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nový pre 2. ažslovenský jazyk

S FINANČNÝM

PRÍSPEVKOM
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ŠKOLSTVA SR

B Pracovné listy
pre rýchlejšie pracujúcich �iakov

Myslíme
na všetkých!

Z. Stankovianska – R. Culková
na www.e−orbispictus.skZADARMO

Z. Stankovianska – R. Culková
A Pracovné uèebnice

� pracovná uèebnica spája , a ,uèebnicu pracovný zošit zošit
�

�

�

�

�

�

svojím charakterom plynule nadväzuje na 1. roèník ZŠ,
�iak aktívne do uèebnice zasahuje: nalepuje, èíta, píše, poèíta, spája,
ilustruje, usporadúva, diskutuje, pracuje v skupine, lúšti tajnièky a šifry...,
�iaci si sami osvojujú gramatické a pravopisné pravidlá
pozorovaním rôznych jazykových situácií,
podporuje tvorivos� a umo�òuje individualny prístup,
iniciuje prácu v skupine,
umo�nuje sebakontrolu �iakov.

U�itoèné zálo�ky s „�ahákmi“

Atraktívne nálepky

Metodická príruèka obsahuje správne
riešenia úloh, struèné poznámky k zámeru
úloh, hry a ïalšie tipy na prácu s úlohami.

+ BONUS: editovate¾ný TVVP
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4. ročník ZŠ

D. Kovárová – A. Kurtulíková

C Pracovné zošity pre �iakov so špeciálnymi
výchovno−vzdelávacím potrebami

Pracovný zošit
zameraný na pred−
chádzanie rozvinutia
vývinových porúch
dyslexie a dysgrafie
na 1. stupni ZŠ.

Myslíme
na všetkých!



pracovná učebnica

Obsahuje podnety
na kritické myslenie
a formovanie vlastného
názoru �iakov.

Názov témy
pod¾a obsahového
štandardu iŠVP.

Vtip slú�i na precvièenie
i vyvodenie
jazykového javu.

�iaci si mô�u
overi� sami
správnos� riešení
autkorekciou.

Efektívne sa
vyu�íva èas
na diskusie a rozvoj
kritického myslenia.

�iaci si sami osvojujú
gramatické pravidlá
pozorovaním rôznych
jazykových situácií.

Názov aktuálneho
tematického celku.

�iaci vyu�ívajú
u� zmáme
situácie.

Podporuje �iakov,
aby si uvedomili
svoju sociálnu
ukotvenos�.

Úlohy podporujú
tvorivos�
a individualitu
�iakov.

Vekuprimerané komunikaèné
situácie svojimi príbehmi odkazujú
na gramatické javy a súèasne
rozvíjajú slohové tematické celky.

Porozprávaj

Nalep nálepku

Práca v dvojici/v skupine

Zapamätám si

Hra

Vieš, �e...?

Vtip

Talent

Typy úloh

Vyu�itie hrovej formy
vyuèovania jazyka.
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ZADARMO
ZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

Pani učiteľka, mohli
by ste vysvetliť ešte
raz tento príklad?

Práca s nálepkami,
príp. vyfarbovanie
podporuje èítanie
s porozumením.



metodická príručka
Ïalšie podnety
na prácu s úlohami.

Zrozumite¾nú pracovnú
uèebnicu ocení
aj rodiè poèas práce
�iaka z domu.Precvièovanie

èítania
s porozumením.

Uèebnica podporuje
striedanie èinností
a rozvíjanie rôznych
kognitívnych úrovní.

Podporuje sa práca
v skupine, �iak si vytvára
vlastné portfólio.

Struèné
poznámky
k zámeru úloh.

Správne
riešenie úloh.

Priestor na jedineèné
námety uèite¾a
a záznamy skúseností.

Slohové témy sú zaradené do jazykového uèiva,
preto�e sa na nich vyu�ívajú preberané jazykové
prostriedky a výuèbe jazykových prostriedkov
zároveò dávajú tieto témy praktické vyu�itie.
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Objednajte si

PZ a zošit
pre uèite¾a máte

.

v našom e−shope

zadarmo

20 ks
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Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

6

Východiskové texty
podporujú medzi−
predmetové vz�ahy.

Uèebnica podporuje
princíp analógie:
vyu�itie jedného
pravopisného javu
v príbuzných slovách. Texty s gramatickými

a pravopisnými javmi sú zároveò
propedeutikou na vyuèovanie
odborných predmetov.

Dôraz sa kladie aj
na viacvýznamovos� slov.

Uèebnica precvièuje
osvojené javy
v nových kontextoch.

Rozširovanie
slovnej zásoby –
frazeologizmy.

Dostatok priestoru
na motorickú fixáciu
pravopisu.

Objednajte si

PZ a zošit
pre uèite¾a máte

.

v našom e−shope

zadarmo

20 ks

pracovná učebnica



špeciálny pracovný zošit

Precvièovanie
oèných pohybov
a sluchovej analýzy.

Práca so zvukovou
stránkou jazyka.

Precvièovanie pravo−
pisu a významu slov.

Èítanie
s porozumením.

Základy reflexie
materinského jazyka.

Zraková
diferenciácia.

Priestorová
orientácia.

Zdokona¾ovanie techniky
èítania, orientácie v texte
a písania konkrétnych slov.

D. Kovárová – A. Kurtulíková
NOVÝ Slovenský jazyk pre 1. stupeò ZŠ

Rozvíjanie
špecifických funkcií �iakov
s vývinovými poruchami
pracovný zošit zameraný na predchádzanie rozvinutia
vývinových porúch dyslexie a dysgrafie na 1. stupni ZŠ,
cvièenia umo�òujú zvládnutie uèiva primeraným tempom,
autorky sú špeciálne pedagogièky s bohatými skúsenos�ami,
zošit korešponduje s pracovnou uèebnicou, ale dá sa pou�i� samostatne,
precvièuje jednotlivé kognitívne zlo�ky hrovou formou,
ocenia ho uèitelia, rodièia alebo asistenti.
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Myslíme
na všetkých!
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Písanie a slohová výchova pre 1. stupeò ZŠ

Mimoèítankové èítanie pre 1. stupeò ZŠ

Vybrané slová Tvrdé a mäkké slabiky

Slovenský jazyk pre 1. stupeò ZŠ – pracovný zošit
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www.orbispictus.sk


