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Už za každých 

10 kusov jedného titulu 

dostane škola ďalší kus

 zadarmo

10 +1

Pracovné zošity
pre 1. stupeň ZŠ zo slovenského jazyka

Učíme sa čítať
 K. Štefeková, R. Culková

Pracovný zošit na elementárne čítanie pomáha zvládnuť základy čítania 

a pripraviť žiakov na prácu so šlabikárom. Množstvo zaujímavých 

úloh a didaktických hier so stúpajúcou náročnosťou.

Metodické poznámky pre učiteľa obsahujú dôležité pokyny a rady na nácvik 

čítania, a to nielen v prípravnom období. 

Slovenský jazyk šaša Tomáša pre 1. roč. ZŠ
 R. Sivoková

Je rozdelený na dve časti: pracovné listy na fi xáciu prebraného učiva 

šlabikárového obdobia a pracovné strany k ľudovým rozprávkam, 

ktoré je možné aj vypočuť si z nahrávky.

Zvládnime ľahko a hravo: 
Tvrdé a mäkké slabiky

 D. Kovárová, A. Kurtulíková

Ilustrovaný doplnkový pracovný 

zošit skúsených autoriek sa zameriava 

na problémovú oblasť učiva – tvrdé 

a mäkké slabiky. 

Pracovný zošit 
k Čítanke 
pre 2. roč. ZŠ

 K. Štefeková, Z. Takáčová

Pracovný zošit plný nápaditých 

úloh korešpondujúci s platnou 

Čítankou prostredníctvom identicky 

pomenovaných kapitol. 

Vybrané slová
  D. Kovárová, 

A. Kurtulíková

Nápaditý a kvalitne spracovaný 

pracovný zošit s množstvom 

zaujímavých úloh na precvičenie 

dôležitého učiva tretieho ročníka 

– vybraných slov.  

Vyskúšaj sa zo slovenského 
jazyka v 2. ročníku ZŠ

 Z. Stankovianská, R. Culková

Zošit obsahujúci testy so zábavnými 

a pestrými úlohami na upevnenie 

a precvičenie učiva druhého ročníka. 

Výborná pomôcka pre každého žiaka 

i učiteľa.

Písanka pre 2. ročník ZŠ
 K. Štefeková, Z. Takáčová

Univerzálna celoročná písanka s pomocnou 

liniatúrou pre 2. ročník ZŠ ponúka široké využitie 

pri všetkých písomných aktivitách. Primárne 

ju možno využiť najmä na hodinách slovenského 

jazyka a hodinách čítania, napríklad na tvorivé 

písanie. Písanka reaguje na potreby žiakov 

2. ročníka, preto je súčasťou každej strany 

aj galéria nápovedných obrázkov s písmenami, 

súbor náročnejších 

spojov písmen 

či vhodná šírka riadkov 

v liniatúre. Písanka 

pre 2. ročník ZŠ môže 

byť tiež vhodnou 

pomôckou pre žiakov 

so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami.
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