zdroja informácií.
Schválená MŠ SR.

Èítanka pre 1. roèník

A4, 80 strán, plnofarebná

K. Štefeková

Súbor nápovedných obrázkov
na kartónovom papieri. Ka�dý list
obsahuje nápovedný obrázok
zo šlabikára a vzor tlaèeného
a písaného písmena.

Nápovedné obrázky
k šlabikáru

A3, 32 listov, plnofarebné

Šlabikáre

K. Štefeková – R. Culková

Komplexný návod s komentármi
k jednotlivým stranám, èasovo−
−tematický plán práce, mno�stvo
kopírovate¾ných príloh.

Metodické poznámky
k šlabikáru, písankám
a èítanke

21×21 cm, 144 strán, dvojfarebné

K. Štefeková – R. Culková

Autorky šlabikára pripravili písanku
na precvièovane tvarov písma pod¾a
výberu uèite¾a. Je rozdelená na dve
èasti. Odporúèa sa na fixáciu
tlaèených a písaných písmen.

Písanka pre 1. roèník

A4, 48 strán, dvojfarebná

Nakupujte ešte výhodnejšie –

K. Štefeková – R. Culková

Pä� písaniek so štandardizovaným
písmom a pomocnou lineatúrou,
ktoré komplexne pokrývajú písanie
v prípravnom, šlabikárovom a èítan−
kovom období. Nácvik písmen
a spojov je prepojený s nápoved−
nými obrázkami a mno�stvom
úloh. V súlade so ŠVP.

Písanie v 1. roèníku ZŠ

A4, spolu 136 strán, dvojfarebné

P. Pallo
k šlabikáru

K. Štefeková – R. Culková
Interaktívne spracované úlohy
zo šlabikára, animovaná analýza
tvarov písma, cvièenia na sluchovú
analýzu prvej hlásky slova a ïalšie
didaktické úlohy. Sprevádzajú
postavièky šaša a myšky.

Multimediálne CD

Èlenom klubu
20 sád

, ak si objednajú
písaniek Písanie v 1. roèníku ZŠ.

zadarmo
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NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

L. Virgovièová
(1. èas�)

Nauèí �iakov správne s porozume−
ním èíta� a výsti�ne sa vyjadrova�
ústnou i písanou formou. Vyu�íva
moderné metódy a formy práce.
Tvorivý prístup k uèeniu rešpektuje
individuálne rozdiely �iakov.
Schválený MŠ SR.

Šlabikár

A4, 96 strán, plnofarebný

L. Virgovièová
(2. èas�)

Šlabikár je zostavený tak, aby �iaci
získavali vedomosti aktívne, tvorivo
a bez stresu. Koncepcia rešpektuje
individuálne osobitosti �iakov.
Mo�nos� vo¾by textov s rôznou
nároènos�ou umo�òuje
diferencovanú prácu.
Schválený MŠ SR.

Šlabikár

A4, 96 strán, plnofarebný

L. Virgovièová

Èítanka umo�òuje rozvíja� techniku
èítania vyspelejších i pomalších
�iakov. S obsahovo ucelenými
dvojstranami mô�e uèite¾ pracova�
individuálne pod¾a úrovne �iakov.
Obsah èítanky je zostavený
s postupne rastúcou nároènos�ou
textov a úloh.
Schválená MŠ SR.

Èítanka

A4, 112 strán, plnofarebná

L. Virgovièová

Súbor nápovedných obrázkov
na kartónovom papieri. Ka�dý list
obsahuje nápovedný obrázok
zo šlabikára a vzor tlaèeného
a písaného písmena.

Nápovedné obrázky
k šlabikáru

A3, 32 listov, plnofarebné

L. Virgovièová

Vysvetlenie analyticko−syntetickej
metódy, námety, rady, motivácie
a didaktické hry. Èasovo−tematický
plán a návod na prepojenie práce
v šlabikári, èítanke a písankách.

Metodické poznámky k šla−
bikáru, èítanke a písankám

A5, 192 strán, dvojfarebné

L. Virgovièová – Z. Virgovièová

Obsahuje animované cvièenia pre
deti, ktoré im názornou a zábavnou
formou priblí�ia uèivo 1. roèníka.
Celé CD stme¾uje známa postava
mimozemš�ana Kuka.

Multimediálne CD
k šlabikáru

Èlenom klubu
20 sád

,
ak si objednajú písaniek

.Písmenká – moji kamaráti

zadarmo

L. Virgovièová

Blok prípravných cvikov k šlabikáru
slú�i na rozcvièenie jemnej motoriky
rúk a oèí v prípravnom období.
Dôle�itá pomôcka na propedeutiku
písania. V súlade so ŠVP.

Moje prvé èiary

A4, 48 strán, dvojfarebné

L. Virgovièová

Šes� písaniek s predtlaèou.
Súbor obsahuje štandardné tvary
všetkých písmen malej a ve¾kej abe−
cedy, problémové úlohy, kaligrafické
obrázky, mo�nos� obrázkového
hodnotenia a motivovania.
V súlade so ŠVP.

Písmenká – moji kamaráti

A5, po 48 strán, dvojfarebné

staňte sa členom KLUBU! Viac na

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!
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Š. Moravèík – ¼. Suchalová
Krá¾ Abecedár ponúka
písmenká z klobúka

alebo

(Ma¾ovaná abeceda)
Kni�ka plná krátkych básnièiek
s ilustráciami ve¾kých písmen
slovenskej abecedy. Na ka�dej
strane sú vzory písmen abecedy
v tlaèenej i písanej forme.
Praktická špirálová väzba spolu
s kartónovým podstavcom.
B5, 32 strán, plnofarebné

D. Kovárová – A. Kurtulíková

doplnkový materiál
vo vyuèovaní Prírodovedy

Zvládnime ¾ahko a hravo:
nielen v¾avo a vpravo
Pracovný zošit zameraný na precvi−
èovanie pravo−¾avej a priestorovej
orientácie v 1. roèníku. Je mo�né
vyu�i� ho ako

,
na ktorú je obsahovo naviazaný.
B5, 32 strán, dvojfarebný

K. Štefeková – R. Culková

Pracovný zošit na elementárne
èítanie. Mno�stvo zaujímavých
úloh a didaktických hier stúpajúcej
nároènosti. Moderná pomôcka
s vystrihovacou prílohou.
V súlade so ŠVP.

Uèíme sa èíta�

A4, 32 strán, plnofarebný

K. Štefeková – R. Culková
Uèíme sa èíta� –
Metodické poznámky
Pomôcka pre uèite¾a, ktorá ob−
sahuje dôle�ité pokyny a rady
na nácvik èítania, a to nielen
v prípravnom období.
A4, 40 strán, jednofarebné

R. Sivoková

Je rozdelený na dve èasti: pracovné
listy na fixáciu prebraného uèiva
šlabikárového obdobia a pracovné
strany k ¾udovým rozprávkam,
ktoré je mo�né aj vypoèu� si
z nahrávky. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
šaša Tomáša pre 1. roè. ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

¼. Nguyen

Pracovný zošit na prácu v školskom
klube detí. Je spracovaný v súlade
so ŠVP a obsahovým štandardom
pre tvorbu výchovných programov
v školských zariadeniach. S vystri−
hovacou kartónovou prílohou.

Kamarát
do školského klubu

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, plnofarebný

Cudzie jazyky

B. Menzlová a kol.

Nacvièuje a upevòuje slovnú
zásobu z èítanky pomocou rôzno−
rodých úloh (dokres¾ovanie,
vyfarbovanie, kreslenie pod¾a dik−
tátu, vystrihovanie, lepenie a pod.).

Cudzie jazyky
pre ka�dého prváka –
pracovný zošit

A4, 48 strán, jednofarebný

B. Menzlová a kol.

Kompletné pokyny k èítanke a PZ,
návrhy na precvièovanie slovnej
zásoby a k práci s malými de�mi.

Cudzie jazyky
pre ka�dého prváka –
metodická príruèka

A4, 64 strán, jednofarebná

B. Menzlová a kol.

Obrázková èítanka na vyuèovanie
angliètiny alebo nemèiny v 1. roè−
níku. Tvorí ju ilustrovaný príbeh
a tematické dvojstrany na osvo−
jenie si slovnej zásoby v cudzom
jazyku.

Cudzie jazyky
pre ka�dého prváka –
èítanka

A4, 48 strán, plnofarebná

B. Menzlová a kol.

Nahrávky dialógov obrázkového
príbehu v AJ a NJ. Ku ka�dej lekcii
je nahratá slovná zásoba na nácvik
výslovnosti. Texty dialógov
sú v metodickej príruèke.

Cudzie jazyky
pre ka�dého prváka – CD

Slovenský jazyk
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

AKCIA!

AKCIA!

Na stiahnutie na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

AKCIA!

AKCIA!
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AKCIA!



Èíslice 0 a� 9 /
bodky 0 a� 9
Nácvik a poznávanie
èísel, ich hodnoty,
propedeutika sèítania
a odèítania do 10.

Tlaèené èíslice 0 a� 9 /
písané èíslice 0 a� 9
Precvièovanie tvarov èíslic (èísla 0 a� 9).
Fixuje sa písaná a tlaèená podoba èíslic.

Èísla do 10 / doplnok do 10
Pomáha pri pochopení doplnku do 10,
zvládnutie tohto javu výrazne zrýchli
poèítanie do 20.

P. Černek – V. Repáš

11
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www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

súbor vystrihovacích kartónov
Èíslaahry

Vynikajúca pomôcka na hodinách matematiky v 1. ročníku ZŠ.
Vystrihnuté kartičky sú nápomocné najmä pri počítaní v obore do 20.

Obrázky euromincí
a eurobankoviek
Majú poznávaciu hodnotu,
mo�no s nimi hra� rôzne hry
na sèítanie aj odèítanie

Hra na obálke
Vhodná na celoroèné
opakovanie poèítania.

Mo�no ju hra�
rôznymi spôsobmi.

Geometrické útvary
Manipulácia s geometrickými útvarmi

umo�ní rýchlejšie poznávanie a osvojenie
ich základných vlastností. Mô�u sa pou�i�

na skladanie rozlièných obrazcov

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a



12

ST
R

ED
N

É 
ŠK

O
LY

D
R

U
H

Ý
 S

TU
PE

Ò
PR

V
Ý

 S
TU

PE
Ò

Nakupujte ešte výhodnejšie –

Slovenský jazyk

Druhý ročník

K. Štefeková a kol.

Kvalitne spracovaný a pútavý PZ
s mno�stvom nápaditých úloh na
upevnenie a precvièenie prebrané−
ho uèiva 2. roèníka. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk –
pracovný zošit
pre 2. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

K. Štefeková – Z. Takáèová

Pracovný zošit plný nápaditých úloh
korešpondujúci s platnou Èítankou
prostredníctvom identicky pome−
novaných kapitol. V súlade so ŠVP.

Pracovný zošit k Èítanke
pre 2. roè. ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Zvládnime ¾ahko a hravo:
Tvrdé a mäkké slabiky
Ilustrovaný doplnkový PZ skúsených
autoriek sa zameriava na problé−
movú oblas� uèiva – tvrdé a mäkké
slabiky. Zošit má pevnú štruktúru,
ktorá u¾ahèuje orientáciu v òom.
V súlade so ŠVP.
Odporuèilo MŠ SR.
B5, 32 strán, dvojfarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 2
Pracovný zošit – súbor pútavých
textov s úlohami zameranými
na èítanie s porozumením, aktívnu
prácu �iaka s textom i na jeho skú−
senosti. Dopåòajú ich rôzne druhy
oèných cvikov, ktoré vedú k auto−
matizácii èítania. V súlade so ŠVP.
Odporuèilo MŠ SR.
B5, 48 strán, dvojfarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 2 –
metodické poznámky
Podrobné námety na prácu s PZ
a ïalšie nácvièné tabu¾ky èítania.
Odborný úvod k podstate èítania,
metódam èítania, jeho nácviku
a vymedzenie dyslexie.
A5, 32 strán, jednofarebné

Z. Stankovianska – R. Culková
Vyskúšaj sa
zo slovenského jazyka
v 2. roèníku ZŠ
Zošit obsahujúci testy so zábavnými
a pestrými úlohami na upevnenie
a precvièenie uèiva druhého roèníka.
Výborná pomôcka pre ka�dého
�iaka i uèite¾a. V súlade so ŠVP.
Odporuèilo MŠ SR.
A4, 24 strán, jednofarebný

V. Damboráková

(1. zošit)
Pracovný zošit zameraný na nácvik
èítania s porozumením
a komunikácie písanou
reèou. Je urèený na 1. polrok.

Písanie a slohová výchova
pre 2. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

V. Damboráková

(2. zošit)
Pracovný zošit zameraný na nácvik
èítania s porozumením
a komunikácie písanou
reèou. Je urèený na 2. polrok.

Písanie a slohová výchova
pre 2. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

staňte sa členom KLUBU! Viac na

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a
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staňte sa členom KLUBU! Viac na

Matematika

V. Repáš a kol.

Inovovaná zbierka úloh dopåòa
uèivo druháckej matematiky
nielen o klasické príklady. Uèivo
spracované pod¾a ŠVP v novej
grafickej a výtvarnej podobe.

Matematika
pre ka�dého druháka

A4, 64 strán, plnofarebná

M. Totkovièová

Autokorektívne karty pre 2. roè. ZŠ.
Zahàòajú nácvik a upevnenie spojov
sèitovania a odèitovania v obore
do 100, orientáciu v rovine
a priestorovú predstavivos�.

Nauè sa · Precvièuj · Skontroluj
Rozcvièky pre všetky
hlavièky z matematiky 2

Odporuèilo MŠ SR.
A5, 48 strán, plnofarebné

V. Repáš – I. Janèiarová

(1. diel)
Úlohy v PZ sprístupòujú nové
pojmy, podporujú tvorivé myslenie
a poskytujú dostatpèný priestor
na precvièovanie nadobudnutých
zruèností. N
v sekcii je inštruktá�ne
video k hre na 4. strane obálky.

Matematika pre 2. roè. ZŠ

a www.orbispictus.sk
Pre uète¾a

A4, 64 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

V. Repáš – I. Janèiarová

(2. diel)
Úlohy sprístupòujú nové pojmy,
rozvíjajú schopnos� systematickej
práce, podporujú tvorivé myslenie
a poskytujú dostatoèný priestor
na precvièovanie nadobudnutých
zruèností. N
v sekcii je inštruktá�ne
video k hre na 4. strane obálky.

Matematika pre 2. roè. ZŠ

a www.orbispictus.sk
Pre uète¾a

A4, 64 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

V. Repáš – I. Janèiarová

Pracovný zošit je súèas�ou súboru

a dopåòa chýbajúcu èas� uèiva
geometrie v štátnych uèebniciach
matematiky. Uèivo je spracované
vekuprimeraným spôsobom. Pra−
covný zošit poskytuje dostatoèný
priestor na nácvik nadobudnutých
zruèností.

Geometria pre 2. roè. ZŠ

Matematika pre 2. roèník ZŠ

A4, 32 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Doplnkové materiály a metodika
na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

na stiahnutie

Doplnkové materiály a metodika
na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

na stiahnutie

Výsledky úloh
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

na stiahnutie

Karta a inštruktá�ne video
na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

na stiahnutie

Prírodoveda

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

L. �igová a kol.

Prepracované vydanie uèebnice
pod¾a aktuálneho obsahového
a výkonového štandardu. Aktívne
spoznávanie �ivej a ne�ivej prírody.
Moderná koncepcia, dlhodobé
pozorovania, systematické opa−
kovanie. Schválená MŠ SR.

Prírodoveda pre 2. roèník

A4, 56 strán, plnofarebná

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!
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D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 3 –
metodické poznámky
Metódy nácviku èítania a odporú−
èania nácviku pre deti s poruchou
pozornosti (ADHD, ADD) a poru−
chou reèi. Pokyny na prácu s PZ,
ako aj ïalšie námety na aktivity.
A5, 32 strán, jednofarebné

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 3
Pracovný zošit obsahuje vekupri−
merané literárne texty a rôznorodé
úlohy na zdokonalenie techniky
èítania s porozumením. Precvièuje
sa písanie, kresba a rôzne formy
verbálnej i neverbálnej komuni−
kácie. V súlade so ŠVP.
B5, 48 strán, plnofarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Vybrané slová
Nápaditý a kvalitne spracovaný
pracovný zošit s mno�stvom
zaujímavých úloh na precvièenie
dôle�itého uèiva tretieho roèníka
– vybraných slov. V súlade so ŠVP.
Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Vybrané slová –
metodické poznámky
Metodické komentáre k úlohám
na osvojenie a upevnenie vybraných
slov. Námety na zaraïovanie rôz−
nych typov cvièení a riešenie naj−
èastejších problémov v tejto oblasti.
A5, 32 strán, jednofarebné

Slovenský jazyk

V. Damboráková

(1. zošit)
Pracovný zošit zameraný
na nácvik èítania s porozumením
a komunikáciu písanou reèou.
Témy korešpondujú so ŠVP.
Zošit je urèený na 1. polrok.

Písanie a slohová výchova
pre 3. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

V. Damboráková

(2. zošit)
PZ zameraný na nácvik èítania
s porozumením a komunikáciu
písanou reèou. Témy korešpon−
dujú so ŠVP. Zošit je urèený
na 2. polrok.

Písanie a slohová výchova
pre 3. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

ST
R

ED
N

É 
ŠK

O
LY

D
R

U
H

Ý
 S

TU
PE

Ò
PR

V
Ý

 S
TU

PE
Ò

Nakupujte ešte výhodnejšie –

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

k septembru 2015

Prírodoveda

M. Kubovièová
Prírodoveda pre 3. roèník

Pripravujeme

Na stiahnutie na v sekcii .www.orbispictus.sk Pre uèite¾a

Tretí ročník

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!



Pripravujeme
k septembru 2015

k septembru 2016

Prírodoveda pre 3. roèník

Prírodoveda pre 4. roèník

... pre 1. roèník

Prírodoveda
L. Žigová, A. Jančichová, A. Doušková

Uèebnice
k¾úèové

poznatky a kompetencie
aktívne po−

zorovanie všetky poznávacie procesy

reagujú na ŠVP z roka 2008 a jeho úpravu z júna 2009 a vznik predmetu .
Autorky zostavili uèivo preh¾adne, vekuprimerane a systematicky, prièom sa zamerali na

�iaka 1. a 2. roèníka. Vytvorili preh¾adnú pomôcku, ktorá plne reš−
pektuje nový obsahový a výkonový štandard. Úlohy a aktivity vytvárajú priestor na

, vyu�ívajú (od poznania a� po aplikáciu vedomostí).

prírodoveda

Nadväzuje na uèivo 1. roèníka a postupnými
krokmi, jednoduchými pokusmi vedie �iakov k objavo−

vaniu zákonitostí. Výbornou pomôckou sú
. V druhej polovici uèebnice sa objavuje tzv.

. Na ka�dú tému nájdete sériu
námetov na pozorovanie, bádanie a pokusy.

ve¾ké a reálne
ilustrácie

bádate¾ská èas�

... pre 2. roèník

�iaci sa uèia pristupova� k údajom systematicky
pozorovaním, riešením kratších i dlhodobejších

. Uèebnica výrazným spôsobom pomáha
pri (najmä úlohami na okraji).
projektov

diferenciácii práce

15
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NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na
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titulu dostane škola
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 4
Pracovný zošit obsahuje náuèné
texty s rôznymi úlohami na prácu
s nimi, vyh¾adávanie dôle�itých
informácií a aplikáciu nových ve−
domostí. Rozvíja èítanie s poro−
zumením. V súlade so ŠVP.
Odporuèilo MŠ SR.
B5, 48 strán, plnofarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková
Mimoèítankové èítanie 4 –
metodické poznámky
Vysvet¾ujú štruktúru PZ, obsahujú
metodické poznámky k úlohám,
nové námety na prácu s PZ
a ïalšie odporúèania pre uèite¾ov.
A5, 24 strán, jednofarebné

Slovenský jazyk

Štvrtý ročník
Matematika

P. Bero – M. Števíková

Zbierka úloh na upevnenie a precvi−
èenie spojov násobenia a delenia.
Plná nápaditých slovných úloh,
re�azoviek i klasických príkladov,
ktoré uèia �iakov rieši� situácie
z be�ného �ivota. V súlade so ŠVP.

Násobilka na ka�dú lavicu

A4, 64 strán, jednofarebná

M. Totkovièová

Zahàòajú nácvik a upevnenie
spojov násobenia a delenia v obore
do 100, úlohy z geometrie na pre−
menu jednotiek då�ky a orientáciu
v rovine.

Nauè sa · Precvièuj · Skontroluj
Rozcvièky pre všetky
hlavièky z násobilky
Autokorektívne karty pre 4. roè. ZŠ

A5, 48 strán, plnofarebné
Odporuèilo MŠ SR.

Karta
a inštruktá�ne video
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

na stiahnutie

V. Damboráková

(1. zošit)
PZ v súlade s predpísaným obsahom
vzdelávania rešpektuje súèasné tren−
dy vo vyuèovaní materinského jazyka.
Úlohy na reprodukovanie textu, for−
mulovanie viet, opis vecí a èinností.

Písanie a slohová výchova
pre 2. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

V. Damboráková

(2. zošit)
Texty a úlohy z reálneho �ivota, pod−
pora medzipredmetových vz�ahov.
Priestor na vyjadrenie skúseností,
tvorivé písanie, dramatizáciu a rolové
hry umo�ní de�om pre�íva� úspech.

Písanie a slohová výchova
pre 2. roèník ZŠ

B5, 40 strán, plnofarebný

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Metodika na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a k septembru 2016

Prírodoveda

M. Kubovièová
Prírodoveda pre 4. roèník

Pripravujeme

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!



PRÍPRAVANA

Slovenský jazyk a literatúra

D. Kovárová – A. Kurtulíková
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Testovanie 5
Pracovný zošit

Výsledky úloh

Odporuèilo MŠ SR.

je urèený �iakom na konci 4. roèníka
a na zaèiatku 5. roèníka ZŠ. Jeho cie¾om je pripravi� �iakov
na celoštátne Testovanie 5 a súèasne zopakova� uèivo
slovenského jazyka a literatúry prvého stupòa ZŠ (ISCED 1):

porozumenie textu na rôznych úrovniach;
práca s textom;
gramatické, pravopisné a zvukové javy.

Vhodný je nielen na precvièenie diagnostiky formou testu,
ale aj na zistenie úrovne kompetencií a vedomostí �iakov
pri nástupe na druhý stupeò ZŠ. V súlade so ŠVP.

nájdete na v sekcii
, odkia¾ si ich mô�ete bezplatne stiahnu�.

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na
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NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár
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5. roèník
J. Krajèovièová

Pracovný zošit plný rôznorodých
úloh pomáha �iakovi precvièova�
a upevòova� si uèivo slovenského
jazyka. Presne korešponduje
s obsahom schválenej uèebnice.

Pomocník zo SJ
pre 5. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebný

J. Krajèovièová

Pracovný zošit upevòuje a pre−
cvièuje uèivo literatúry pomocou
rozmanitých a nápaditých úloh.
Obsah presne korešponduje
s platnou uèebnicou literárnej
výchovy a vhodne ju dopåòa.

Pomocník z literatúry
pre 5. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebný

J. Krajèovièová

PZ korešponduje s obsahom platnej
uèebnice literatúry a pomáha upev−
òova� a precvièova� uèivo v škole aj
doma. Rôznorodos� prístupu k textu
je prioritou autorky. Novinkou je
rubrika
s novými úryvkami. V súlade so ŠVP.

Pomocník z literatúry
pre 7. roèník ZŠ a 2. roè. GOŠ

Èítame s Pomocníkom

B5, 88 strán, plnofarebný
Odporuèilo MŠ SR.

J. Krajèovièová

Ilustrovaný PZ je tradièným didak−
tickým prostriedkom k platnej
uèebnici SJ pre 6. roèník ZŠ.
Korešponduje s jej usporiadaním
uèiva a rešpektuje nové trendy
výuèby – komunikaènú metódu.

Pomocník zo SJ
pre 6. roèník ZŠ a 1. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebný

J. Krajèovièová

Pracovný zošit plný rôznorodých
úloh pomáha �iakovi precvièova�
a upevòova� si uèivo SJ. Korešpon−
duje s usporiadaním uèiva v platnej
uèebnici a rešpektuje nové trendy
výuèby – komunikaènú metódu.

Pomocník zo SJ
pre 7. roèník ZŠ a 2. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, plnofarebný

6. roèník

7. roèník

Slovenský jazyk
Nakupujte ešte výhodnejšie –

J. Krajèovièová

Presne korešponduje s obsahom
schválenej uèebnice. Rôznorodé
úlohy podporujú kreativitu �iakov,
iniciujú kritické èítanie a subjektívnu
interpretáciu textu. Práca s diagra−
mami, pojmovými mapami, tabu¾−
kami. Opakovanie uèiva formou
testu.

Pomocník z literatúry
pre 6. roèník ZŠ a 1. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 88 strán, dvojfarebný

D. Kovárová – A. Kurtulíková

Pracovný zošit urèený na koniec 4./
zaèiatok 5. roèníka ZŠ s cie¾om
zopakova� uèivo 1. stupòa. Vhodný
na precvièenie diagnostiky formou
testu, ale aj na zistenie úrovne kom−
petencií a vedomostí �iakov. V súla−
de so ŠVP.

Príprava na Testovanie 5
Slovenský jazyk a literatúra

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 40 strán, plnofarebný

Na stiahnutie výsledky úloh
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!
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www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na

J. Krajèovièová

PZ na upevòovanie a precvièovanie
si uèiva v škole i doma. Rôznorodos�
prístupu k textu (analýza, štruktura−
lizácia, osobný postoj, interpretácia,
hodnotenie...) je prioritou autorky.
Rubriky: Slovník, Osobnosti, Pamät−
níèek, Èítame s Pomocníkom (nové
úryvky a úlohy). V súlade so ŠVP.

Pomocník z literatúry
pre 8. roè. ZŠ a 3. roè. GOŠ

B5, 80 strán, plnofarebný

9. roèník

Pripravujeme
J. Krajèovièová

máj 2015

PZ presne korešponduje s obsahom
schválenej uèebnice. Rozvíja nielen
kognitívne kompetencie, ale aj ko−
munikaèné, interpersonálne a intra−
personálne. Obsahuje precvièovacie
èasti (Test) a rubriku

. V súlade so ŠVP.

Pomocník z literatúry
pre 9. roè. ZŠ a 4. roè. GOŠ

Èítame s Po−
mocníkom
B5, 80 strán, plnofarebný

8. roèník
J. Krajèovièová

PZ je osvedèeným didaktickým
prostriedkom k platnej uèebnici,
s ktorou korešponduje usporia−
daním uèiva. Rešpektuje trendy
vo vyuèovaní materinského jazyka
(komunikaènú metódu). V súlade
so ŠVP.

Pomocník
zo slovenského jazyka
pre 8. roè. ZŠ a 3. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 72 strán, plnofarebný

J. Krajèovièová

Pracovný zošit je osvedèeným
didaktickým prostriedkom k platnej
uèebnici slovenského jazyka. Dôraz
sa kladie na opakovanie a upevòo−
vanie uèiva ZŠ, ako aj na precvièo−
vanie testovou formou. V súlade
so ŠVP.

Pomocník
zo slovenského jazyka
pre 9. roè. ZŠ a 4. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 96 strán, plnofarebný

Dejepis

Mediálna výchova

5. roèník

9. roèník

M. Daniš – V. Kratochvíl

Uèebnica Pátrame
po minulosti

s podtitulom
je propedeutikou de−

jepisu. Zoh¾adòuje jeho zaèlenenie
do oblasti Èlovek a spoloènos�.
Tvoria ju dvojstrany: výkladový text
a pracovná èas�. V súlade so ŠVP.

Dejepis 5

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 56 strán, plnofarebná

Kolektív autorov

Uèebnica prevedie �iakov svetom
médií a ich vplyvom na ka�dodenný
�ivot. Umo�ní vytvori� si vlastný
názor na médiá èi stratégiu práce
s nimi. Poukazuje na klady aj zápory
ich implementácie do �ivota a èias−
toène aj na nebezpeèenstvá, ktoré
nám zo strany médií hrozia.

Mediálna výchova
pre 5. – 9. roèník ZŠ

A4, 128 strán, plnofarebná

D. Kováè − V. Kratochvíl

Uèebnica Pátrame
po minulosti

s podtitulom
moderným a zaují−

mavým spôsobom prináša preh¾ad
k¾úèových udalostí v Európe,
vo svete a v národných dejinách
v 20. storoèí. Schválená MŠ SR.

Dejepis 9

A4, 128 strán, plnofarebná

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

AKCIA!

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

novinka

novinka
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M. Totkovičová
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Rozsahom nenápadný ale obsahom bohatý .
Jeho cie¾om je pomocou gradácie úloh zopakova� uèivo prvého
stupòa ZŠ a pomôc� kvalitne pripravi� �iakov na Testovanie 5.
Túto ambíciu sa sna�í naplni� pestrou skladbou úloh, ktoré sú
rozdelené na tri základné èasti (vychádza zo ŠVP ISCED 1):

Èísla, vz�ahy, premenné a poètové výkony s èíslami
Geometria a meranie
Postupnosti, kombinatorika, štatistika a logika

Tlaèená forma na rozdiel od elektronickej
poskytuje mo�nos� nie len rieši� úlohy kdeko¾vek,
ale sa aj k svojim riešeniam kedyko¾vek vráti�.
V súlade so ŠVP.

K pracovnému zošitu sú k dispozícii
vo¾ne stiahnute¾né .

pracovný zošit

Odporuèilo MŠ SR.

výsledky úloh
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PRÍPRAVANA
Z. Valášková – J. Andrejčíková

Testovanie9
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www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na

novinka

Pracovný zošit je rozdelený na 12 základných èastí (vychádza−
me zo ŠVP ISCED 2), z ktorých 11 sa venuje opakovaniu jednotli−
vých tematických celkov a dvanásta je test, na ktorom si deviataci
mô�u overi�, ako sa pripravili na Testovanie 9. V zošite nájdete:

– na individuálne zopakovanie základných
pojmov, vzorcov a algoritmov s následnou diskusiou;

– vychádzajú z problémov v reálnom �ivote;
– prioritne urèené na individuálne utvrdenie

zopakovaného uèiva.

otvorené úlohy

kontextové úlohy
uzavreté úlohy
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Matematika
5. roèník

6. roèník

M. Totkovièová

PZ urèený pre piatakov s cie¾om
zopakova� uèivo 1. stupòa. Vhodný
na precvièenie a upevnenie získa−
ných poznatkov formou otvorených
a uzavretých úloh. V súlade so ŠVP.

Príprava na testovanie 5
Matematika

Odporúèaný MŠ SR.
A4, 40 strán, plnofarebnýPR

V
Ý

 S
TU

PE
Ò

ST
R

ED
N

É 
ŠK

O
LY

D
R

U
H

Ý
 S

TU
PE

Ò
Nakupujte ešte výhodnejšie –

Na stiahnutie výsledky úloh
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a
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9. roèník
Z. Valášková – J. Andrejèíková

PZ na zopakovanie uèiva 2. stupòa
formou otvorených úloh (vy�adujú
celý postup riešenia), uzavretých
úloh (s výberom odpovede) a kon−
textových úloh (s dôrazom na èítanie
s porozumením). V súlade so ŠVP.

Príprava na testovanie 9
Matematika

A4, 48 strán, plnofarebný

Na stiahnutie výsledky úloh
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

novinka

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

8. roèník

7. roèník

J. �abka – P. Èernek

uèebnica
(1. èas�)

Dvojdielna matematiky
spracovaná pod¾a ISCED II.
Vytvára široký priestor na jej tvorivé
vyu�itie zo strany uèite¾a aj �iaka.
Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 5. roè. ZŠ

A4, 112 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnice
(2. èas�)

Pokraèovenie dvojdielnej
matematiky spracovanej pod¾a
ISCED II. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 5. roè. ZŠ

A4, 120 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnica
(1. èas�)
Dvojdielna spracovaná
pod¾a ISCED II. Vytvára široký pries−
tor na jej tvorivé vyu�itie zo strany
uèite¾a aj �iaka. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 6. roè. ZŠ a 1. roè. GOŠ

A4, 144 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnice
(2. èas�)
Pokraèovenie dvojdielnej
matematiky spracovanej pod¾a
ISCED II. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 6. roè. ZŠ a 1. roè. GOŠ

A4, 144 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnica
(1. èas�)
Dvojdielna spracovaná
pod¾a ISCED II. Vytvára široký pries−
tor na jej tvorivé vyu�itie zo strany
uèite¾a aj �iaka. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 7. roè. ZŠ a 2. roè. GOŠ

A4, 112 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnice
(2. èas�)
Pokraèovenie dvojdielnej
matematiky spracovanej pod¾a
ISCED II. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 7. roè. ZŠ a 2. roè. GOŠ

A4, 136 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnica
(1. èas�)
Dvojdielna spracovaná
pod¾a ISCED II. Vytvára široký pries−
tor na jej tvorivé vyu�itie zo strany
uèite¾a aj �iaka. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 8. roè. ZŠ a 3. roè. GOŠ

A4, 144 strán, plnofarebná

J. �abka – P. Èernek

uèebnice
(2. èas�)
Pokraèovenie dvojdielnej
matematiky spracovanej pod¾a
ISCED II. Schválená MŠ SR.

Matematika
pre 8. roè. ZŠ a 3. roè. GOŠ

A4, 144 strán, plnofarebná
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www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na

Prírodovedné predmety
GeografiaBiológia

Chémia

Fyzika

D. Hlinková – K. Kubaliaková

PZ korešponduje s platnou uèeb−
nicou. Ka�dej téme z uèebnice je
venovaná dvojstrana, na ktorej sa
téma zopakuje, precvièí a riešením
praktických úloh ¾ahšie zafixuje pre−
berané uèivo. Pomocník obsahuje
mapy, ilustrácie, schémy i podnety
na tvorivos� �iaka. V strede PZ je
farebná príloha (kartón) s fyzickou
mapou sveta, ktorú �iak vyu�ije
poèas celého školského roka.
Pomocník je vhodný na prácu
v škole, doma i na opakovanie
uèiva 5. roèníka. V súlade so ŠVP.

Pomocník z geografie
pre 5. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

L. Tolmáèi a kol.

Nová uèebnica Geografie
pre 9. roèník ZŠ pribli�uje �iakom
dnešné Slovensko. Výsti�ne podáva
preh¾ad o jeho základných charak−
teristikách z h¾adiska fyzickej aj
humánnej geografie. Súèas�ou
uèebnice sú mapy a obrázky,
ktoré podávajú základný obraz
krajiny a �ivota ¾udí na Slovensku.
Schválená MŠ SR.

Geografia 9

A4, 64 strán, plnofarebná

P. Bírová

PZ s mno�stvom úloh a hier na pre−
cvièenie a upevnenie uèiva, námetov
na projekty, podnetov na diskusie
v triede. Odborné ilustrácie výborne
dopåòajú text a sú vhodné aj na vy−
farbovanie. �iaci si pri aktívnej práci
s ilustráciou lepšie osvoja anato−
mické znaky �ivoèíchov a rastlín.
Po väèších celkoch si �iaci overia
vedomosti v „hrôzostrašných kvízi−
koch“. V strede PZ je pexeso s fareb−
nými fotografiami rastlín z prebera−
ných ekosystémov so slovenským aj
latinským názvom. V súlade so ŠVP.

Pomocník z biológie
pre 5. roèník ZŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

V. Lisá – L. Harvanová

PZ je úvodom do chémie základnej
školy (je vhodný aj pre �iakov vyšších
roèníkov – ak pod¾a ŠkVP zaèínajú
s chémiou neskôr). Obsahuje
mno�stvo úloh na precvièenie
a upevnenie uèiva, námetov na po−
kusy, podnetov na diskusie v triede.
Súèas�ou úloh sú veselé ilustrácie.
Sprievodná postavièka – chemik
Ionko – pomáha pri objavovaní
chémie všade okolo nás.
Na mnohé pokusy staèia „chemi−
kálie“, ktoré �iaci nájdu be�ne do−
ma – ocot, ¾ad, so¾, cukor...
Ionko zároveò nabáda k bezpeè−
nosti pri práci nielen v laboratóriu.
V súlade so ŠVP.

Pomocník z chémie
pre 6. roè. ZŠ a 1. roè. GOŠ

A4, 48 strán, dvojfarebný

A. Marenèáková – V. Kárászová

Skvelý PZ, plný pokusov a úloh,
ktoré pomô�u pochopi�, ako „to“
funguje. Pri objavovaní a overovaní
fyzikálnych zákonov �iakom po−
máha nezbedný Modrý kocúr.
Úlohy, ktoré uèivo rozširujú, prípad−
ne pokusy, pri ktorých je potrebná
pomoc èi doh¾ad dospelej osoby,
sú výrazne oznaèené piktogramom.
V strede PZ nájdete prílohy s vystri−
hovaèkami a netradièné pexeso,
krátke pä�minútovky a výsledky
niektorých úloh. V súlade so ŠVP.

Pomocník z fyziky
pre 6. roè. ZŠ a 1. roè. GOŠ

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, dvojfarebný

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

AKCIA!

AKCIA!

AKCIA!

AKCIA!

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!
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Nemecký jazyk
Pre zaèiatoèníkov (5. roèník)

B. Menzlová a kol.

Uèebnica
pre zaèiatoèníkov
Príprava �iakov zaèiatoèníkov
na prácu s ïalšími dielmi série .
Uèebnica spolu s pracovným zoši−
tom poskytuje mno�stvo materiálu
a námetov na prácu na vyuèovaní.
Schválená MŠ SR.

Hallo, da bin ich! 3 Basis

Hallo

A4, 96 strán, plnofarebná

B. Menzlová a kol.

Metodická príruèka
Komplexná pomôcka pre uèite¾a
obsahuje metodické rady a návody,
orientaèný èasovo−tematický plán,
námety na didaktické aktivity, hry
a spôsoby hodnotenia.

Hallo, da bin ich! 3 Basis

B5, 64 strán, jednofarebná

B. Menzlová a kol.

Pracovný zošit
Dôsledne precvièuje základné
gramatické javy, slovnú zásobu
a jazykové zruènosti. Je nevyhnut−
nou súèas�ou uèebnice. Prílohou
je 6 sérií kartièiek na opakovanie
slovnej zásoby.

Hallo, da bin ich! 3 Basis

A4, 80 strán, jednofarebný

B. Menzlová a kol.

Obrázkové príbehy k uèebnici
Sú súèas�ou uèebnice,
distribuujú sa spoloène.

Hallo, da bin ich! 3 Basis

B. Menzlová a kol.

Audio CD
Zvukové stopy kopírujú èlenenie
uèebnice (lekcie). Dialógy sú na−
hovorené de�mi, ktorých rodným
jazykom je nemèina.

Hallo, da bin ich! 3 Basis

Pre mierne pokroèilých (5. a 6. roè.)

B. Menzlová a kol.

Uèebnica
pre mierne pokroèilých
Inovovaná uèebnica nadväzuje
na sériu
a je urèená pre �iakov, ktorí u� majú
základy nemèiny. Schválená MŠ SR.

Hallo, da bin ich! 3 Neu

Hallo, da bin ich! 3 Basis

A4, 144 strán, plnofarebná

B. Menzlová a kol.

Pracovný zošit
Dopåòa uèebnicu o zaujímavé
úlohy, ktoré upevòujú slovnú
zásobu a precvièujú gramatiku
nemeckého jazyka. Na konci ka�dej
lekcie sa nachádza slovník a test.

Hallo, da bin ich! 3 Neu

A4, 96 strán, jednofarebný

B. Menzlová a kol.

Obrázkové príbehy k uèebnici
Sú súèas�ou uèebnice,
distribuujú sa spoloène.

Hallo, da bin ich! 3 Neu

24

Nakupujte ešte výhodnejšie –

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

Pripravujeme

nemčiny Hallo!

Viac na orbis .

sériu učebníc

na stiahnutie
ZADARMO

www. pictus.sk
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Pre pokroèilých (7. a� 9. roèník)

B. Menzlová a kol.

Uèebnica pre 6. a 7. roèník ZŠ
je schválená MŠ SR a nadväzuje
na sériu
Premyslené rozvrstvenie uèiva
gramatiky je vhodne doplnené
pútavými, tvorivými úlohami.

Hallo, da sind wir! 4

Hallo, da bin ich 3!

A4, 136 strán, plnofarebná

B. Menzlová a kol.

Uèebnica pre 8. a 9. roèník ZŠ
je schválená MŠ SR a nadväzuje
na sériu
Koncepcia je zalo�ená na príbe−
hoch tvoriacich súvislý celok.
Kreatívne úlohy rozvíjajú
komunikaèné zruènosti.

Hallo 5

Hallo, da sind wir! 4.

A4, 144 strán, plnofarebná

B. Menzlová a kol.

Pracovný zošit
Je súèas�ou súboru

Je urèený na pre−
cvièenie a obohatenie práce
s uèebnicou.

Hallo, da sind wir! 4

Hallo 4,
da sind wir!

A4, 80 strán, jednofarebný

B. Menzlová a kol.

Obrázkové príbehy k uèebnici
Sú súèas�ou uèebnice,
distribuujú sa spoloène.

Hallo, da sind wir! 4

B. Menzlová – A. Olejárová

Pracovný zošit je urèený na do−
plnenie práce s uèebnicou. Úlohy
upevòujú slovnú zásobu a precvièujú
preberané gramatické javy. Na konci
ka�dej lekcie je slovník a test.

Hallo 5

A4, 96 strán, jednofarebný

Etická výchova
5. roèník

6. roèník

7. roèník 8. roèník

D. Gogolová a kol.

Obsahuje zámery a ciele autorov,
èasovo−tematický plán, metodické
poznámky a praktické usmernenia.

Etická výchova 6 –
metodická príruèka

A5, 64 strán, jednofarebná

Etická výchova 7
Etická výchova 8

Ako reakciu na podnet, ktorý sme dostali od uèite¾ov v ankete
, dopåòame sériu uèebníc Etickej výchovy.

Po úspešných tituloch pre 5. a 6. roèník ZŠ rozširujeme sériu
o uèebnice aj metodické príruèky.

Priebe�né informácie nájdete na .

Chceme iný september

do konca budúceho roka
www.orbispictus.sk

D. Gogolová a kol.

Súbor aktivít pre ka�dého �iaka
rozpracovaný .
Systematicky usporiadané úlohy
pomáhajú organizova� priebeh
vyuèovania, rozvíjajú emocionál−
nu inteligenciu �iaka.

Etická výchova
pre 6. roèník ZŠ

pod¾a ŠVP

B5, 64 strán, dvojfarebná

T. Piovarèiová – D. Gogolová

Súbor aktivít pre ka�dého �iaka
pomáha organizova� vyuèovanie.
Úlohy s preh¾adne usporiadaným
uèivom

, rozvíjajú
sociálne a komunikaèné zruènosti.

Etická výchova
pre 5. roèník ZŠ

korešpondujú
s témami ŠVP

A4, 64 strán, dvojfarebná

T. Piovarèiová – D. Gogolová

Pomôcka pre uèite¾a obsahuje zámery
a ciele autorov, èasovo−tematický plán,
metodické poznámky a u�itoèné rady.

Etická výchova 5 –
metodická príruèka

B5, 64 strán, jednofarebná

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

staňte sa členom KLUBU! Viac na

Pripravujeme

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a

Na stiahnutie
doplnkové materiály
na
v sekcii .

www.orbispictus.sk
Pre uèite¾a
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

M. Caltíková a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ
analyzuje masmediálnu (útvary)
a umeleckú komunikáciu (opis,
charakteristika). Podrobne sa venuje
morfológii a syntaxi. Obsahuje testy
a riešenia úloh. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 2. roèník (Uèebnica)

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 96 strán, plnofarebná

M. Caltíková a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ rozo−
berá pracovnú, oficiálnu a be�nú
komunikáciu i prácu s informáciami.
Z gramatiky sa venuje lexikológii,
fonetike a pravopisu. Obsahuje
riešenia úloh. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 1. roèník (Uèebnica)

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 96 strán, plnofarebná

M. Caltíková a kol.

Súèas� uèebnice, obsahuje vstupný
test, úlohy vychádzajúce z textov
s riešeniami, prípravu na školské
písomné práce, tabu¾ky (jazykové
uèivo) a schémy (formálna úprava
písomností). V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 2. roèník – Cvièebnica

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebná

M. Caltíková a kol.

Súèas� uèebnice, obsahuje vstupný
test, úlohy vychádzajúce z textov
s riešeniami, prípravu na školské
písomné práce, tabu¾ky (jazykové
uèivo) a schémy (formálna úprava
písomností). V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 1. roèník – Cvièebnica

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebná

A. Polakovièová a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ spája
druhovo−�ánrový prístup k literatúre
s literárnohistorickým. Obsahuje
výklad, rôzne rubriky, uká�ky diel,
úlohy a testy. Obrázky dopåòajú
text. V súlade so ŠVP.

Literatúra pre 1. roèník –
Uèebnica

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 160 strán, plnofarebná

A. Polakovièová a kol.

Súèas� uèebnice, s ktorou koreš−
ponduje, tvorená uká�kami diel,
úlohami, podrobnými preh¾admi
teórie literatúry. Obsahuje riešenia
úloh z uèebnice literatúry i tejto
zbierky. V súlade so ŠVP.

Zbierka textov a úloh
z literatúry 1

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebná

A. Polakovièová a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ spája
druhovo−�ánrový prístup k literatúre
s literárnohistorickým. Obsahuje
výklad, rôzne rubriky, uká�ky diel,
úlohy a testy. V súlade so ŠVP.

Literatúra pre 2. roèník –
Uèebnica

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 184 strán, plnofarebná

A. Polakovièová a kol.

Súèas� uèebnice, s ktorou koreš−
ponduje, tvorená uká�kami diel,
úlohami, podrobnými preh¾admi
teórie literatúry. Obsahuje riešenia
úloh z uèebnice literatúry i tejto
zbierky. V súlade so ŠVP.

Zbierka textov a úloh
z literatúry 2

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 80 strán, dvojfarebná

Slovenský jazyk a Literatúra
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staňte sa členom KLUBU! Viac na

M. Caltíková a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ
analyzuje odbornú komunikáciu
(výklad, úvaha). Podrobne sa venuje
zvukovým a grafickým jazykovým
prostriedkom. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 3. roèník (Uèebnica)

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, plnofarebná

M. Caltíková a kol.

Súèas� uèebnice, obsahuje vstupný
test, úlohy vychádzajúce z textov
s riešeniami, prípravu na školské
písomné práce, tabu¾ky (jazykové
uèivo) a schémy (formálna úprava
písomností). V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 3. roèník – Cvièebnica

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebná

M. Caltíková a kol.

Súèas� uèebnice, obsahuje vstupný
test, úlohy vychádzajúce z textov
s riešeniami a prípravu na ústny
prejav. Druhá èas� obsahuje
opakovanie jazykového uèiva na
maturitnú skúšku. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 4. roèník – Cvièebnica

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 64 strán, dvojfarebná

M. Caltíková a kol.

Pre všetky typy SŠ. Analyzuje ústnu
verejnú komunikáciu (reèníctvo).
Venuje sa vzniku a vývinu jazyka,
písmu, národnému jazyku a jazy−
kovej kultúre. Obsahuje testy
a riešenia. V súlade so ŠVP.

Slovenský jazyk
pre 4. roèník (Uèebnica)

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 64 strán, plnofarebná

A. Polakovièová a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ spája
druhovo−�ánrový prístup k literatúre
s literárnohistorickým. Obsahuje
výklad, rôzne rubriky, uká�ky diel,
úlohy a testy. V súlade so ŠVP.

Literatúra pre 3. roèník –
Uèebnica

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 200 strán, plnofarebná

A. Polakovièová a kol.

Súèas� uèebnice, s ktorou koreš−
ponduje, tvorená uká�kami diel,
úlohami, podrobnými preh¾admi
teórie literatúry. Obsahuje riešenia
úloh z uèebnice literatúry i tejto
zbierky. V súlade so ŠVP.

Zbierka textov a úloh
z literatúry 3

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 80 strán, dvojfarebná

A. Polakovièová a kol.

Súèas� uèebnice, s ktorou koreš−
ponduje, tvorená uká�kami diel,
úlohami, podrobnými preh¾admi
teórie literatúry. Obsahuje riešenia
úloh z uèebnice literatúry i tejto
zbierky. V súlade so ŠVP.

Zbierka textov a úloh
z literatúry 4

Odporuèilo MŠ SR.
B5, 80 strán, dvojfarebná

A. Polakovièová a kol.

Uèebnica pre všetky typy SŠ spája
druhovo−�ánrový prístup k literatúre
s literárnohistorickým. Obsahuje
výklad, rôzne rubriky, uká�ky diel,
úlohy a testy. V súlade so ŠVP.

Literatúra pre 4. roèník –
Uèebnica

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 208 strán, plnofarebná

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!



Dejepis

M. Kme� – D. Vasilová

Pracovný zošit
(1. èas�)

obsahuje
rôznorodé texty (pramene, názory
historikov, úryvky z pamätí...)
a úlohy, ktoré v �iakovi rozvíjajú
predpísané kompetencie. Odpo−
rúèané MŠ SR.

Dejepis 1 pre stredné školy

V súlade so ŠVP.
A4, 96 strán, dvojfarebný
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

Geografia

A. Gajdoš a kol.

Titul obsahuje �ivé záhlavie,
základný text zahàòujúci informácie
z ekonomického vývoja daného štátu,
doplòujúce texty, štatistické údaje,
zhrnutie i otázky a úlohy.
Schválená MŠ SR.

Hospodárska geografia
pre 1. roèník OA
(1. èas�)

B5, 120 strán, plnofarebná

P. Mariot

Dielo skúseného autora. Ka�dá
kapitola obsahuje základný text,
kontrolné otázky, štatistické údaje
a obrazový materiál s doplòujúcimi
informáciami. Schválená MŠ SR.

Geografia pre gymnáziá
(1. diel)

B5, 88 strán, plnofarebná

P. Mariot

Obsahuje základné informácie
o štátoch so zameraním na centrá
cestovného ruchu, pamiatky, rezer−
vácie, gastronómiu a iné turistické
zaujímavosti. Schválená MŠ SR.

Geografia cestovného ruchu
pre 3. roèník
hotelových akadémií

B5, 104 strán, jednofarebná

A. Gajdoš a kol.

Ka�dá strana prináša �ivé záhlavie,
základný text zahàòujúci informácie
z ekonomického vývoja daného štátu,
doplòujúce texty, štatistické údaje,
zhrnutie i otázky a úlohy.
Schválená MŠ SR.

Hospodárska geografia
pre 1. roèník OA
(2. èas�)

B5, 144 strán, plnofarebná

P. Mariot

Obsahuje základné informácie
o štátoch so zameraním na centrá
cestovného ruchu, pamiatky, rezer−
vácie, gastronómiu a iné turistické
zaujímavosti. Schválená MŠ SR.

Geografia cestovného ruchu
pre 4. roèník
hotelových akadémií

B5, 96 strán, jednofarebná

I. Kohanová a kol.

Zbierka úloh pre stredné školy
Súbor rôznorodých úloh, nielen
klasicky školských, ale aj z reálneho
�ivota. Zbierka je vhodná pre 1. roè−
ník všetkých typov stredných škôl.
V súlade so ŠVP.

Matematika 1

B5, 280 strán, dvojfarebná

Z. Kubáèek

prezentuje matematiku
v príkladoch z be�ného �ivota.
Cestou postupných krokov a rôz−
nych úvah vysvet¾uje podstatu
matematických operácií.
Schválená MŠ SR

Matematika
pre 2. roèník gymnázií
a 6. roèník GOŠ
(1. èas�)
Učebnica

A4, 112 strán, plnofarebná

Z. Kubáèek

Uèebnica prezentuje matematiku
v príkladoch z be�ného �ivota.
Cestou postupných krokov a rôz−
nych úvah vysvet¾uje podstatu
matematických operácií.
Schválená MŠ SR

Matematika
pre 2. roèník gymnázií
a 6. roèník GOŠ
(2. èas�)

A4, 152 strán, plnofarebná

Matematika

AKCIA!

prostredníctvom
. Na našej internetovej stránke si ich mô�ete .

Tituly si mô�ete objedna� edièného portálu
MŠ SR zakúpi�

inovovaná

inovovaná

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Viac na s. 2 – 3

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!
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staňte sa členom KLUBU! Viac na

Dejepis

M. Kme�, D – Vasilová

(2. èas�)
Pracovný zošit obsahuje písomné
a obrazové pramene, mapy a sché−
my. Na ne nadväzujú rôznorodé
úlohy, ktoré zabezpeèujú osvojenie
si všetkých kompetencií, ktoré
predpisuje ŠVP. V súlade so ŠVP.

Dejepis 1 pre stredné školy

A4, 96 strán, dvojfarebný

M. Kme� – D. Vasilová

(1. èas�)
Pracovný zošit obsahuje rôznorodé
texty (pramene, názory historikov,
úryvky z pamätí...) a úlohy, ktoré
v �iakovi rozvíjajú predpísané
kompetencie. V súlade so ŠVP.

Dejepis 1 pre stredné školy

Odporuèilo MŠ SR.
A4, 96 strán, dvojfarebný

AKCIA! AKCIA!

Chceme iný september!
S podtitulom

sme od 20. októbra do 20.
novembra 2014 zrealizovali anketu, ktorej cie¾om bolo zisti� dostupnos�
ministerských uèebníc a spokojnos� uèite¾ov s nimi. Tieto zistenia sú štar−
tovacou plochou pre riešenie dlhodobo problematickej oblasti uèebníc
v slovenských školách.

Anketa prebehla v dvoch kolách – nominaènom a hlasovacom, celkovo sa
do nej zapojilo viac ako 5000 respondentov.

Výsledky hlasovania, list ministrovi školstva a reakciu ministerstva nájdete
spolu s ïalšími krokmi k vyriešeniu situácie na .

H¾adá sa najlepšia, najhoršia a najviac chýbajúca
uèebnica z Edièného portálu MŠVVaŠ

www.orbispictus.sk

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a



Literatúra pre stredné
A. Polakovičová a kol.

30

konštruktivizmus a komunikaèno−zá�itkové vyuèovanie
literárne druhy a literárne �ánre v logickom a chronologickom slede
literárnoteoretické termíny
atraktívne úryvky z literárnych diel
kritické èítanie, analýza a interpretácia
aktualizácia starších textov
inovatívny prístup k literatúre
formovanie vlastného názoru
literatúra ako súèas� umenia
testy
riešenia úloh
odporúèané MŠVVaŠ, v súlade so ŠVP

Uká�ka z Literatúry 4
A4, 208 strán, plnofarebná
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Nakupujte ešte výhodnejšie –

Viac na s. 2 – 3

Úryvok
z diela

Odkaz na iné
druhy umenia

Širší kontext
diela

Struèný rozbor
konfliktu

Citát literárneho
vedca

Rôznorodé
�ánre

Aktuálnos�Autorský kontext: údaje
relevantné pre dané dielo

Rôznorodé úlohy podporujúce
analýzu a kritické èítanie
textu a jeho interpretáciu

Vytvorte si
vlastný balíček
z ľubovoľných titulov

získate eštenižšie ceny

www.orbispictus.sk/E−shop



školy
O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a
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www. pictus.skorbisstaňte sa členom KLUBU! Viac na

Literatúra 1
Ako na literatúru (literárna komunikácia)
Staroveká literatúra
Stredoveká literatúra
Humanistická a renesanèná literatúra
Baroková literatúra
Klasicistická literatúra

Literatúra 2
Preromantická literatúra
Romantická literatúra
Postromantická literatúra
Realistická literatúra

Literatúra 3
Premeny realizmu
Literárna moderna
Moderná slovenská poézia
Avantgarda

Návrat k spoloèenskej funkcii literatúry

(naturalizmus)
(symbolizmus, impresionizmus)

(neosymbolizmus, vitalizmus)
(futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus,

expresionizmus, dadaizmus, poetizmus, surrealizmus/
nadrealizmus, katolícka moderna, naturizmus)

(absurdná literatúra, sociálne anga�ovaná literatúra,
prúd vedomia, sci−fi)

Literatúra 4
Pokraèovanie v tradíciách kritického,
sociálneho a psychologického realizmu
Literatúra v totalitných podmienkach

Zmeny poh¾adu na realitu

Postmoderna
·Súèasná slovenská literatúra

(literatúra socialistického realizmu,
snaha o zachovanie autorskej identity)

(existencializmus,
nový román, absurdná dráma, revolta v literatúre,
magický realizmus, fantastická literatúra)

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!



Ako objednávať

Internet – www. pictus.skorbis

Objednávací list

Na zrealizovanie objednávky máte v našom vydavate¾stve nieko¾ko mo�ností.
Zvá�te, ktorá je pre vás najdostupnejšia a najpohodlnejšia.

– objednávate

a

– ihneï vidíte cenu objednávky

– máte

všetkých získaných

– mo�nos� vy
tvori� si

– potvrdenie objednávky a informácie o nej

dostávate priamo do svojho e−mailu

najrýchlejšie
najlacnejšie

preh¾ad o

bonusoch

vlastný výhodný balíèek

Výhody objednávania cez web:

Prihláste sa

Prihláste sa ako zadaním ID kódu

alebo

zvo¾te a vpíšte IÈO alebo PSÈ školy. Po nájdení svojej školy
kliknite na . Vpravo hore uvidíte adresu školy a ID kód.

[ Škola, pedagóg ]

[ Neviem svoje ID ]
[ Pokraèova� ]

POZOR! Ak ste sa neprihlásili ako škola, objednávate si tovar
ako súkromná osoba. Vtedy vám nevzniká nárok na akciové ceny

a rôzne bonusy. Tovar vám bude zaslaný formou dobierky.

Vyberte si tituly

V vyberte predmet, titul a vpíšte poèet kusov, ktoré si chcete objedna�

alebo

kliknete na , vyberte si z ponuky,
vyplòte formulár a potvrïte objednávku .

Kliknite na .
Ak v objednávke nechcete spravi� �iadnu zmenu, stlaète .

E−shope

E−objednávacie listy
[ Vlo�i� do košíka ]

[ Zobrazi� obsah košíka ]
[ Objedna� ]

Objednávací formulár mô�ete kombinova� s e−shopom.

Vyberte si spôsob platby

a) internetbanking VÚB TB
b) CardPay

c)

d)

vo alebo – platíte ihneï pri realizovaní objednávky;
– platíte ihneï pri realizovaní objednávky.

(Táto mo�nos� sa zobrazuje od 16. 3.)

Túto formu pou�ite, ak vlastníte
platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club;

(Po vyplnení kontaktných údajov a potvrdení objednávky máte mo�nos� vytlaèi� si
predfaktúru.

)

PREDFAKTÚRA – PLATBA VOPRED

BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁ�KOU

Ak predfaktúru neuhradíte do 15. 3., vaša objednávka bude
vyexpedovaná za be�né ceny.

Be�né ceny platné pre rok 2015

Po 15. 3. platíte po dodaní tovaru.

úèet è. 2621023669/1100
èíslo faktúry.

Faktúru a poštovú pouká�ku obdr�íte
v balíku spolu s tovarom. Uhradíte ju
poštovou pouká�kou alebo prevodom
na .
Variabilný symbol:

Be�né ceny platné pre rok 2015

Vyplòte
. Faktúru a poštovú pouká�ku ob−

dr�íte v balíku spolu s tovarom. Uhradíte
ju poštovou pouká�kou alebo prevodom
na .
Variabilný symbol:

Objednávací list (ståpec Be�né
ceny)

úèet è. 2621023669/1100
èíslo faktúry.

Platíte po dodaní tovaru.

Predplatné od 1. 1. .

Ak si objednáte a predplatíte najneskôr
do 15. 3., zadajte ako variabilny symbol

(inak nebude mo�né identifikova� platbu).
èíslo objednavky−predfaktúry

do 15. 3

Predplatné od 1. 1. .

Vyplòte
a výslednú sumu uhraïte

poštovou pouká�kou alebo prevodom
na .

Ústri�ok
pouká�ky alebo kópiu prevodného príkazu

na a odošlite.

Objednávací list

Objednávací list

(ståpec Pred−
platné)

úèet è. 2621023669/1100
Variabilný symbol: IÈO školy.

prilepte

do 15. 3

Platíte pred odoslaním objednávky.

Vyplnený Objednávací list mô�ete posla�:
– poštou: Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava
– faxom: 02 / 48 25 22 30
– e−mailom: odbyt@orbispictus.sk

www. pictus.skorbisViac informácií na

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Platí aj pre
objednávanie balíčkov!




