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NOVINKY 2020
UVÁDZACIE CENY NOVINIEK
z Všetky novinky si škola môže zakúpiť za výhodnú uvádzaciu cenu.

VOĽNÝ TRH S UČEBNICAMI
z Ministerstvo v júni tohto roku otvorilo voľný trh s učebnicami.
z Školy môžu nakupovať vybrané tituly s ﬁnančným príspevkom
MŠVVaŠ SR.

MINISTERSKE.ORBISPICTUS.SK
z Tituly nášho vydavateľstva, na ktoré ministerstvo školstva ponúka
ﬁnančný príspevok, objednáte priamo na webovej stránke
www.ministerske.orbispictus.sk.

ORBISPICTUS.SK/ESHOP
z Nákup titulov bez ﬁnančného príspevku ministerstva školstva.
z E-shop vám po prihlásení automaticky zobrazuje ceny
a pripočítava všetky bonusy.
z Len v e-shope si môžete tovar objednať vo výhodných
balíčkoch, ktoré si zostavujete sami.

KNIŽNICA VYBRANÝCH TITULOV
z Prehľad celých titulov na listovanie.
z Získate prehľad o tom, čo nakupujete.
z Slúži aj ako pomôcka pri dištančnej výučbe.

SLOVO – LITERÁRNA SÚŤAŽ
z Súťaž pre mladých a nadaných autorov.
z Prihlasovanie trvá od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.
z Najlepšie príspevky budú publikované v zborníku.
z Absolútnemu víťazovi vydáme jeho prvú knihu.

SME EKOLOGICKÍ
z Väčšinu titulov pripravujeme v eko verzii,
aby boli šetrné k životnému prostrediu.
z Máme radi našu Zem!
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Učebnice

,
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če
U
z ktorých sa (mi)

z Orbis Pictus

Autori
Autorov našich učebníc
vyberáme z radov dlhoročných
a aktívnych učiteľov, didaktikov,
metodikov alebo špeciálnych
pedagógov. Pri tvorbe učebných
materiálov kladieme dôraz
na súčasné trendy a nové
možnosti vo výchove
a vzdelávaní.

iŠVP
a niečo navyše

dobre učí

Lektori
Učiteľ
Naše učebnice často
sprevádzajú zošity pre učiteľa
alebo metodické príručky (výsledky
úloh, návody na riešenie, vysvetlenie
zámeru autorov ap.), ktoré zvyšujú
kvalitu a zjednodušujú prácu učiteľa.
Uvoľňujú mu priestor pre jeho vlastnú
kreativitu a ponúkajú mu množstvo
inšpirácií na vlastný rozvoj.

Naše učebnice rešpektujú Štátny
vzdelávací program a v prípade potreby
ho dopĺňajú, prispôsobujú potrebám
reálneho života a praxe. Sú koncipované
tak, aby učiteľa odbremenili od neustáleho
kontrolovania naplnenia požiadaviek ŠVP.
Priebežná aktualizácia učebníc
je samozrejmosťou.

Internetová
stránka
Naše učebnice sprevádza i množstvo
digitálnych doplnkových materiálov:
schémy, obrazový materiál, hry, súťaže,
pomôcky pre učiteľa, metodické
príručky, TVVP, videá, zvukové nahrávky –
všetko pre väčší komfort učiteľa
a možnosť pestrého vyučovania.
Všetky materiály nájdete na
www.orbispictus.sk
a www.e-orbispictu.sk.

Redaktori
Naše učebnice sa rodia
v rukách skúsených redaktorov.
Sú to odborníci v daných
predmetoch, majú pedagogickú
prax, sledujú súčasné trendy
vo vzdelávaní
a aktívne učia.

Naše učebnice recenzujú
starostlivo vyberaní lektori.
Sú to odborníci z univerzít, didaktici
predmetov a učitelia z praxe
z rôznych častí Slovenska. Diela a ich
časti overujeme vo vyučovacom
procese ešte predtým, ako ich
ponúkneme školám.

Grafika
Naše učebnice vytvárajú
profesionálni graﬁci, ktorí spájajú
funkčnosť s aktuálnymi tendenciami
v graﬁckom dizajne. Nevyhýbame sa
odvážnym uchopeniam tradičných
tém v snahe vyhnúť sa stereotypom.
Veľký dôraz kladieme na prehľadnosť
a zrozumiteľnosť diela
pre žiaka.

Ilustrácie
Žiaci
Vybrané tituly pripravujeme
s doplnkovými materiálmi
pre žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo pre rýchlo
pracujúcich žiakov.

Naše učebnice ilustrujú
skúsení profesionálni ilustrátori.
Dôsledne zohľadňujú vek
žiaka a zámer ilustrácie.
Pri výtvarno−graﬁckom spracovaní
sa snažíme aj o budovanie
estetického cítenia žiaka.

www.e-orbispictus.sk
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Píš s MIMOM

Cvičný zošit k predpisovým písankám
pre 1. ročník ZŠ
z L. Virgovičová, Z. Virgovičová-Leetz

Cvičný zošit je doplnkom písaniek Písmenká – moji kamaráti
a je vhodný pre pravákov aj ľavákov. Žiaci ho môžu používať
v škole, ale aj na samostatnú prácu doma.
Väčší priestor vo formáte A4 ponúka deťom bezstresové
a diferencované nacvičovanie písmen a spôsob, ako si upevniť
ich správnu písanú podobu.
Pútavé úlohy v strede strany slúžia na regeneráciu pozornosti
pri písaní, ale i ako spätná väzba učiva.
Zošit je doplnený cvičeniami na nácvik rozlišovania podobných
tvarov tlačených i písaných písmen.

NOVINKA

Vytvorte si vlastný balíček
z ľubovoľných titulov
a získate ešte nižšie ceny!

www.orbispictus.sk/eshop
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Vhodný pre pravákov aj ľavákov

Čítaj s MIMOM

1.

STUPEŇ

pracovný zošit k šlabikáru
pre 1. ročník ZŠ
z L. Virgovičová, Z. Virgovičová-Leetz

Pracovný zošit je rozšírením a hravou podporou čítania
s porozumením. Používať ho možno kontinuálne
pri práci so šlabikárom od písmena M.
V pracovnom zošite nájdete rôznorodé typy textov a úloh
(hádaniek, vtipov, doplňovačiek...), ktorých náročnosť sa
stupňuje. Veľké písmená a krátke vety s dostatočnými
rozostupmi riadkov prinesú žiakom pocit úspechu a motivácie.
Obsahuje aj úlohy zamerané na logické uvažovanie, rozvoj
myslenia a argumentáciu. Texty sú tvorené tlačeným aj písaným
písmom a nachádzajú sa v nich nové slová na obohatenie
slovnej zásoby.
Pracovný zošit je možné používať v škole i doma.

A
K
N
I
V
O
N

10+1

Už za každých
10 kusov jedného titulu
dostane škola ďalší kus

Rozširujúce čítanie
s porozumením

zadarmo

ILUSTRÁCIE

ako aktívna súčasť čítania.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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NOVÝ Slovenský jazyk
pracovné učebnice

pre

2. - 4. ročník ZŠ

z Z. Stankovianska, R. Culková

Výnimočná novinka na slovenskom trhu!
Posúvame kvalitu našich učebníc
o krok vpred.
Súbor pracovných učebníc tvorí ucelený program na vyučovanie
slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. Spojenie učebnice, pracovného
zošita a zošita je vhodný spôsob, ako ušetriť čas, ktorý môže
učiteľ venovať zaujímavým aktivitám, hrám či diskusiám so žiakmi.
Pracovné učebnice využívajú súčasné trendy vo výučbe slovenského
jazyka a obsahujú zaujímavé texty s príbehmi, ktoré odkazujú
na gramatické javy, pričom rozvíjajú slohové tematické celky.
Žiaci si pozorovaním rôznych jazykových situácií osvojujú
gramatické pravidlá, na základe ktorých dokážu sami dotvárať
potrebné poučenia. Dopĺňaním a vpisovaním tak aktívne
spoluvytvárajú učebnicu.
Texty i rôznorodé cvičenia podnecujú žiakov ku kritickému
a hodnotovému mysleniu či čítaniu s porozumením.
Metodicky upúta nielen začínajúceho učiteľa, ale aj jeho skúseného
kolegu.
Metodická príručka pre učiteľov obsahuje riešenia, námety,
metodické rady a priestor na vlastné poznámky.

Pripravujeme

A
K
N
I
V
O
N
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1.

Pracovná učebnica – ukážková dvojstrana
Praco

Učebnica a pracovný zošit v jednom

STUPEŇ

+

20 1
zadarmo,

METODICKÁ PRÍRUČKA

ak si objednáte
20 ks pracovných
učebníc.

Metodická príručka –
ukážková dvojstrana

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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Pracovné listy
pre rýchlejšie pracujúcich žiakov
k pracovným učebniciam
NOVÝ Slovenský jazyk
z Z. Stankovianska, R. Culková

Bonusové pracovné listy slúžia pre žiakov,
ktorý sú na hodinách zvyčajne rýchlejší
ako ostatní. Obsahujú ďalšie, rozšírené
cvičenia na precvičovanie učiva.
Pracovné listy vizuálne i obsahovo
nadväzujú na preberané učivo v pracovných
učebniciach NOVÝ Slovenský jazyk
pre 1. stupeň ZŠ.
Žiaci ich môžu používať priamo na hodine
alebo na domáce precvičovanie.
Učiteľ si ich môže stiahnuť zadarmo
na stránke www.orbispictus.sk
alebo www.e-orbispictus.sk.

Doplnkové pracovné
é listy – ukážky

Doplnkové pracovné listy – ukážky
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Bonus

PRACOVNÉ LISTY
pre rýchlejšie pracujúcich
žiakov nájdete na
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk

NOVÝ Slovenský jazyk

1.

STUPEŇ

Rozvíjanie špeciﬁckých funkcií žiakov
s vývinovými poruchami učenia
pre

2. - 4. ročník ZŠ

z D. Kovárová, A. Kurtulíková

Séria špeciálnych pracovných zošitov je súčasťou série pracovných
učebníc NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ, ale môže
fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol
na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia (dyslexie
a dysgraﬁe) na prvom a druhom stupni ZŠ.
Cieľom je týmto vývinovým poruchám predchádzať – pomocou
preventívnych cvičení zabrániť, aby sa u žiaka poruchy rozvinuli.
Špeciálne materiály uľahčia učiteľovi, rodičovi alebo asistentovi prácu,
príp. ponúkajú pomalším žiakom možnosť pracovať primeraným
tempom. Titul je vhodný na prácu v škole i doma.

NÁCVIK

PRECVIČOVANIE

zrakovej diferenciácie
a priestorovej orientácie.

očných pohybov
a sluchovej analýzy.

NOVINKA
Pripravujeme

PRÁCA

ZDOKONAĽOVANIE

PRECVIČOVANIE

so zvukovou
stránkou jazyka.

techniky čítania, orientácie v texte
a písania konkrétnych slov.

pravopisu a významu slov,
čítanie s porozumením.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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NOVÝ Slovenský jazyk
pracovné učebnice

5. - 9. ročník ZŠ
I. časť

pre

z J. Krajčovičová

Spojili sme pre vás
učebnicu a pracovný zošit.

Slovenský
jazyk

Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok!
Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný
prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú
činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

ročník
ZŠ

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva,
súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe
sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA.

NOVÝ
NOVÝ

Slo
Slovenský
lovenský
ký
jjazyk
ja
azyk

ročník
č ík
ZŠ

ročník
k
ZŠ

NOVÝ
NOVÝ
Ý

II. časť

II. časť

ročník
ZŠ

I. časť

I. časť

Pripravujeme

II. časť
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ročník
ročník
ZŠ
Z

Zošit pre učiteľa

Slovenský
S
Slo
Sl
lovenský
ký
jjazyk
ja
azyk

Zošit pre učiteľa

ročník
k
ZŠ

ročník
ročník
ZŠ
Z

Slovenský
Slovenský
sk
ký
jazyk
jazyk

Zošit pre učiteľa
učiteľa
t ľ

NOVÝ
N
NO
OVÝ
Ý

Slovenský
Slovenský
sk
ký
jazyk
jazyk

Zošit pre učiteľa
uččiteľa

žiak priamo zasahuje,
úlohy na čítanie textov s porozumením,
poučenia, ktoré si žiak sám dotvára
na základe precvičovania učiva,
veľa cvičení na utvrdzovanie učiva,
tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy,
testy,
materiály pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

II. časť

I. časť

NOVÝ
NO
N
OVÝ
VÝ
Ý

z východiskové texty, do ktorých

NOVÝ

NOVÝ
NOV
NOVÝ
V
II. časť

Pracovná učebnica ponúka:

z
z
z
z

I. časť

II. ččasť

NOVÝ
NOVÝ
OV
VÝ
V

II. časť

A
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N
I
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O
N

Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu
k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie
kompetenčno-pojmového modelu vyučovania.
Rešpektuje iŠVP.

z
z

Zošit pre učiteľa

NOVÝ

+

20 1
zadarmo,
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Zošit
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uččiteľa
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ročník
ZŠ

ročník
k
ZŠ

Slovenský
Slovenský
jazyký
jazyk
Zošit pre učiteľa

Slovenský
jazyk
Slovenský
jazyk
Zošit pre učiteľa

ročník
ZŠ

Zošit pre učiteľa

Slo
Slovenský
Sl
lovenský
ja
jazyk

Zošit
šiit pre
p e učiteľa
uččiiteľa
ľ

ZOŠIT PRE UČITEĽA
ak si objednáte
20 ks pracovných
učebníc.

2.

Pracovná učebnica – ukážková dvojstrana

STUPEŇ

Pre žiakov so ŠVVP
TTVAROSLOVIE
V
VAROSLOVIE
A

POMÔCKA
POMÔ
ÔCKA
A

Zošit pre učiteľa
uľahčuje učiteľovi prípravu
na hodiny.

MATERIÁLY
PRE ŽIAKOV

Pracovné listy pre žiakov
so ŠVVP – ukážky

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk

www.e-orbispictus.sk
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Nový Pomocník
z matematiky
pre 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ)
z I. Kohanová a kol.

Sériu pomocníkov z matematiky vytvoril kolektív
skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod
vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky
FMFI UK. Spracovaná je na základe požiadaviek
učiteľov matematiky z praxe. Rozvíjajú matematickú,
čitateľskú a ﬁnančnú gramotnosť. Pracovné učebnice
využívajú autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky),
ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce.

Obsahujú aj prvky diferencovaného
vyučovania, ktoré umožňujú
individuálny prístup a zohľadňujú rôzne
tempo žiakov. Pridanou hodnotou
pracovných učebníc je v závere každej
kapitoly test s úlohami s výberom
odpovede na komplexné zopakovanie
prebratého učiva.

Zošit pre učiteľa s výsledkami úloh a konštrukciami

12
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2.

STUPEŇ

Rozšírené
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
7. – 9. ročník ZŠ (2. – 4. ročník GOŠ)
z I. Kohanová a kol.

NOVINKA

Finančná gramotnosť pomôže žiakom
orientovať sa v problematike ﬁnancií a precvičiť
si, ako vybrať najlepšie riešenie za daných
podmienok.
Úlohy plynulo nadväzujú na učivo
v jednotlivých učebniciach Nových Pomocníkov
z matematiky v 7. až 9. ročníku ZŠ. Podporujú
medzipredmetové vzťahy, vedú žiakov a žiačky
k odôvodneným a zodpovedným rozhodnutiam,
k argumentácii a k aktívnym diskusiám.
Žiaci dostávajú priestor na individuálnu,
skupinovú i projektovú prácu; rozvoj kritického
myslenia a vnímania súvislostí. Okrem
ekonomických kritérií musia žiaci zvažovať
i rodinné, spoločenské, etické či ekologické
okolnosti.

Doplnok je vypracovaný v súlade
s Národným štandardom ﬁnančnej
gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2
a s Metodikou pre zapracovanie
a aplikáciu tém ﬁnančnej gramotnosti do školských vzdelávacích
programov základných škôl.

z Finančnú gramotnosť pre 7., 8.

a 9. ročník ZŠ si môžete

zadarmo

stiahnuť ako pracovné listy
pre žiakov (i výsledky pre učiteľa).
z Rovnako bude zaradená

v najbližšej reedícii do tlačených
verzií Nových Pomocníkov
z matematiky.
Pracovná učebnica – ukážkové
strany

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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NOVÝ Slovenský jazyk

pre stredné školy

OrbisPictusIstropolitana
itan
an
naa
n

OrbisPictusIstropolitana

2

Milada Caltíková
Ľubomír Lábaj
Zuzana Lauková
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková

pre stredné školy
21.07.17 9:31
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Zuzana Lauková
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková

sjss1uĀeb.indd 1

NOVÝ

OrbisPictusIstropolitana
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pre stredné školy

Milada Caltíková
Ľubomír Lábaj
Zuzana Lauková
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková
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pre stredné školy

U Č E B N I C A

Milada Caltíková
Ľubomír Lábaj
Zuzana Lauková
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková

NOVÝ
NOVÝ
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p
rrvá
vá ččas
časť
asť
druhá časť
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pre stredné školy

U Č E B N I C A

pre stredné školy

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
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ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
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NOVÝ

Milada Caltíková
Ľubomír Lábaj
Zuzana Lauková
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková
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NOVÝ

OrbisPictusIstropolitana
itana
ana

OrbisPictusIstropolitana

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
TA

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA

z M. Caltíková a kol.

11.08.17 10:36

Čítame kriticky masmédiá?
Dokážeme správne
argumentovať?
Postrehneme významové
odtienky?
Vieme zrozumiteľne prečítať text?

+

20 1
zadarmo,

ZOŠIT PRE UČITEĽA
ak si objednáte
20 ks pracovných
zošitov.

Presvedčíme ostatných o svojej
pravde?
Vieme vytvoriť zrozumiteľný text?
Sformulujeme rýchlo primeranú
reakciu?

Pripravujeme

z riešenia úloh
z námety na riešenie
z vysvetlenie zámeru úloh
z vyznačenie hľadaných javov

priamo v texte
z inšpirácia na ďalšiu prácu

s textami a úlohami
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NOVÝ

OrbisPictusIstropolitana

Zošit pre učiteľa

U Č E B N I C A

Dokážeme ohodnotiť kvalitu
textu?

pre stredné školy

4
Milada
da Caltíková
Caaltíková
bomír Lábaj
Lábaj
Ľubomír
na Lauková
Zuzana
olakovičová
Alena Polakovičová
Ľubica Štarková

Učebnica
Východiskový materiál výučby, obsahuje
vyvodzovanie a aplikáciu jazykového
a slohového učiva, prehľad gramatiky,
ukážkové slohové útvary a námety
na diskusiu o jazyku a komunikácii
(s riešeniami). Učebnica zároveň slúži
na zhrnutie učiva. Jej hlavným zámerom
je slúžiť ako teoretické i pragmatické
pozadie vyučovania.

Zošit pre študenta
Tento zošit nahrádza poznámkový zošit.
Pripravenými a premyslenými úlohami
šetrí čas učiteľovi i žiakovi. Obsahuje
vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné,
tvorivé i problémové úlohy (dve riešenia,
žiadne riešenie). Spája jazykové prostriedky
(fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax)
s praktickou a efektívnou komunikáciou
(štylistikou). Novinkou je príprava
na školské písomné práce, testy ako nácvik
na externú maturitu a rôzne typy
jazykových produktov (ikonický text, video,
zvuková nahrávka...).

STREDNÉ
ŠKOLY

Učebnica – ukážkové strany

Posilňujeme nové témy

Zošit pre učite
ľa

– ukážková st
rana

DOPLNKOVÉ
MATERIÁLY

na stiahnutie
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk

Zošit pre študenta – ukážkové strany

POŠTOVNÉ A BALNÉ

NEPLATÍTE

Pripravujeme
Ťahák
z Súčasť série NOVÝ Slovenský jazyk pre SŠ (M. Caltíková a kol.).
z Vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite
alebo pre žiakov na hodiny slovenského jazyka.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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Slovo

literárna súťaž v love slov
pre žiakov základných a stredných škôl

Slovo
Literárny zborník
víťazov súťaže
ažže
v love slov
3. ročník
2017

Slovo

Slovo

Literárny zborník
Y¯ħD]RYV¼ħDŀH
YbORYHVORY

Literárny zborník
Y¯ħD]RYV¼ħDŀH
YbORYHVORY

URÏQ¯N
2018

URÏQ¯N
2019

Literárna súťaž ponúka výborný štartovací priestor pre mladých
začínajúcich umelcov, o ktorých sa možno raz bude učiť!
Texty mladých autorov a autoriek z celého Slovenska hodnotí
a vyberá odborná porota a čitateľská verejnosť.
Víťazi v jednotlivých kategóriách, ktorí sa umiestnia na prvých
troch miestach, získajú okrem hodnotných vecných cien
a odborného posúdenia svojej tvorby aj vydanie súťažného
textu v zborníku SLOVO, ktorý sa distribuuje do všetkých
základných a stredných škôl na Slovensku.
O poradí súťažných diel a ich umiestnení vo ﬁnále môžete
rozhodnúť aj vy na webovej stránke www.orbispictus.sk.

Prihlasovanie
do 6. ročníka
súťaže Slovo bude
od 15. 10. 2020
do 15. 12. 2020.

Máte doma
mladý talent?
Viac informácií na stránke
www.orbispictus.sk

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 2018
Slávka Jalčová
Kamienok
Autorkou knižky je absolútna víťazka 4. ročníka literárnej súťaže Slovo,
ktorá v čase jej písania bola ešte stredoškoláčkou. Slávka je všestranne
talentovaná. Svoju prvú knihu si ilustrovala sama.
Corin Dormstredová je typická suchárka: „Vždy sa učila na najlepšie známky. Rozpráva
piatimi jazykmi. V kolektíve neobľúbená, pretože nefajčí, nepije a rada číta knihy. Po strednej
škole šla na vysokú. Vyštudovala ekonómiu a potom žila z platu mzdovej účtovníčky
v upratovacej agentúre. Po roku rátania miezd si zohnala druhú prácu.“ Práve vďaka nej letela
Corin do Austrálie. Pracovné povinnosti ju zaviedli aj do tamojšej zoo, kde opäť stretáva Boba.
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6.URÏQ¯N
OLWHU£UQHM
V¼ħDŀHY
¼ħ ŀ
ORYHVORY

do 15. decembra 2020

Slovo

Slov

Mám ťa rád takého, aký si

Slovo
7YRU¯ģ"/RY¯ģ"+ĀDG£ģVORY£"
Neváhaj, sme tu znova!

SLOVO 2020.
Zapoj sa a vyhraj skvelé ceny!

Rozsah: maximálne 5 normostrán/9 000 znakov (vrátane medzier)
Ŀ£QHU:
.DWHJµULH

Diela získavajúce Cenu poroty a Cenu verejnosti budú zverejnené v zborníku SLOVO 2020.
Viac informácií a prihlasovací formulár nájdeš na www.orbispictus.sk!

VYBRALI SME PRE VÁS

Pravopisný semafor
pre 5. – 8. ročník ZŠ (1. – 3. ročník GOŠ)
z S. Krištofová – B. Valovičová

Slavomíra Krištofová
Barbora Valovičová

Pravopisný
semafor

5

Slavomíra Kriš
tofo
Barbora Valovič vá
ová

Pravopisný
semafor

5

Zošit pre
učiteľa

Slavomíra Krištofová
Barbora Valovičová

Pravopisný
semafor

6

6

Zošit pre
učiteľa

A

ORBIS PICTUS ISTROPOLITA NA

Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka je určená
na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých, pútavých textoch.
Využiteľný je na prácu v škole i doma.

2.
3.

Pravopisný
semafor

ORB IS PICT
OR
US ISTR OPOL
ITAN

ORBI S PICT
OR
US ISTR OPOL
ITAN A

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA

1.

Slavomíra Kriš
tofo
Barbora Valovič vá
ová

ZVUKOVÉ
NAHRÁVKY

Koncept je postavený na postupných krokoch:

vybraných cvičení
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk

ZASTAV A ROZHLIADNI SA (červená) je krátkym opakovaním učiva.
PRIPRAV SA (oranžová) obsahuje úlohy na precvičovanie učiva.
Náročnosť úloh sa stupňuje.
MÔŽEŠ POKRAČOVAŤ (zelená) obsahuje cvičenia, ktorými si žiak overí,
či učivo zvládol a môže pokračovať ďalej.

CIEĽOVÁ ROVINKA
Po tematických celkoch nasledujú cieľové rovinky, v ktorých je zhrnuté učivo
a zároveň sú spätnou väzbou pre žiaka, či dostatočne ovláda učivo z viacerých celkov.

Pripravujeme
Branislav Hriňák
Anna Valkovičová
Klaudia Veselá

Pravopisný
semafor

7

Branislav Hriň
ák
Anna Valkovič
ová
Klaudia Veselá

Pravopisný
semafor

7

Zošit pre
učiteľa

Slavomíra Krištofová
Barbora Valovičová

Pravopisný
semafor

8

OR BI S PI C T US I ST R OPOLI TA NA

www.orbispictus.sk

Pravopisný
semafor

8

Zošit pre
učiteľa

ORBIS PICT
US I S T R O P O
L I TA

ORBIS PIC TUS ISTROPOLITANA

18

Slavomíra Kriš
tofo
Barbora Valovič vá
ová
Slavomíra K
iš

NA

2.

Ako funguje Pravopisný semafor?

STUPEŇ

Pracovný zošit – ukážková dvojstrana

ZASTAVIŤ SA
A ROZHLIADNUŤ SA
– overenie
pochopenia učiva
PRIPRAVIŤ SA
– úlohy na
precvičovanie
MÔŽEŠ
POKRAČOVAŤ
– úlohy na overenie,
či môže žiak
pokračovať
na ďalšie učivo
CIEĽOVÁ ROVINKA
opakuje pravopisné a jazykové zručnosti
z tematického celku.

z
‚‚Ťaháky‘‘ upozorňujú
na často vyskytujúce
sa chyby v pravopise.

Z ši pre učiteľa
či ľ – ukážková
kážk á dvojstrana
d j
Zošit

z
Cvičenia možno zároveň
použiť aj ako diktáty.

Zošit pre učiteľa
obsahuje riešenia.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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2.

Fyzika

STUPEŇ

pracovné zošity pre 6. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. roč. GOŠ)
z Patrik Kriek

us.sk

pracovný zošit

prac
cov
ovvn
vn
nýý zo
zošit

SUHURÿQtN=ãDURÿQtN*2ã

SUHURÿQtN=ã
D
DURÿQtN*2ã

Zošit
Z
p
prre učiteľa

Séria pracovných zošitov
je zameraná nielen na
precvičovanie nadobudnutých
poznatkov, ale použiteľná je aj
priamo pri vysvetľovaní učiva.

pra
ac
cov
ovn
nýý zošit

us.sk

SUHURÿQtN=ã
tN=ãDURÿQtN
*2ã

Zošit
Z
p e učiteľa
pr

MENO
ŠKOLA
TRIEDA

Pracovný zošit – ukážková dvojstrana

Každý pracovný zošit obsahuje bloky
s poznámkami, ktorými si žiaci zopakujú
podstatu preberaného učiva. Okrem toho
ponúkajú aj dostatok priestoru na výpočty
a na konci kapitoly krátky test, v ktorom si
precvičia učivo a upevnia svoje vedomosti.
Obsahovo korešpondujú s usporiadaním
učiva v učebniciach fyziky schválenými
ministerstvom školstva. Učebnice vhodne
dopĺňajú množstvom úloh,
ktoré sú v nich zastúpené
DOPLNKOVÉ
v menšej miere.
PRACOVNÉ LISTY
Otvárajú tak priestor
na hlbšie precvičenie
preberaného učiva
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk
a na domácu
prípravu žiaka.
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pracovný zošit

Zošit
pre učiteľa

pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

pracovný zošit
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ
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Zošit pre učiteľa

Obsahuje podrobné riešenia, námety
na riešenia úloh a krátke metodické komentáre.
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NOVINKY 2020

Hľadáme pre vás to najlepšie!

www. e-orbispictus .sk

z
z
z
z
z
z

Metodiky k vybraným titulom.
Ukážky častí pracovných zošitov, úlohy, mapy, testy, prezentácie.
Videonahrávky, audionahrávky.
Bonusové materiály pre učiteľov.
Doplnkové materiály sú redakčne a odborne posúdené.
Materiály pre žiakov so ŠVVP k vybraným titulom.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

www.e-orbispictus.sk
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Byť členom
nášho KLUBU
sa vyplatí

Balíčky
šetria vaše peniaze,
sú stále obľúbenejšie

www.orbispictus.sk
Prvoradou snahou KLUBU Orbis Pictus Istropolitana je robiť
maximum pre kvalitu učebníc a iných didaktických pomôcok
a ich dostupnosť.
S potešením môžeme konštatovať, že po šiestich rokoch existencie
KLUBU jeho výhody využíva viac ako 850 škôl z celého Slovenska
a v nich množstvo pedagógov presvedčených o tom, že práve
odbornosťou a kvalitou svojej práce prispievajú k zvýšeniu úrovne
vzdelávania na Slovensku. Aj v roku 2020 chceme tento vzájomný
proces naďalej vylepšovať reagovaním na aktuálnu situáciu
vo vzdelávaní na Slovensku a na mnohé vaše konštruktívne podnety.

Ako zistím, či moja škola je členom KLUBU?
Školy, ktoré splnili podmienky na členstvo, sú uvedené v aktuálnom
zozname členov na www.orbispictus.sk v sekcii KLUB.
Hneď po splnení podmienok zasielame škole e−mailom oznámenie
o členstve spolu s ID kódom, ktorý umožňuje nákup cez e−shop
za klubové ceny. Po prihlásení sa týmto identiﬁkačným kódom
v e−shope sa automaticky zobrazujú klubové ceny. Informáciu
o členstve v KLUBE nájdu školy aj v hlavičke faktúry alebo
dodacieho listu.

Vytvorte si vlastný balíček
v e-shope na www.orbispictus.sk
Akcia Vytvor si vlastný balíček je po štyroch
rokoch medzi učiteľmi stále obľúbenejšia.
V minulom roku bola už viac ako polovica
objednávok realizovaná prostredníctvom
balíčkov, vďaka čomu školy ušetrili desaťtisíce
eur. Balíčky si môžete vytvoriť jednoducho
v e-shope na www.orbispictus.sk.

Tri pravidlá pri
tvorbe balíčkov:

1.

Balíček si môže vytvoriť škola
len v e−shope minimálne z troch
rôznych titulov. Maximálny počet
titulov je neobmedzený.

Okrem doterajších bonusov škola získa:
z nižšie ceny pri celoročnom objednávaní;
z množstvo užitočných informácií a voľne stiahnuteľných
didaktických pomôcok, kapitol učebníc a nových metodických
príručiek v elektronickej forme.

2.

Minimálny počet kusov z jedného
titulu je 5. Maximálny počet kusov
je tiež neobmedzený. Balíček môže
obsahovať učebnice a pracovné zošity
z rôznych predmetov a ročníkov.

Čo ak škola ešte nie je v KLUBE?

3.

Počet kusov z každého titulu
v balíčku musí byť rovnaký.
Pri tituloch, ktoré je možné nakupovať
v balíčkoch, je tlačidlo [Do balíčka].

Aké výhody členstvo v KLUBE prináša?

Škola sa môže stať členom KLUBU niekoľkými spôsobmi.

1.
2.
3.

22

Na základe obratu za predchádzajúci kalendárny rok:
základné školy 1. a 4. ročník: 250 eur, ostatné školy: 750 eur.
Ak sa škola aktívne zapojí do organizácie metodického
(alebo propagačného) seminára vydavateľstva, ktorého sa
zúčastní aspoň 30 učiteľov.
Ak škola poskytne 15 originálnych didaktických materiálov
(pracovné listy, písomky, tajničky, hlavolamy, hry…)
k trom rôznym predmetom vzťahujúcim sa na publikácie
vydavateľstva.

www.orbispictus.sk

DÔLEŽITÉ!
Pri balíčkoch získavate rovnaké bonusy
ako pri objednávaní bežným spôsobom.
Ak ste si objednali tovar v balíčkoch,
po fyzickom vystavení faktúry už nie je
možné do nej zasahovať. Pri balíčkoch nemôže
byť objednávka rozdelená na viac faktúr.

NOVINKY 2020

Ako objednávať
Na zrealizovanie objednávky máte v našom vydavateľstve niekoľko možností.
Zvážte, ktorá je pre vás najdostupnejšia a najpohodlnejšia.

www.orbispictus.sk
Výhody objednávania cez internet:
z
z
z
z
z

objednávate najrýchlejšie a najlacnejšie
ihneď vidíte cenu objednávky
máte prehľad o všetkých získaných bonusoch
môžete si vytvoriť vlastný balíček
potvrdenie objednávky a informácie o nej
dostávate priamo do e−mailu

1.

Prihláste sa

2.

Vyberte si tituly

3.
4.

Všetky

novinky
za uvádzacie
ceny!

Prihláste sa do svojho osobného konta. Ak neviete meno a heslo,
uveďte email, pod ktorým ste sa registrovali. Cez tento email si môžete
nechať vygenerovať nové heslo – použite funkciu [ Zabudli ste heslo? ].
Ak si nepamätáte registračný email, prosím, kontaktujte podporu predaja
tel. (02) 48 25 22 10. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte registračný formulár.

Po prihlásení vidíte ceny platné pre vašu školu.
Vyberte si tovar a vložte ho do košíka.
Tovar môžete do košíka vložiť priamo zo zoznamu tovarov alebo
aj z detailu titulu vyplnením počtu kusov a tlačidlom [ Pridať do košíka ].
Po kliknutí na ikonu košíka v hornom menu uvidíte prehľad titulov,
ktoré ste vložili do nákupného košíka. Môžete upravovať počet kusov tovaru,
prípadne sa vrátiť do prehľadu titulov a pokračovať v nákupe.
Ak nechcete v objednávke spraviť žiadnu zmenu, stlačte [ Skontrolovať a objednať ].

Výhodné zľavy
Všetky zľavy sú vám
automaticky prirátané.

+

20 1
zadarmo,

ZOŠIT PRE UČITEĽA
ak si objednáte
20 ks pracovných
zošitov.

10+1

Už za každých
10 kusov jedného titulu
dostane škola ďalší kus

zadarmo

Fakturačné údaje a doručovacia adresa
V ďalšom kroku skontrolujte fakturačné údaje a doručovaciu adresu.

Vyberte si spôsob platby
z internetbanking vo VÚB alebo TB – platíte ihneď pri realizovaní objednávky;
z CardPay – platíte ihneď pri realizovaní objednávky. Túto formu použite, ak vlastníte

LNÉ
POŠTOVNÉ A BA

NEPLATÍTE

platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club;
z BANKOVÝM PREVODOM ALEBO POŠTOVOU POUKÁŽKOU

(Táto možnosť sa zobrazuje od 16. 3.)

5.

Potvrdenie a odoslanie objednávky
V poslednom kroku uvidíte súhrn objednávky a potvrdzovacie tlačidlo.
Ak je všetko v poriadku, kliknite na [ Objednať ].

Bežné ceny platné pre rok 2020
Faktúru a poštovú poukážku dostanete v balíku spolu s tovarom.
Uhradíte ju poštovou poukážkou alebo prevodom
na účet SK95 1100 0000 0026 2102 3669. Variabilný symbol: číslo faktúry.

Učebnice, z ktorých sa (mi) dobre učí

V prípade
akýchkoľvek
otázok nás
kontaktujte na tel. č.

02/48 25 22 10
Viac informácií na
www.orbispictus.sk
www.e-orbispictus.sk

23

ministerske.orbispictus.sk
2

pre 1. ro²ník ZŠ

1

pre 1. ro²n

ík ZŠ

²²asõ

²asõ

webový portál na nákup titulov
s ﬁnančným príspevkom
ministerstva školstva

Je to celkom
jednoduché!

OrbisPictusIstropolitana

pre prvý ročník
roččník
základných škôl

V. Repáš – I. Jančiarová

1. časť

1

Matematika

1.

Prihláste sa do svojho konta

2.

Vložte učebnice do nákupného košíka

3.

Dokončite objednávku

Na prihlásenie použite prístupové meno
a heslo ako do eshopu na stránke orbispictus.sk.

Vyberte si z titulov s príspevkom MŠVVaŠ SR
počet kusov, ktorý potrebujete, a prejdite do košíka.

Doplňte potrebné údaje a odošlite objednávku.

pre prvý roèník ZŠ
1. diel
e

Ešte výhodnejšie!
Orbis Pictus Istropolitana

pracovný zošit

Všetky tituly u nás kúpite ešte výhodnejšie.
Tieto zľavy vám budú prirátané automaticky.

Branislav Hriňák
Anna Valkovičová
Klaudia Veselá

pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

MENO
ŠKOLA
TRIEDA

10+1

Pravopisný
sn
semafor

7

Už za každých
10 kusov jedného titulu
dostane škola ďalší kus

OR B IIS P ICTUS
ICTU
USS ISTR O P O L ITANA
ITA NA

Jarmila Krajč
ovičová

3
6
6
8
6
6

praco
ovný zošit
pre 9. ročník
ZŠ

a 4. ročník GOŠ

9

zadarmo

+

20 1
zadarmo,
ZOŠIT PRE UČITEĽA

ak si objednáte
20 ks pracovných
učebníc.

Viem, čo kupujem!
Pri nákupe si viete jednotlivé tituly
prelistovať od začiatku až do konca,
aby ste mali prehľad o tom, čo kupujete.

Orbis Pict
us Istropo
lita

na

Orbis Pictus Istropolit ana

