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Milí priatelia,

opäť máte v rukách aktuálny výber toho najlepšieho, čo Vám pre vybavenie škôl a zaujímavé vyučovanie 

môžeme ponúknuť. Čím môže byť naša ponuka iná ako ostatné, ktoré dostávate? 

Sme tím nadšencov zložený z rôznych profesií – sme pedagógovia, školitelia, technici aj ekonómovia – 

preto sme katalóg spracovali s ohľadom na všetky hľadiská, ktoré môžu ovplyvniť Váš výber a zvolili sme si motto, 

ktoré odráža naše pocity pri jeho tvorbe: 

„Škola hrou  – Radosť z objavovania  – Láska k učeniu“

Radi sa učíme, radi pomáhame učiť. A naša práca predajom produktov nekončí. Skúsení školitelia sú 

pripravení pomôcť Vám naplno využiť výhody moderných vyučovacích nástrojov tak, aby pre Vás neboli príťažou, ale 

naopak spestrili vyučovací proces žiakom aj Vám.

Aby ste pokusy mohli pripraviť v bezpečnom a tvorivom prostredí, bezplatne navrhujeme celé riešenia pre 

fyzikálne, chemické, biologické a ekologické laboratóriá, digitalizované triedy alebo odborné učebne, ktoré pripravia 

žiakov na reálne situácie v ich budúcom povolaní. 

Záverom Vás chceme uistiť, že všetky Vaše podnety a pripomienky, ktoré odovzdáte našim obchodným 

zástupcom pri osobných stretnutiach v školách, nám pomáhajú zlepšovať sa. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

tím  Škola.sk 
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia
Jazyk a komunikácia/Rozvoj komunikácie

Abeceda

Hravá abeceda s veľkými písmenami. Prečvičujte si
spoznávanie písmen s touto farebnou sadou. Deti si
zlepšujú  koordináciu  ruky  a  oka  pripevňovaním
písmen  abecedy  na  šnúrku.  Sada  obsahuje  260
písmen, 15 šnúriek a vedierko. Rozmer: v 4cm.

KV020022B 29,00 €

Abeceda 100x140cm

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. a
2. ročník  ZŠ.  Hravou  formou  prispieva  k  lepšiemu
poznávaniu a osvojeniu správnych tvarov písaných a
tlačených písmen či k zvládnutiu písania.

17700408C 90,00 €

Abeceda – sada magnetických písmeniek

Poznávanie  a  učenie  abecedy može byť  zábavné s
rôznofarebnými  magnetkami  písmenkami.  Rozvíja
koordináciu oko - ruka pri prenášaní veľkých a malých
písmen a pri tvorení textov na magnetickej tabuli.

KV140087C 14,90 €

Abeceda (216 ks kartičiek)

Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
na vyučovanie jazykov.

18300006A 28,20 €

Malá abeceda - pečiatky

Sada  pečiatok  s  písmenkami,  s  ktorými  deti  môžu
skladať svoje prvé slová. Obsah: 34 ks. Rozmer: 2,5 x
2,5 cm. Vek 3+

KV020068B 14,40 €

Abeceda - drevené koráliky

Drevené  koráliky  zo  4  strán  potlačené  veľkým
písmenom s možnosťou skladať slová, názvy, mená.

16200334D 16,60 €

Abeceda v plechovkách ANJ

Sada  obsahuje  plechovky  s  písmenami.  Vnútri
plechoviek sú kartičky:  jedno veľké písmeno,  jedno
malé písmeno a 5 kartičiek zvieratiek alebo rastlín,
ktorých  názvy  začínajú  na  predmetné  písmeno  v
angličtine.

KV020033C 68,00 €

Veľká abeceda - pečiatky

Sada  pečiatok  s  písmenkami,  s  ktorými  deti  môžu
skladať svoje prvé slová. Obsah: 34 ks. Rozmer: 2,5 x
2,5 cm. Vek 3+

KV020067B 14,40 €

Pieskové písmená - malá abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (malá
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300098C 43,00 €

Číslovaná kocka - červená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300219C 20,30 €

Číslovaná kocka - modrá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.

10300220C 20,30 €

Číslovaná kocka - zelená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300221C 20,30 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Číslovaná kocka - žltá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300222C 20,30 €

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €

DVD Alfík II. - slovná zásoba - slovenský
jazyk
Oblasti:  telo,  oblečenie,  povolania,  potrava,  šport,
domácnosť,  príroda,  zvieratá,  doprava,  značky,
hudobné  nástroje,  čísla,  tvary,  farby,  štáty

KV130003D 99,00 €

DVD Alfík III. - slovná zásoba - anglický
jazyk
Oblasti:  telo,  oblečenie,  povolania,  potrava,  šport,
domácnosť,  príroda,  zvieratá,  doprava,  hudobné
nástroje, čísla, tvary, farby, štáty

KV130004D 99,00 €

Bábky na prst vyjadrujúce pocity s 2
tvárami +CD
Súbor obsahuje 6 klasických maňušiek, CD audio s 2
rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický návod. Dostupné v 14 jazykoch (SJ, AJ, FJ,
ŠJ, NJ, TJ, a iné).

18300039A 51,00 €

Balík Rozprávky

Akciová ponuka obsahuje 5 sád magnetickýc obrázkov
s rozprávkami (Išlo vajce na vandrovku, Koza odratá a
jež, Červená čiapočka, Vlk a kozliatka, Tri prasiatka).
Zakúpením  balíka  Rozprávky  získate  sady  za
mimoriadne zvýhodnenú cenu 70,-€

16200200D 70,00 €

Čísla a tvary - SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla a tvary - SJ.

16200053D 15,50 €

Farby SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Farby - SJ.

16200158D 15,50 €

Ako sa cítiš?

Obrázky na skladanie, rozmer 30 x 30 cm, na ktorých
sú znázornené rôzne výrazy tváre. Balenie obsahuje
15ks.

19600034B 38,00 €

Ako sa máme obliekať (hra s fotografiami)

Hra,  ktorej  cieľom  je  naučiť  sa  postupnosti  pri
obliekaní v jednotlivých ročných obdobiach. Max. pre
4 deti. Obsahuje 48 fotokariet, samokontrolný opravný
systém a pedagogický návod.

18300026A 16,00 €

Hmat a vnímanie (hra s fotografiami)

Hra je určená na rozvoj hmatu a rozlišovanie rôznych
povrchov dotykom. Obsahuje fotokarty rôznych tkanín
a materiálov (16 ks), hmatateľné fotokarty (16 ks), 2
ks šatiek na zaviazanie očí,  samokontrolný opravný
systém a pedagogický návod.

18300045A 38,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Pred a po (hra s fotografiami)

Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
PRED  -  TERAZ  -  POTOM.  Didaktický  materiál  je
založený  na  logickom  priraďovaní  a  hľadaní
chronológie  trojíc.  Predmety  na  kartách  sú  ľahko
rozoznateľné a pomenovateľné.

18300020A 29,00 €

Každodenné potraviny (hra s fotografiami)

Asociačná pomôcka, ktorá jednoduchým a názorným
spôsobom zobrazuje pôvod potravín. Deti prídu na to,
kde  a  ako  rastú  zemiaky,  paradajky  alebo  jablká.
Pochopia, kde sa vzalo vajíčko, mlieko, mäso alebo
ryba.

18300053A 22,60 €

Zmyslové orgány (hra s fotografiami)

Hra  sa  skladá  z  50  fotografií  zmyslov.  Ku  základným
10  kartám  má  dieťa  priradiť  40  fotografií,  ktoré
zodpovedajú  jednotlivým  zmyslom.  Obsahuje
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300010A 28,32 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Fotografie potravín - ovocia, zeleniny (54
ks)
54 fotografií, ktoré znázorňujú potraviny vždy v dvoch
rozdielnych  stavoch.  Deti  získajú  komplexnejšie
vedomosti o potravinách a obohatia si reč o slovné
spojenia ako napr.: celé, rozrezané, jeden kus, veľa
atď.

18300096B 31,00 €

Kde je chyba? (fotografie, 50 ks)

50  fotografií  s  rozmerom  16,6x11,6  cm,  ktoré
reprezentujú bežné situácie, na ktorých však nie je
všetko  v  poriadku  -  niektorý  nástroj  alebo  časť
oblečenia  je  nesprávne  použitý.  Obrázky  pomáhajú
rozvíjať pozorovacie schopnosti.

18300071B 31,00 €

Fotografie tela a odevov (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  ľudské  telo  a  odevy.  Fotografie  rozvíjajú
prirodzeným spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu
detí.  Obsahuje  pedagogický  návod  a  podstavec  na
prichytenie fotografií.

18300106B 31,00 €

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

Fotografie predmetov v domácnosti (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  predmety  v  domácnosti.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.

18300101B 31,00 €

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Sled udalostí (fotografie)

50  fotografií  s  rozmermi  19,5x13,5  cm,  ktoré
predstavujú  krátke  príbehy.  Pomocou  nich  sa  deti
naučia  porovnávať,  zoraďovať  a  celkovo  vnímať
časový rozmer. Rozvíjajú logické myslenie.

18300009B 28,56 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Ako sa vyrábajú potraviny 1

Ako sa dostanú potraviny až na náš stôl?  Na tieto
otázky Vám dá odpoveď táto pomôcka. Nájdete v nej
päť  výrobných  postupov  (chlieb,  mlieko,  med,
minerálna voda, pomaranč). Obsahuje 34 kartičiek a
pedagogický návod.

18300029B 15,00 €

Ako sa vyrábajú potraviny 2

Ako sa dostanú potraviny až na náš stôl?  Na tieto
otázky Vám dá odpoveď táto pomôcka. Nájdete v nej
päť výrobných postupov (vajíčko, soľ, paradajka, olej,
ryža). Obsahuje 34 kartičiek a pedagogický návod.

18300056A 15,00 €

Hra Aký je konečný výsledok?

Táto hra pre deti podporuje rozvoj logického myslenia,
jazyka  a  slovnej  zásoby,  rozvíja  vizuálnu  pamäť,
pochopenie príčiny a následku.

KV140090C 14,90 €

Hra Čo sem nepatrí?

Zábavná  hra  podporuje  logické  myslenie.  Hra
obsahuje 12 herných kariet.

KV140089C 19,90 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Hra - Hudobné nástroje (25 zvukov a ich
názvy)
Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov  hudobných  nástrojov  na  audio  CD  a  ich
priraďovanie  k  fotokartám.  Obsahuje  25  ks
obojstranných kariet, 150 ks červených kotúčikov (pre
25 žiakov), pedagogický návod.

18300062A 36,00 €

Hra Nájdi a spočítaj farby

Pusťte sa na hernom pláne do objavovania. Spočítajte
farby, zbierajte korálky a porovnajte si výsledky. Hra
pomôže dieťaťu: rozvíjať vizuálny postreh, zdokonaliť
sa  v  počítaní,  spoznať  farby,  rozoznávať  symboly,
znaky, číslice. Hra pozostáva z 53 kusov. Vek 3+

KV140055C 14,98 €

Hra Tematické počítanie

Zábavná hra podporuje rozvoj zrakového vnímania a
rozpoznanie  rovnakých  symbolov.  Hra  obsahuje  32
hracích kariet.

KV140088C 19,90 €

Hra - Zvuky emócií

Hra určená pre 12 detí je založená na princípe hry
bingo a učí deti rozlišovať základné emócie. Obsahuje
CD s  nahrávkami  MP3,  24  kartiiček,  60  červených
žetónov na počítanie a pedagogický návod.

18300017B 36,00 €

Jazyková hra - Formulujem vety

Hra aranžuje didaktické situácie, v ktorých sa deti učia
formovať jednoduché vety.  V súbore sa nachádzajú
obrazové  tabule  so  štyrmi  obrázkami  a  s  nimi
korešpondujúce karty.

19900224D 40,00 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 2 -
Nájdi tvary
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Každá karta sa skladá z 9
polí, ktoré treba zakryť rovnakými obrysmi.

10300182B 8,10 €

Kartičky - Čo je nesprávne ?

12 tematických kartičiek (16 x 16cm) so 4 predmetmi.
Téma - jedlo, zvieratá, vozidlá, kontrolný systém.

10300180B 15,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 1 -
Nájdi rovnaké
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Na hracej karte je 9 polí,
ktoré majú byť zakryté rovnakým obrázkom.

10300181B 8,10 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 3 -
Doplňte.
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16xm)  a  36
transparetných kartičiek. Na každej hracej karte je 9
polí, ktoré treba pokryť príslušnými transparentnými
kartičkami.

10300183B 8,10 €

Krátke príbehy 1

Krátke príbehy ktoré majú za cieľ rozvíjať zmysel pre
chronologické vnímanie času. Obsahuje 34 kartičiek,
pedagogický návod.

18300054B 15,00 €

Krátke príbehy 2

Krátke príbehy, ktoré majú za cieľ rozvíjať zmysel pre
chronologické vnímanie času. Obsahuje 34 kartičiek a
pedagogický návod.

18300068A 15,00 €

BeanBags - ovocie 6ks

Farební  ovocníčkovia  sú veľmi  príjemní  na dotyk a
súčasne  pr ipraven í  znášať  to  na j tv rdš ie
zaobchádzanie. Hádžte s nimi do diaľky, triafajte ciele,
prihrávajte si ich navzájom. Učte sa názvy v cudzích
jazykoch.

16200356C 20,10 €

Bodková symbolika

Znázornime  si  čísla,  porovnávajme,  sčítavajme  a
odčítavajme!  Jednoduchá  matematika  pomocou
magnetických  obrázkov  bodiek.

16200381D 19,00 €

Zvieratká - les a lúka NJ

Spoznávame zvieratá žijúce v lese a na lúke. Učíme sa
ich názvy v nemeckom jazyku.

16200577D 11,30 €

Bzučiaky

Interaktívny bzučiak  -  prineste  vzrušenie  do triedy.
Každý má priemer 9 cm a vyžaduje 2 x "AAA" batérie,
ktoré nie sú súčasťou balenia. Obsahuje malé časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov. Sada 4 ks.

KV020002B 24,00 €

Časové vzťahy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  utvárať
predstavu  o  častiach  dňa:  ráno,  dopoludnie,  obed,
popoludnie, večer. Vedieť ich pomenovať a orientovať
sa v pojmoch deň, noc, dnes, včera, zajtra.

16200410D 15,50 €

Ceruzky akvarelové biele

12ks  bielych  akvarelových  ceruziek  na  písanie  na
cvičné tabule.

10300450B 6,60 €

Červená čiapočka

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky
a rozvíjať slovnú zásobu.

16200128C 14,50 €

Combino - skladajme slová

Priehľadnými  kartičkami  s  obrázkami  sa  prekrývajú
podkladové  kartičky  z  dreva  za  účelom dotvorenia
uceleného obrázku. Deti  skúšajú čo k čomu patrí  a
učia sa z čoho sa skladá napr. loď, hodiny atď. Vek 4+

KV140065C 19,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Denný režim

Balenie obsahuje 20 obrázkov s reálnymi fotografiami
(11,5  x  11,5  cm),  ktoré  znázorňujú  denný režim a
rôzne  činnosti  vykonávané  počas  dňa.  Deti  sa  tak
naučia  ako  si  rozdeliť  deň,  čo  vedie  k  väčšej
samostatnosti  a  tým  aj  k  zvýšeniu  vlastného
sebavedomia.

18300119B 14,50 €

Deti sveta

Zoznámte  sa  s  kamarátmi  v  pútavo  ilustrovanej
pomôcke "Deti sveta". Spoznajte ich príbytok, známu
rastlinu a typické zvieratko, ktoré v danej oblasti žije.
Tvorte,  kombinujte,  rozprávajte,  rozvíjajte  slovnú
zásobu podľa 32 obrázkov na magnetickej tabuli,  v
lavici alebo na koberci.

16200654D 36,30 €

Deti sveta - puzzle

Krásne ilustrované puzzle pre malé deti s tématikou
Deti sveta.

KV140029B 28,90 €

Dopravné prostriedky a povolania

Hra zameraná na párovanie dopravných prostriedkov
s povolaním a súvisiacim predmetom. Hra je určená
pre max. 6 detí. Obsahuje 6 fotokariet, 24 kartičiek
predmetov a pedagogický návod.

18300033A 18,00 €

Farby, tvary, rozmery

Naučme  sa  základné  rozdiely  v  tvaroch  a  ich
rozmeroch.  Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3
možností.  Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových
rámčekov,  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300048A 18,00 €

Happy Hoppy (výučbový koncept pre 3-9
ročné deti - angličtina)
Zábavný komplet na výučbu angličtiny pre deti od 3
do  9  rokov.  Komplet  obsahuje  audio  CD  s  18
pesničkami,  texty  piesní,  obrázkový  slovníček,
obojstrannú  stolovú  hru  až  pre  4  hráčov,  pexeso,
pracovné listy.

17000114B 24,90 €

Hodiny na učenie AJ

Multifunkčné  hodiny.  Začnite  hovoriť  o  hodinách  a
polhodinách,  postupne  sa  pridajú  aj  minúty...  Za
nejaký ten čas to budú všetko vedieť už samé.

KV140042C 12,90 €

Hospodárske zvieratá

NOVINKA! Hospodárske zvieratá, ich mláďatá a úžitok
pre  človeka,  to  všetko  nájdete  v  tejto  praktickej
krásne  ilustrovanej  pomôcke.  Naučte  deti  zvieratá
spoznávať,  pomenovať,  rozlíšiť  či  správne  priradiť.
Využitie pomôcky je všestranné vo všetkých oblastich
rozumovej  výchovy  v  škôlke  alebo  na  hodinách
prírodovedy.

16200640D 24,90 €

Hračky SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Hračky - SJ.

16200241D 13,00 €

Hygiena

Pomôcka k téme hygienické návyky a osobná čistota.

16200159D 14,50 €

Išlo vajce na vandrovku

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky
a rozvíjať slovnú zásobu.

16200363D 13,00 €

Jar, leto, jeseň, zima

Súbor magnetických obrázkov pomáha rozvíjať slovnú
zásobu k téme ročné obdobia.  Umožňuje pozorovať
zmeny v prírode a typickými znakmi charakterizovať
jar, leto, jeseň a zimu.

16200453D 25,80 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Jednoduchá príprava

Sada  magnetických  obrázkov  umožní  učiteľovi
vytvoriť pre začínajúcich prvákov prostredie, v ktorom
budú vedieť aká činnosť nasleduje a čo k nej budú
potrebovať.

16200510C 12,50 €

Jednoduché obliekanie

Pomôcka rozvíja slovnú zásobu k téme oblečenie. Deti
vyberajú kartičky s oblečením tak aby našli zhodu s
oblečenou  postavičkou  chlapca,  dievčatka  alebo
šaška.  Učia  sa  triediť  oblečenie  aj  podľa  ročných
období.

16200144D 16,50 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Kocka s vreckami

Úžasná pomôcka pre kreatívnu prácu na akýkoľvek
predmet  a  pre  akúkoľvek  vekovú  skupinu  detí.
Vložením  príkladov,  slov  či  obrázkov  do  mäkkých
plastových  vrecúšok  vytvoríte  vlastnú  kocku  s
vlastným obsahom. Plastový povrch, veľkosť 15cm.

10300267A 9,00 €

Kocka s vreckami - pracovné karty

Sada 35 obojstranných čiernobielych kariet s námetmi
a 6 farebných kariet, ktoré sa vkladajú do vreciek na
kocke. Kocka s vreckami (10300267D) nie je súčasťou
balenia!

10300155B 15,30 €

Kocky príbehov

Tvorte si pomocou kociek a vlastnej fantázie príbehy.
Dieťa  hodí  kockami  a  dáva  voľný  priebeh  svojej
predstavivosti pri vytváraní príbehov pomocou postáv,
zvierat,  predmetov  a  činností,  ktoré  sa  objavia  na
hodených kockách.

18300118B 25,90 €

LOGICO Piccolo - Tvary

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400203D 9,90 €

Koza odratá a jež

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text,  reprodukovať a usporiadavať
dej  podľa  dejovej  a  časovej  postupnosti,  rozvíjať
slovnú zásobu. Materiál: obrázky z pevného kartónu
hrúbky 2 mm s magnetom.

16200020C 14,50 €

LOGICO Piccolo - Tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400204D 18,00 €

LOGICO Primo - Čimo v materskej škole

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400102D 9,90 €

LOGICO Primo - Farby a tvary

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400104D 9,90 €

LOGICO Primo - Farby a tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400105D 17,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

LOGICO Primo - Hry na koncentráciu

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400114D 9,90 €

LOGICO Primo - Hry na rozvoj reči

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400133D 9,90 €

LOGICO Primo - Hry na rozvoj reči + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400134D 15,59 €

LOGICO Primo - Karty kompetencií

K  súborom  Logico  Primo  sú  spravované  Karty
kompetencií, ktoré majú informatívny charakter (ako
dieťa  motivovať  k  rozvíjaniu  logického  a  kritického
myslenia  a  celkovo  k  rozví janiu  kľúčových
kompetencií).

20400135D 12,90 €

LOGICO Primo - Logické hry

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400118D 8,90 €

LOGICO Primo - Logické hry + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400119D 17,90 €

LOGICO Primo - Na gazdovskom dvore

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400110D 9,90 €

LOGICO Primo - Na gazdovskom dvore +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400111D 17,90 €

LOGICO Primo - Nakupovanie je zábava

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400120D 9,90 €

LOGICO Primo - Nakupovanie je zábava +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400121D 17,90 €

LOGICO Primo - Počítaj a porovnávaj

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400108D 9,90 €

LOGICO Primo - Takto sa obliekame

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400112D 9,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

LOGICO Primo - Takto sa obliekame +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400113D 17,90 €

Rámik LOGICO Primo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Primo

20400101D 10,90 €

Maňušky (8 ks) - Červená čiapočka, Tri
prasiatka s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300040A 53,10 €

Maňušky (8 ks) - Pinocchio, škaredé
káčatko s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300121A 52,32 €

Maňušky (8 ks) - Zvieratá rozprávajú
rozprávky s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300058A 51,02 €

Maxi pečiatky - obrázky

Maxi  pečiatky  obrázky,  výška  5cm,  priemer  7,5cm
roztriedené a uložené v plastovej podložke.

10300053C 17,40 €

Maxi pečiatky - písmená

Maxi  pečiatky  písmená  -  výborná  pomôcka  pri
poznávaní písmen v škôlke, nultom ročníku alebo v 1.
triede. Využitie pri akýchkoľvek výtvarných prácach.
Počet: 26ks, výška 5cm, priemer 7,5cm. Roztriedené a
uložené v plastovej podložke.

10300127C 15,00 €

Počasie - pečiatky / 10ks

Výborná pomôcka na zhodnotenie skutočného počasie
v danom dni a období. Veľké pečiatky o počasí. Žiaci
môžu  zaznamenávať  meniace  sa  poveternostné
podmienky  a  tvoriť  vlastné  záznamy,  mapy  alebo
kalendáre.

16200655C 28,90 €

Logopedické kartičky - logopedická
motorika
Praktické  kartičky  pomáhajú  osvojiť  si  správne
umiestnenie  pier,  jazyka,  čeľuste  a  podnebia,
optimalizovať  koordináciu  a  silu  tvárovo-ústnych
svalov.  Obsah  balenia:  2  plastové  obálky;  33
obojstranných  kartičiek  11,6x8,3cm.  Rozmer
krabice:23,6x18,7x7,2cm.

18300110A 33,60 €

Ľudské rasy - etniká, obrázky na skladanie
(15 ks)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyesteru. Obsahuje
15 ks častí tela, odevov. Rozmer: 90 x 150 cm.

19600042A 50,40 €

Ľudské telo - vonkajšie časti

Obojstranná  náučná  tabuľa  pre  predškolákov  a
školákov slúži ako úvod do poznávania ľudského tela.
Pomáha  deťom  rozpoznať  a  pomenovať  hlavné
vonkajšie  časti  ľudského tela  od hlavy až po päty,
spredu  aj  zozadu.  Pútavá  a  prehľadná  úprava,
obojstranne  laminovaná  nástenná  tabuľa  s  lištami.
Rozmer 80 x 120 cm.

17700395C 48,00 €

Magnetické písmená 5cm

52  magnetických  písmen  (5cm)-  26  veľkých  a  26
malých.  Balené  v  drevenej  krabičke  s  plastovým
uzáverom 16,5 x 14,5 x 5cm.

10300036C 10,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

MIA na farme

Kniha  je  určená  pre  deti  predškolského  veku  ale
zaujme aj pre staršie deti. Obsahuje pútavý príbeh o
zatúlanom mačiatku v podaní Zuzany Tlučkovej.

KV120001D 9,90 €

MIA v meste

MIA v meste – pokračovanie príbehu malého mačiatka
(vhodná na predškolskú prípravu i staršie deti)

KV120002D 9,90 €

Môj veselý psík

Krásne  ilustrované  motivačné  obrázky  na  rozvoj
slovnej zásoby / téma môj psík.

16200308C 8,50 €

Moje telo

Súbor  zaujímavých  ilustrácií  prináša  názornosť  a
zjednodušenie  práce  pri  vysvetľovaní  základných
informácií o ľudskom tele.

16200054D 33,50 €

Moji veselí kamaráti

Motivačné obrázky na rozvoj jazyka / téma kamaráti.

16200250D 10,00 €

Naše zvieratka - CD (česká verzia)

CD s pesničkami k DVD "Naše zvieratka" je určený pre
nácvik a pohybové aktivity. Na CD nájdete pesničky aj
samostatne nahraný sprievod celkovo 2x 15 skladieb.

11400008A 13,70 €

Naše zvieratka - DVD (česká verzia)

Krátke videofilmy sú určené žiakom MŠ a najmladším
žiakom prvého  stupňa  ZŠ.  Každé  zviera  je  najskôr
počas dvoch až troch minút predstavené.

11400007A 54,30 €

Naše zvieratka - noty (česká verzia)

Spevník s notovým zápisom pesničiek a akordovými
značkami k CD a DVD "Naše zvieratka"

11400009A 12,60 €

Objavenie pravej a ľavej strany (hra s
fotografiami)
Umožnime deťom naučiť  sa rozlišovať pravú a ľavú
stranu  jednoduchým  spôsobom  pomocou  fotografií.
Obsahuje  32  fotografií,  8  predmetov,  16
kopírovateľných  pracovných  listov,  náramky  pre
identifikáciu pravej strany a pedagogický návod.

18300098A 33,00 €

Objímací vankúšik

Úžasný vankúš, ktorý Vás bude objímať. Mäkučké ruky
sa okolo Vás obtočia a pokojne zaspávate. Vankúšik je
vyrobený  z  bavlnenej  potlačenej  látky,  vypchatý
pružným polyesterovým vláknom. Prať pri teplote 30 °
C. Je vhodný aj pre alergikov! Vhodné pre deti od 3
rokov! Rozmery: 50 x 45 cm

KV1700006C 22,90 €

Obrázkové nálepky

120  obrázkových  nálepiek.  Označením  vybraných
miest uľahčujú deťom orientáciu v škôlke.

16200487C 2,40 €

Ovocie a jeho vône

Hra  je  určená  na  rozvoj  zmyslov  na  základe
rozlišovania vône rôznych druhov ovocia. Obsahuje 12
uzatvárateľných  túb  s  vôňou  ovocia,  24  fotografií
ovocia, samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300004A 34,20 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Ovocie a zelenina

Ako vyzerajú rôzne druhy ovocia a zeleniny? Na akom
strome rastú? Magnetické obrázky pomocou ktorých
spoznáte odpovede na otázky a  aj  ako sa  vyvíjajú
rôzne plody. 24 obrázkov v kartónovej krabici.

16200310C 21,50 €

Pampúšik

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  vizuálne
vnímať a následne reprodukovať celý dej  rozprávky
“Pampúšik”.

16200455C 11,50 €

Pieskové čísla

Pomôcka zahrňujúca čísla od 0 - 9 pomáha učiť deti
ako vyzerá číselný symbol pre vyjadrenie množstva a
rozvíja správne návyky písania čísel.  Deti  zmyslami
vnímajú  postup:  počujú  znenie  číslic,  vidia  ich  a
pomocou prstov cítia ako sa píšu.

10300106C 16,00 €

Povolania - čo je koho ? (hra s fotografiami)

Cieľom  hry  je  hľadať  logickú  súvislosť  medzi
povolaním,  pracovným  odevom  a  pracovnými
nástrojmi. Hra je určená pre max. 12 detí. Obsahuje
60  kariet,  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300028A 26,00 €

Pieskové písmená - veľká abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (veľká
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300097C 43,00 €

Pieskové tvary

Pieskové  tvary  -  zavri  oči  a  zmyslami  vnímaj
geometr ické  tvary,  hľadaj  rozdiely  medzi
trojuholníkom a štvorcom, medzi kruhom a oválom. 3
trojuholníky, 6 štvoruholníkov, päťuholník, šesťuholník,
kruh a ovál.

16200370D 23,10 €

Piqipi Quiet book - Chlapček

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140100C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Dievčatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140099C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Opička

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140098C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Šteniatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140097C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Zajačik

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140101C 45,00 €

Písmenkový kalendár

Pomôcka  pre  jednoduché  a  názorné  precvičovanie
tvorenia  slabík.  Vedľa  seba  uložené  kalendáriky
umožnia  žiakom tvoriť  viacslabičné  slová.Materiál  :
kartón, obojstranne laminované karty. 1 ks kalendár
18x11cm

16200009C 10,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Plánovanie denných aktivít

Cieľom hry je naučiť sa postupne vykonávať aktivity,
ktoré sa odohrávajú počas celého dňa a určovať  k
tomu,  koľko  je  hodín  na  ciferníku  hodín,  ako  aj  v
digitálnej podobe. Princípom je postupne pripínať na
tabuľu obrázky znázorňujúce činnosti, ktoré má dieťa
vykonať v rôznom čase.

18300122A 44,40 €

Playfoam - písmená DOPREDAJ

Šikovný, spoľahlivý spôsob, ako sa naučiť  abecedu.
Sada Playfoam Písmená bola navrhnutá špeciálne na
podporu skoršej gramotnosti. Deti tvarujú a formujú
penu do písmen podľa predlohy na kartách činností.

KV020074B 19,20 €

Pojmy

Pomocou magnetických obrázkov (6ks)  si  vytvorme
predstavu a spoznajme pojmy ako stádo, húf, kŕdeľ,
družstvo, skupina a hromada.

16200084D 8,50 €

Pomáham doma

Súbor  magnetických  obrázkov  na  tému  pomoc,
spolupráca a domáce práce. Rozvíja slovnú zásobu,
používanie  slov  označujúcich  predmety,  javy  a
činnosti, s ktorými sa dieťa bežne stretáva.

16200551D 21,50 €

Popisovateľné písmená

Plastové  písmenká,  popisovateľné  stierateľnými
fixami na nácvik písania. Veľkosť 11,5cm, 26 písmen.

10300193B 18,60 €

Pozitívny prístup - emócia, zdravie a
bezpečnosť
Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300046A 25,00 €

Pozitívny prístup - tolerancia a spolupráca

Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300011A 25,00 €

Poznávame farby

Magnetické  obrázky  cez,  ktoré  dieťa  spoznáva,
pomenúva a rozlišuje základné farby. Utvára súbory
predmetov na základe vopred vymedzenej vlastnosti -
farby.

16200196C 14,50 €

Preteky dopravných prostriedkov

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
dopravné prostriedky,potom vyplňte políčka na tabuli
príslušnými kartami, až dôjdete do cieľa

18300107A 28,00 €

Preteky zvieratiek

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
zvieratá a potom vyplňte políčka na tabuli príslušnými
kartami, až dôjdete do cieľa.

18300103A 28,00 €

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Príprava na čítanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300063A 18,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Probl. úlohy - Koráliky

Názorná  pomôcka  na  realizáciu  tvorivých  úloh,
rozličných  a  netradičných  riešení  príkladov  na
hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť,
logické a kombinatorické myslenie.

16200307D 14,00 €

Problematické úlohy - Vlak

Názorná  pomôcka  na  realizáciu  tvorivých  úloh,
rozličných  a  netradičných  riešení  príkladov  na
hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť,
logické a kombinatorické myslenie.

16200249D 22,00 €

Riešenie sporov: Doma

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300018A 38,00 €

Riešenie sporov - klamstvá

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300065A 38,00 €

Riešenie sporov: v škole

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov v rôznych jazykoch (napr. SJ, NJ, AJ, ŠJ atď.)

18300051A 38,00 €

Rozpoznanie emócií

Objavenie  a  spoznanie  emócií  je  prvým  ktorom  k
vytváraniu emocionálneho podvedomia a dosiahnutia
väčšieho  sebaovládania.  Hra  učí  rozpoznávať  desať
základných emócií. Pomáha deťom zaradovať emócie
medzi  vhodné a nevhodné,  príjemné a nepríjemné,
správne  ich  používať  a  postupne  ich  radiť  podľa
vážnosti.

18300117B 18,60 €

Rozvojové zošity - Orientácia

Cvičenia pracovného zošita sú vhodné pre rozvoj ešte
neosvojeného pojmu smeru, pre nacvičovanie plošnej
orientácie,  pre  spoznávanie  súvislostí  medzi
predmetmi  a  udalosťami  ako  aj  pre  rozširovanie
slovnej zásoby relačných výrazov.

16300216C 2,90 €

Rozvojové zošity - Písanie

Pracovný zošit slúži na individuálne rozvíjanie detí s
ešte  nerozvinutými  grafomotorickými  zručnosťami  a
nerozvinutou koordináciou očí a rúk.

16300211C 2,90 €

Rukavička

Súbor magnetických obrázkov pre vizuálne vnímanie a
samostatnú reprodukciu rozprávky Rukavička.

16200418D 10,00 €

Sada lôpt FruityFace 6ks

Lopty  vyrobené  z  mäkkého  plastu.  Milé  svojim
vzhľadom i na dotyk. Vhodné sú nielen pre loptové
hry, ale aj iné medzi predmetové aktivity. Aj keď sú
určené  predovšetkým  najmenším,  iste  rovnako
potešia  a  rozveselia  každú  vekovú  kategóriu.

16200592D 30,60 €

Sada lôpt FunnyFace 6ks

Lopty  vyrobené  z  mäkkého  plastu.  Milé  svojim
vzhľadom i na dotyk. Vhodné sú nielen pre loptové
hry, ale aj iné medzi predmetové aktivity. Aj keď sú
určené  predovšetkým  najmenším,  iste  rovnako
potešia  a  rozveselia  každú  vekovú  kategóriu.

16200598D 30,60 €

Sada na pečenie

Sada na pečenie  je  určená na rozvíjanie  zručností.
Aktivity  sú  ukryté  v  pekárskej  tématiky.  Predmety
majú ideálnu veľkosť pre malé ruky.

KV020075A 38,30 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Sada prstových bábok, 15ks

Kreatívna  sada  na  vytvorenie  vlastných  prstových
bábok z moosgummi. Vhodné pre deti od 3 rokov.

16200092D 6,60 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie) - SJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300024A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
SJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300037A 41,00 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Školská tabuľka stierateľná A4 + fix +
handrička
Obojstranne stierateľná tabuľka potiahnutá špeciálnou
fóliou, sada obsahuje stieraciu textíliu a značkovač č.
2709, formát 24 x 34 cm, otvor na zavesenie.

1990348B 2,10 €

Slušné správanie - doma

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300059A 16,00 €

Slušné správanie - prevencia a bezpečnosť

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300070A 16,00 €

Slušné správanie - v škole

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní v škole, čo je akceptovateľné a
čo nie, správnosť postoja v rôzných situáciach, vzťah k
spolužiakom. Obsahuje 34 kartičiek (9x9 cm).

18300042A 16,00 €

Slušné správanie - Životné prostredie

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o vzťahu k prírode a okoliu, správnosť postoja
voči prejavom ničenia prírody.Obsahuje 34 kartičiek
(9x9  cm),  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300005A 16,00 €

Spoločné znaky

P r a k t i c k á  p o m ô c k a  v e d i e  k  p o u ž í v a n i u
zovšeobecnenia  pomocou  spoločných  znakov
predmetov.  Široké  spektrum  obrázkov  pomáha
aktivizovať, rozširovať a utvrdzovať slovnú zásobu v
súčinnosti s rozvíjaním poznania.

16200266D 32,40 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Staráme sa o našu planétu: Recyklujeme a
šetríme energiou
Výborná motivačná pomôcka - 6 zábavných príbehov
o  dobrodružstvách  dvoch  bratov,  ktorí  si  osvojujú
jednoduché spôsoby ako recyklovať a šetriť energiu.
Obsahuje CD audio MP3, 30 kariet. Dostupné v Aj, Fr,
N, Š, Sj.

18300049A 33,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Stierateľné hracie kocky

Sada obsahuje 3 veľké kocky, na ktoré sa dá písať
stierateľnou  fixkou  (je  súčasťou  balenia).  Deti  si  tak
môžu vymýšľať stále nové aktivity a úlohy. Rozmer
kocky: 3,5 cm.

18300120B 10,50 €

Tabuľka pre začiatočníkov

6  veľkých  obojstranne  potlačených  tabuliek  36  x
30cm  stimulujúcich  koordináciu  zraku  a  hmatu,
rozvíjajúcich  koncentráciu  a  pohybové  zručnosti.
Vhodné pre pravákov aj ľavákov.

10300047C 22,00 €

Tajomný svet vesmíru

Séria obrázkov Vám pútavo a názorne priblíži známy
aj menej známy ďaleký svet vesmíru. Oboznámte sa s
vesmírnymi telesami, kozmickými prístrojmi, životom
a prácou kozmonautov,  najbližšími  susedmi planéty
Zem. 34 ilustrácií  poskytuje  možnosť  rozvinúť  veku
primerané  rozhovory  a  rozšíriť  vďaka  ním  slovnú
zásobu a znalosti z tejto zaujímavej oblasti.

16200651D 42,90 €

Telo a výrazy tváre - magnetická tabuľa

Didaktický obsah pomôcky je sústredený na vnímanie
ľudského tela, jeho častí. Nájdete v nej viac ako 100
ilustrácií,  vďaka  ktorým  môžete  realizovať  s  deťmi
množstvo aktivít týkajúcich sa popisu tela dievčaťa a
chlapca, vyjadrenia pocitov.

18300099A 57,00 €

Tri prasiatka

Pútavé  magnetické  obrázky  pomáhajú  vizuálne
vnímať  počúvaný  text  rozprávky  Tri  prasiatka,
reprodukovať a usporiadavať podľa dejovej a časovej
postupnosti, rozvíjať slovnú zásobu.

16200350C 19,00 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre
najmenších - Multi
Program  zameraný  predovšetkým  na  výučbu
slovenského  jazyka.  Prváčikovia  nájdu  na  CD
interaktívny šlabikár,  budú vyberať názvy obrázkov,
do slov dopĺňať chýbajúce písmenká a slabiky.

17300033B 120,00 €

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká -
Multi
Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy. Celé CD je
doslova  pretkané  stovkami  krásnych  fotografií  a
desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu
s  profesionálnym  grafickým  stvárnením  a  ozvučením
dáva celému titulu iskru.

17300035B 120,00 €

Tvary

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  tvary  -
rozlišovať,  pomenovať, porovnávať a vyhľadávať ich
na iných predmetoch.

16200548D 14,00 €

Tvary - tvorivé úlohy

Skupina  pomôcok  “Tvorivé  úlohy  -  Tvary,  Vlak,
Koráliky  a  Deti  pomáha učiteľovi  realizovať  tvorivé
úlohy a hľadať spolu so žiakmi rozličné a netradičné
riešenia  príkladov.  Sú  dôležitým  obrazovým
materiálom  na  znázornenia  reálnych  situácii.

16200170D 22,20 €

Tvorivé úlohy deti - Deti

S  touto  pomôckou  môžete  zadať  žiakom  úlohy  s
rôznymi  kritériami  triedenia  a  riešiť  nespočetné
množstvo  kombinácii  na  hodinách  matematiky.
Obrázky  detí  sú  doplnené  menami  zo  šlabikára.
Využitie pomôcky v medzipredmetových vzťahoch so
Sj.

16200354D 20,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia

Týždenný kalendár

Týždenný kalendár slúži na výučbu detí od 3 rokov. Je
určený na výučbu veličiny ČAS, najmä na intuitívne
učenie  pojmov  VČERA-DNES-ZAJTRA.  Deti  ku
kartičkám  priraďujú  vhodné  obrázky.

18300123A 37,80 €

V škole je nám veselo

Výborná pomôcka nielen na rozvoj reči na hodine SJ
ale aj vytváranie pozitívneho vzťahu ku škole.

16200355D 15,00 €

Veľké látkové písmená

Prineste prváčikom zábavný a hlavne aktívny vstup do
sveta  abecedy,  vďaka  týmto  maxi  veľkým a  maxi
mäkkým písmenám. Ich tvar, materiál a veľkosť priam
priťahujú deti, aby sa ich dotýkali, hrali sa s nimi a
poznávali ich.

10300081C 78,00 €

Veľké obrázky - RODINA A UDALOSTI

Unikátny  didaktický  stojan  s  prezentáciou  veľkých
obrázkov  RODINA  A  UDALOSTI.  Udalosti,  zvyky  a
rituály  sú  v  živote  rodiny  veľmi  dôležité.  Pomôcku
tvorí  10 veľkých obrázkov osobných udalostí  počas
roka. Každý obrázok je doplnený slovami.

16200663D 15,00 €

Veselé deti 1

Motivačné obrázky na rozvoj slovnej zásoby.

16200063D 12,00 €

Veselé deti 2

Veľkorozmerné krásne ilustrované obrázky na rozvoj
slovnej  zásoby,  opis  činnosti,  tvorbu  viet,  otázok,
krátkych dialógov. Motivačné obrázky s využitím pre
menšie  aj  väčšie  deti  v  materských  školách,  na
hodinách slovenského jazyka, cudzích jazykov alebo v
medzipredmetových vzťahoch.  Obsah dodávky  :  32
kartónových obrázkov. Formát: 22 x 15,5 cm.

16200172D 13,00 €

Veselé zvieratká

Motivačné obrázky na rozvoj slovnej zásoby /  téma
veselé zvieratká.

16200076D 13,50 €

Vkladacie puzzle - veľká abeceda

Hravá abeceda. Drevené puzzle s motívom kompletnej
abecedy. Každé písmenko má svoje miesto. Deti sa
naučia rozpoznávať tvary, farby, orientáciu v priestore
a zároveň sa učia písmena. Puzzle slúžia na rozvoj
jemnej motoriky. Vek 3+

KV140053C 14,90 €

Vlk a kozliatka

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať  počuvaný  text,  reprodukovať  rozprávku,
usporiadavať dej podľa dejovej a časovej postupnosti,
rozvíjať slovnú zásobu.

16200223D 18,50 €

Vyjadrenie priestoru

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  hravým
spôsobom  opisovať,  určovať  a  znázorňovať  polohu
predmetov.

16200261D 11,00 €

Výrazy tváre (hra s fotografiami)

Hra je určená na rozoznávanie 10 rôznych výrazov
tváre a ich spárovanie so štyrmi osobami. Obsahuje
spolu 50 fotokariet, samokontrolný opravný systém a
pedagogický návod.

18300066A 26,00 €

Výroba chleba

NOVINKA! Ako príde chlebík na náš stôl? Aké suroviny
potrebujeme na  jeho  prípravu?  Čo  je  dôležité  kým
zrnko vyklíči  zo zeme? Nie vždy jednoduché otázky
pre Vaše deti. Obsahovo jednoduchý didaktický základ
pre tvorivú komunikáciu a prácu detí pri magnetickej
tabuli, v lavici alebo na koberci.

16200641D 24,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Jazyk a komunikácia

Zábavné fúkanie

Štyri  zábavné  hry,  ktoré  umožňujú  precvičovať
intenzitu, silu a smerovanie fúkania, aby sa dosiahol
správny  rozvoj  dýchacieho  systému.  Osobitne
zamerané na posilnenie  svalového tonusu orgánov,
ktoré sa podieľajú na tvorbe reči, s cieľom napraviť
nesprávnu  artikuláciu  a  predchádzať  chybám  pri
artikulovaní hlások.

18300111A 25,80 €

Zábavné príbehy - 6 klas. rozprávok (CD +
kartičky)
Hra so 6 klasickými rozprávkami zameraná na rozvoj
vnímania času a chronológie u malých detí. Obsahuje
CD  audio  nahrávky,  32  kariet  s  obrázkami,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.
Dostupné v AJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SJ.

18300030A 30,00 €

Zábavné príbehy v dome - 12 príbehov
(kartičky)
12  veselých  príbehov  je  založených  na  vtipných
situáciách s ktorými sa deti môžu stretnúť doma. Hra
je doplnená o kartičky s otáznikmi, pomocou ktorých
je možné nahradiť časť sekvencie.

18300027A 30,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Zatúlané húsa

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky
a rozvíjať slovnú zásobu.

16200316D 7,00 €

Zdravá výživa

Pomôcka  pomáha  vytvoriť  pozitívny  vzťah  k  tým
druhom  potravín,  ktoré  deťom  prinášajú  úžitok  a
rozlišovať tie, ktoré zdraviu škodia.

16200300D 27,00 €

Zvieratá

Rozvíjajme  slovnú  zásobu!  54  fotografií  s  rozmermi
16,6x11,6  cm  so  zvieratami  v  ich  prirodzenom
prostredí. Domáce zvieratá, chovné zvieratá a divoká
zver  -  fotografické  zábery  slúžia  na  spoznávanie  a
obohatenie  slovnej  zásoby.

18300082B 31,00 €

Vocabular - zvieratá

Rovnako sa vzťahuje na materský, ako aj cudzí jazyk.
„Vocabular” je ideálny pre cvičenie slovnej zásoby.

16700517D 39,95 €

Zvieratká - ďaleké krajiny AJ

Spoznávame zvieratá ďalekých krajín.  Učíme sa ich
názvy v anglickom jazyku.

16200566D 10,00 €

Zvieratká - ďaleké krajiny NJ

Spoznávame zvieratá ďalekých krajín.  Učíme sa ich
názvy v nemeckom jazyku.

16200576D 10,00 €

Zvieratká - hmyz a iné

Svet hmyzu zahŕňa viac ako milión známych druhov.
Je to najväčšia skupina živočíchov,ktorá skáče, lezie,
prichytáva sa, zbiera peľ alebo cvrliká.Naučte sa ich
pomenovať, porozprávať kde žijú a čím sa živia.

16200660D 20,90 €

Zvieratká - les a lúka AJ

Spoznávame zvieratá žijúce v lese a na lúke. Učíme sa
ich názvy v anglickom jazyku.

16200567D 12,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami

Počítadlo s magnetickou tabuľou

Na  jednej  strane  biela  magnetická  tabuľa,
popisovateľná so suchostierateľnou fixkou 50x70 cm-
na druhej strane kriedová tabuľa, s poličkou na kriedy
a špongie,v rozmere 50x70 cm.

18300124B 32,40 €

Matematika a práca s informáciami

Číslovaná kocka - červená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300219C 20,30 €

Číslovaná kocka - modrá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.

10300220C 20,30 €

Číslovaná kocka - žltá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300222C 20,30 €

Hracia kocka - farby

Plastová MAXI kocka na rôzne cvičenia a hry spojené s
farbami.  Nehlučná  pri  kotúľaní,  farby  sú  dobre
viditeľné aj pri práci vo väčšej skupine detí. Veľkosť
kocky je cca. 10cm.

10300142C 4,20 €

Kocka s vreckami

Úžasná pomôcka pre kreatívnu prácu na akýkoľvek
predmet  a  pre  akúkoľvek  vekovú  skupinu  detí.
Vložením  príkladov,  slov  či  obrázkov  do  mäkkých
plastových  vrecúšok  vytvoríte  vlastnú  kocku  s
vlastným obsahom. Plastový povrch, veľkosť 15cm.

10300267A 9,00 €

Kocka s vreckami - pracovné karty

Sada 35 obojstranných čiernobielych kariet s námetmi
a 6 farebných kariet, ktoré sa vkladajú do vreciek na
kocke. Kocka s vreckami (10300267D) nie je súčasťou
balenia!

10300155B 15,30 €

Kocky počítacie, 20ks

Súprava  poskytuje  možnosť  precvičovania  4
matematických  operácií  do  100  vo  dvojici  alebo  v
skupinách.

16200435D 10,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - 3PC

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru:  Ukážkové  a  bodovacie.  Licencia  na
projektor alebo 3 PC

17100035C 72,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20
PC.

17100106C 139,80 €

Kocky - 1 cm

1  000ks  spojovacích  kociek  s  hranou  1cm  vo
farebnom mixe. Ideálny materiál na prvé matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300258C 28,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a práca s informáciami

Kocky - 2 cm 10 farieb

100ks kociek vo vrecúšku. Plastové spojovacie kocky s
hranou 2cm v pestrých farbách. Ideálny materiál na
prvé matematické predstavy a zistenia: porovnávanie,
množstvo,  triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na
jednoduché  tvorenie  rovinných  a  priestorových
útvarov.

10300188C 8,30 €

Kocky - 2 cm červené

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300128C 8,30 €

Kocky - 2 cm modré

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300129C 8,30 €

Penové mäkké kocky - sada 4ks

15x15 x15 cm, ideálne na vzdelávacie hry, v rôznych
farbách (červená, modrá, zelená, žltá).

14300121C 64,00 €

Molitanová kocka 5cm *

Molitanová  kocka  s  potlačou.  Vhodná  nielen  pre
najmenších  do  materských  škôl,  ale  aj  na  rôzne
nápadité  hry  a  medzipredmetové  aktivity  v
základných  školách.  Veľkosť  kocky:  cca  5

16200515D 2,40 €

Počítadlo do 100 - malé

Malé  počítadlo  do  lavice  na  numeráciu  do  100  v
drevenom  ráme  17  x  26cm.  Plastové  guľôčky  o
veľkost i  11mm  sa  str iedajú:  -  5  radov  po  5
červená/biela, - 5 radov po 5 biela/červená.

10300062C 11,10 €

Počítadlo do 100 - malé

Malé  počítadlo  do  lavice  na  numeráciu  do  100  v
drevenom  ráme  17  x  26cm.  Plastové  guľôčky  o
veľkosti  11mm  sa  nestriedajú:  10  radov  po  5
červená/biela.

10300063C 11,10 €

Počítadlo do 20 - malé

Malé stabilné počítadlo v drevenom ráme. Vhodné na
numeráciu do 20. Plastové guľôčky sú veľkosti 11mm
a striedajú sa po 5. Dĺžka počítadla 24cm.

10300114C 5,20 €

Počítacie guľôčky 11mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300341B 7,50 €

Počítacie guľôčky 23mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300324B 18,60 €

Počítacia sada - čísla, znamienka (216 ks
kartičiek)
Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
k vyučovaniu matematiky. Obsahuje čísla od 0 do 100
a matematické znamienka.

18300012A 27,00 €

Počítacia sada - čísla, znamienka (216 ks
kartičiek)
Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
k vyučovaniu matematiky. Obsahuje čísla od 0 do 100
a matematické znamienka.

18300012A 27,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a práca s informáciami

Počítací vlak 20

Jednoduchá, názorná a hravá pomôcka pre základné
matematické  operácie:  množstvo,  porovnávanie,
triedenie, počítanie, riešenie slovných úloh, tvorenie
grafov,  zostavovanie  číselnej  osi  a  každodenné
numerické rozcvičky.

10300135C 23,78 €

Počítacia doska

10 modrých a červených kolíkov na doske (250 x 60 x
12mm) pre počítanie do 20.

10300194A 5,00 €

Guľôčky 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla cez počet prvkov.

16200109C 7,50 €

Prsty 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla pomocou prstov.

16200203C 7,50 €

Počítanie od 1 do 10 (hra s fotografiami)

Hra je určená pre celú triedu (max. 25 žiakov), aby sa
naučili počítať od 1 do 10 a priraďovať napísané čísla k
príslušnému množstvu. Obsahuje hracie kartičky pre
učiteľa  (22  ks),  pre  žiakov  (25  ks)  a  pedagogický
návod.

18300076A 42,00 €

Rozvojové zošity - Počítanie

Úlohy v pracovnom zošite sú zostavené tak, aby boli
vhodné pre rozvoj ešte neosvojeného pojmu čísiel, pre
osvojenie  základov  manipulatívneho  počítania,  ale
obsahuje  aj  cvičenia  zamerané  na  spočítavanie,  či
porovnávanie množstiev.

16300210C 2,90 €

Poznávame a píšeme čísla

Pestré a plnofarebné kartónové obrazy s množstvom
motivačných obrázkov, ktoré majú pomôcť prváčikom
pri poznávaní čísla a písaní jeho tvaru, určovať počty
predmetov, orientovať sa na číselnej osi.

16200023C 24,00 €

Číselný kalendár - čísla

Číselný  kalendár  vyjadrený  číslami  je  určený  pre
tvorenie  a  čítanie  čísel,  utvrdzovanie  postavenia
číselných radov a riešenia numerických príkladov.

16200115C 8,50 €

Čísla I.

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  deťom  pri
utvrdzovaní  predstavy  čísla  od  1  do  6  a  vytváraní
vzťahu medzi počtom prvkov a číselným vyjadrením.

16200484D 14,00 €

Čísla, množstvo od 1 do 10 (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300014A 18,40 €

Vkladacie puzzle Čísla

Drevené  čísla  od  1  do  20  ponúkajú  nespočetné
možnosti.  Sčítanie,  odčítanie,  farebné  zladenie,
triedenie a mnohé iné. Rozmer: 28,5 x 27,5 x 1,8 cm
Vek 2+

KV140061C 15,00 €

Magnetické čísla 5cm

32  magnetických  čísel  a  5  znakov.  Veľkosť:  5cm.
Dodávané v  drevenej  krabici  16,5  x  14,5  x  5cm s
priesvitným vrchnákom.

10300027C 8,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a práca s informáciami

Veľké látkové čísla

Vstúpte do sveta čísel, vďaka týmto maxi veľkým a
maxi  mäkkým číslam.  Ich  tvar,  materiál  a  veľkosť
priam priťahujú deti aby sa ich dotýkali, hrali sa s nimi
a  poznávali  ich.  Obsah:  10 veľkých látkových čísel
veľkosti 27cm.

10300162C 29,70 €

Číselný kalendár - prsty a guličky

Číselný kalendár pre prvákov a nulté ročníky pomáha
pri poznávaní, čítaní a utvrdzovaní predstavy čísla do
10 a  vytváraní  vzťahu medzi  počtom prvkov a  ich
číselným  vyjadrením.  Obsahuje  kartičky  s  prstami,
číslami a guľôčkami od 0 do 10.

16200008C 11,50 €

Číselný rad do 20

Praktická pomôcka pre prácu v lavici, ktorá slúži na
orientáciu, predstavivosť, sčítanie a odčítanie v obore
čísel do 20. Žiak pracuje v prvej desiatke, neskôr v
obore do 20.

16200040D 0,50 €

10 kruhov s číslami

Mäkké protišmykové kruhy s číslami na rôzne aktivity
v škole.

16200131D 67,40 €

Farebné kruhy - zlomky

Kruhy  umožňujú  žiakom  objavovať  rovnocennosť  a
precvičovať  sčítavanie,  odčítavanie  a  porovnávanie
zlomkov. Každá sada obsahuje tácku,  úložný box a
návod.  Kruhy  merajú  9cm.  Obsahuje  malé  časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov. Vek 3+

KV020045B 12,00 €

Geometrické tvary 60 ks

Časti  sú  rozlíšené  podľa  veľkosti,  tvaru  a  farby.
Ideálne pre rôzne hry a preskúmaniu rozdielov medzi
jednotlivými časťami. Vhodné pre predškolský vek.

10300074C 11,10 €

Geometrické tvary 60 ks - 2 hracie
podložky
Set  obojstranných  hracích  plánov,  48  x  34,5cm.  4
hracie  plochy  na  2  obojstranných  podložkách  k
univerzálnej  pomôcke "Geometrické tvary".  Balenie:
2ks podložka obojstranne potlačená.

10300176B 15,00 €

Geometrické tvary 60 ks - 4 hracie kocky

Set 4 kociek - farby, tvary, veľkosť, hrúbka.

10300175C 3,00 €

iDoctum Touch - Interaktívny vyučovací
balík - Matematika - Rázcestie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Rázcestie.  Určené  pre  vyššie  ročníky  MŠ  a  prvé
ročníky ZŠ.

17500309A 30,00 €

Pohybová matematika

6  m  dlhá  podložka  znázorňuje  postupnosť  čísiel.
Obsahuje čísla od 0 do 30, ktoré sú farebne rozlíšené
(modré párne, červené nepárne a čierna nula). Deti sa
hýbu a zároveň počítajú. Obsahuje návod.

KV020039B 40,00 €

Matematická opica

Pozerá sa opica priamo? Vtedy sme rátali  správne!
Deti  sa  hravo  zoznámia  so  základmi  matematiky.
Rameno opice je vo vodorovnej polohe len vtedy, kým
drží rovnaký počet banánov. Deti sa môžu zoznámiť s
prvými pravidlami sčítania, odčítania. Obsahuje: 15ks
závaží v tvare banánov.

10300016C 16,20 €

Euro bankovky (65ks)

Obojstranne  potlačené  Euro  bankovky  z  pevného
papiera  s  dĺžkou  9-12cm.  Obsahuje  spolu  65
bankoviek: 500€ - 5ks, ostatné bankovky - po 10ks.

10300121C 6,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a práca s informáciami

Euro mince (80ks)

Euro mince s reálnym vzhľadom, vyrobené z pevného
plastu. 2€ minca má priemer 26mm, 80ks v plastovej
taštičke.

10300137C 5,20 €

Euro organizér (130ks)

Euro  organizér  z  plastu  s  priesvitným  vrchnákom
špeciálne vyrobený na euro peniaze. Má 7 oddelení na
bankovky a 8 na mince, vďaka čomu je triedenie a
manipulácia  jednoduché  a  prehľadné.  Obsah:  130
bankoviek a 160 mincí.

10300126C 24,90 €

Hra Aký je konečný výsledok?

Táto hra pre deti podporuje rozvoj logického myslenia,
jazyka  a  slovnej  zásoby,  rozvíja  vizuálnu  pamäť,
pochopenie príčiny a následku.

KV140090C 14,90 €

Hra Čo sem nepatrí?

Zábavná  hra  podporuje  logické  myslenie.  Hra
obsahuje 12 herných kariet.

KV140089C 19,90 €

Hra Nájdi a spočítaj farby

Pusťte sa na hernom pláne do objavovania. Spočítajte
farby, zbierajte korálky a porovnajte si výsledky. Hra
pomôže dieťaťu: rozvíjať vizuálny postreh, zdokonaliť
sa  v  počítaní,  spoznať  farby,  rozoznávať  symboly,
znaky, číslice. Hra pozostáva z 53 kusov. Vek 3+

KV140055C 14,98 €

Hra Tematické počítanie

Zábavná hra podporuje rozvoj zrakového vnímania a
rozpoznanie  rovnakých  symbolov.  Hra  obsahuje  32
hracích kariet.

KV140088C 19,90 €

Pentomino - hra

Ďalšia  z  nespočetných  variácií  logických  hier  pre
rozvoj motorických a rozumových schopností detí. Hra
obsahuje 60 dielov. Balenie: Dodávaná je v plastovom
kýbliku. Hru dopĺňajú 2 samostatne predajné sady po
15ks plastových kariet.

10300104B 19,80 €

Piqipi Quiet book - Chlapček

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140100C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Opička

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140098C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Šteniatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140097C 45,00 €

Číselný kalendár - symboly

Číselný kalendár vyjadrený symbolmi je  určený pre
tvorenie  a  čítanie  čísel,  utvrdzovanie  postavenia
číselných radov a riešenia numerických príkladov cez
symboly.

16200210C 8,50 €

Piqipi Quiet book - Zajačik

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140101C 45,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a práca s informáciami

LOGICO Primo - Logické hry

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400118D 8,90 €

LOGICO Primo - Logické hry + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400119D 17,90 €

LOGICO Primo - Počítaj a porovnávaj

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400108D 9,90 €

BeanBags - vrecúška (6ks)

Tieto mäkučké farebné vrecúška sú veľmi príjemné na
dotyk  a  súčasne  pripravené  znášať  to  najtvrdšie
zaobchádzanie.

16200173C 19,80 €

Bodková symbolika

Znázornime  si  čísla,  porovnávajme,  sčítavajme  a
odčítavajme!  Jednoduchá  matematika  pomocou
magnetických  obrázkov  bodiek.

16200381D 19,00 €

Piqipi Quiet book - Dievčatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140099C 45,00 €

Čísla a tvary - SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla a tvary - SJ.

16200053D 15,50 €

Čistý hod

Zapája žiakov do pohybu, podporuje fyzickú aktivitu a
zároveň posilňuje prvotnú znalosť počtov a zručnosti
motoriky.  Sada  obsahuje  12  vrecúšok,  umývateľnú
vinylovú  tabuľu  s  rúčkou  na  prenášanie  a  návod.
Rozmery tabule 60 x 50 cm. Vek 3+

KV020031A 67,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Demonštračné počítadlo do 20

Počítadlo môže byť položené na stole alebo zavesené
na  tabuli.  Drevené  guľôčky  majú  priemer  3,3cm.
Rozmer: 75 x 13cm.

10300528C 86,40 €

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a práca s informáciami

Farebné priestorové telesá

Skvelá  pomôcka  pri  výučbe  geometrie.  Rôzne
geometrické  telesá,  ktoré  deti  môžu  triediť,
porovnávať  a  študovať.  Balenie  obsahuje  40
geometrických trojrozmerných telies z pevného plastu
(10 rôznych tvarov v 4 farbách). Rozmer: výška cca
2,5cm.

10300550B 15,30 €

Hľadanie geometrických telies v našom
okolí
Pomôcka pozostáva zo 7 plných geometrických telies,
35 kartičiek s fotografiami. Kartičky možno rozdeliť na
7 základných -zobrazujú samotné geometrické telesá
a  28  fotografií  objektov,  ktoré  reprezentujú
geometrické  tvary  v  bežnom  živote.

18300084A 30,60 €

Hodiny - magnetické, veľké

41cm veľké magnetické hodiny so zreteľnými číslami
1 -  24 na vysvetlenie učiva alebo prácu žiakov pri
tabuli. Zo zadnej strany hodín sú umiestnené 4 silné
magnety.

10300271C 16,62 €

Korálkový set

Set obsahuje 120 korálok 6 tvarov a v 5 farbách, 2
drevené paličky, na ktoré možno navliekať korálky a 4
šnúrky.  Súprava  tiež  obsahuje  2  zrkadlá  a  24
pracovných kariet ako vzor pre navliekanie. Súprava
je v plastovom boxe.

10300449B 35,40 €

Magnetické krútiace koleso

Premeňte tabuľu na interaktívnu hru pre celú triedu.
Použite zmývateľné fixky pre vytvorenie hier a aktivít.
Obsahuje 3 obojstranné zmývateľné karty a manuál
pre učiteľa s návrhom aktivít. Rozmer: 40 cm priemer.

KV020005B 52,00 €

Magnetické obrázky na aritmetiku

Názorná a praktická pomôcka so širokým využitím v
aritmetike. Na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,
porovnávanie.  Modelové  riešenia  slovných  úloh.
Praktické využitie relačných znakov.

10300079C 68,40 €

Magnety - farebné plechovky

Vhodné  na  spoznávanie  farieb,  slovnej  zásoby  a
nadobúdanie počiatočných matematických zručností.
Drží na akomkoľvek magnetickom povrchu. Súprava
obsahuje  8  kusov  25 cm farebných plechoviek,  40
magnetov a návod.

KV020034A 36,00 €

Maxi pečiatky - čísla

Maxi pečiatky čísla na prácu na hodinách matematiky
alebo akýchkoľvek výtvarných prácach.  Výška 5cm,
priemer  7,5cm  roztriedené  a  uložené  v  plastovej
podložke.

10300065C 9,30 €

Maxi pečiatky - Geometrické tvary

10ks pečiatok - základné geometrické tvary.

10300442B 9,90 €

Medvedíky

Obľúbená rodinka medvedíkov v troch veľkostiach a
štyroch farbách.  Hmotnosť medvedíkov je 4g,  8g a
12g.  Vhodná  pomôcka  pre  riešenie  rôznych
problémových  úloh,  triedenie,  porovnávanie  farby,
veľkosti, hmotnosti a pod.

10300051C 16,00 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

Optické modely / 7ks

Súpravu  7  optických  modelov  tvoria  šošovky  a
hranoly. Umožňujú študovať odraz a lom svetla.  Sú
vyrobené z bezchybného akrylátového skla.

10300551B 45,60 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a práca s informáciami

Panel s kolíkmi do 20

10 červených a 10 modrých kolíkov pre počítanie do
20. Praktická pomôcka do 1. ročníka.

16200037D 6,12 €

Párovanie - čo k sebe patrí ? (hra s
fotografiami)
Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300016B 29,00 €

Pentomino - sada kariet 1

Sada  pracovných  kariet,  15  kariet  obojstranne
potlačených (14x17cm), vzadu riešenie.

10300253C 7,20 €

Pieskové bodky

Pieskové bodky - deti dotykom vnímajú počet bodiek.
Vytvárajú  si  predstavu  a  spájajú  pojmy  čísla  a
množstva.  Doporučujeme  používať  s  pieskovými
číslami. Obsah dodávky : 10ks tabuliek s bodkami s
rozmerom 16 x 13cm.

10300037B 14,10 €

Playfoam - tvary a čísla DOPREDAJ

Šikovný,  spoľahlivý  spôsob,  ako  sa  naučiť  čísla  a
tvary. Sada Playfoam® Tvary a Čísla bola navrhnutá
špeciálne na podporu výčby tvarov a čísel.

KV020073B 19,20 €

Podložka na hranie - hodiny

Hracia  podložka,  pomocou  ktorej  sa  deti  hravou
formou  naučia  poznávať  čas.  Sada  obsahuje:  1x
gumená podložka  (137 x  137 cm),  4x  nafukovacia
kocka  s  číslami,  20  kariet  s  aktivitami  (v  AJ).
Nastavenie hodinových ručičiek pomocou plastových
ručičiek (obsahom balenia), alebo pomocou vlastného
tela a rúk. Pre deti od 5 rokov.

KV020081C 36,00 €

Podložka s číslami

Univerzálna podložka upevňuje počítanie, rozlišovanie
párne -  nepárne čísla  a  i.  Rozmer  120 x  120 cm.
Obsahuje dve nafukovacie kocky. Vek 3+

KV020041A 40,00 €

Poďme hľadať obrázky

Deti  spoločne  alebo  jednotlivo  pomenovávajú  a
poznávajú  prvky,  usporiadavajú  a  tvoria  skupiny,
správne priraďujú obrázky, vytlieskávajú rytmus slov,
tvoria jednoduché príbehy.

16200480D 20,00 €

Pojmy

Pomocou magnetických obrázkov (6ks)  si  vytvorme
predstavu a spoznajme pojmy ako stádo, húf, kŕdeľ,
družstvo, skupina a hromada.

16200084D 8,50 €

Pomenuj a priraď

Jednoduchá logická hra,  pri  ktorej  deti  vyhľadávajú
zhodné alebo logicky súvisiace obrázky. Ukladajú ich
formou lotta na laminované karty.

16200476D 18,50 €

Popisovateľné číslice

Plastové číslice  od 0-9,  popisovateľné stierateľnými
fixami na nácvik písania číslic. Veľkosť 11,5cm.

10300195B 10,20 €

Registračná pokladnica

Registračná  pokladnica  so  solárnou  kalkulačkou,
digitálnym displejom a veľkými tlačidlami. Obsahuje
príručku,  kreditné  karty  a  EURO peniaze.  Rozmery
26x24 cm. Obsahuje malé časti, vek: 3+

KV020014B 49,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a práca s informáciami

Rozvojové zošity - Orientácia

Cvičenia pracovného zošita sú vhodné pre rozvoj ešte
neosvojeného pojmu smeru, pre nacvičovanie plošnej
orientácie,  pre  spoznávanie  súvislostí  medzi
predmetmi  a  udalosťami  ako  aj  pre  rozširovanie
slovnej zásoby relačných výrazov.

16300216C 2,90 €

Šikovné prstíky

Hra  pre  šikovné  prsty  a  mozog!  Cieľom  hry  je
presunúť loptičky podľa predlohy, čo pomáha zlepšiť
zručnosť a sústredenie. Obsah: 2 čierne herné skrinky,
16 guličiek, 14 vzorových kariet.

10300186C 6,40 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Súprava na krájanie - Zelenina

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
11 ks zeleniny.

19600044B 10,00 €

Súprava na krájanie - Ovocie

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
9 ks ovocia.

19600038B 9,00 €

Súprava na krájanie - Pizza a torta

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
1 pizzu a 1 tortu.

19600053B 19,00 €

Symbolika radov

Vyvodzovanie  a  precvičovanie  základného  učiva  v
spojení s číslami v jednotlivých farbách. Tvorenie a
čítanie  čísel  cez  symboly,  utvrdzovanie  postavenia
číselných  radov  a  riešenie  rôznych  numerických
príkladov.

16200436D 11,00 €

Tabuľka s číslami do 100

Obsahuje  120  kariet  s  číslami  a  návod.  Karty  sú
farebne odlíšené na rube pre zvýraznenie číselných
vzorov. Rozmery tabuľky: 66cm x 70cm. Vek 5+

KV020042B 26,00 €

Topológia, priestorové vnímanie

Pozorovaním  priestorového  rozloženia  telies  na
modelovej fotografii sa dieťa snaží získať predstavu o
ich  usporiadaní  v  priestore  a  následne  sa  snaží
situáciu zopakovať.  Získava tak predstavu o vzťahu
dvojrozmerného zobrazenia.

18300072A 45,00 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Maľovanie pre deti (pre MŠ a 1.st. ZŠ) -
Multi
Ponúka  deťom  množstvo  preddefinovaných  úloh  s
medzi  predmetovými  väzbami  napr.  na  slovenský
jazyk  alebo  matematiku.  Tento  titul  je  vynikajúcim
spôsobom  navrhnutý  tak,  aby  stimuloval  detskú
predstavivosť, obrazotvornosť atď.

17300030B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €
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Matematika a práca s informáciami

TS Matematika 1 pre predškolákov a
prvákov - multi
Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka
celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať
pri  riešení  úloh.  Okrem  vkladania  správnych  čísel
budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť
predmety, dokresľovať obrázky atď.

17300018B 132,00 €

Tučniaci na ľade - matematika

Sada  inšpirujúca  deti  objavovať  rozmanité
matematické  pojmy  spojením  ľadových  krýh  a
usadením  tučniakov.  Obsahuje  10  plastových
ľadových krýh (30x25 cm), 100 plastových tučniakov
v 10 farbách, 1x návod.

KV020040A 42,00 €

Tvary

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  tvary  -
rozlišovať,  pomenovať, porovnávať a vyhľadávať ich
na iných predmetoch.

16200548D 14,00 €

Uložný box na pieskové tvary, čísla a bodky

Drevená  krabica  na  čísla  s  rozmermi  18,5  x  6  x
11,5cm.

10300241B 8,20 €

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

Veľké látkové písmená

Prineste prváčikom zábavný a hlavne aktívny vstup do
sveta  abecedy,  vďaka  týmto  maxi  veľkým a  maxi
mäkkým písmenám. Ich tvar, materiál a veľkosť priam
priťahujú deti, aby sa ich dotýkali, hrali sa s nimi a
poznávali ich.

10300081C 78,00 €

Vkladacie puzzle farby 2

1, 2, 3, 4 alebo 5? Koľko motýlikov je na obrázku? Hra
stimuluje prvé osvojovanie si a rozoznávanie čísiel a
farieb a počítanie do 5

KV140078B 23,90 €

Základné párovanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300073A 18,00 €

Zásobník na kartičky (77x77 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vytváranie  príkladov  z
kariet s číslami, písmenami či na tvorbu viet.

18300001A 32,64 €

Znaky a znamienka

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
obsahuje  znamienka  +,  -,  znaky  na  porovnanie,
kartičky  s  neznámou,  ilustrácie:  žabka,  mlynček  a
štart na riešenie príkladov, orientáciu na číselnej osi a
ďalšie precvičovanie učiva.

16200017C 14,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Hra - Finančná odysea

Finančná  odysea  je  rýdzo  slovenská  hra  o  práci  s
osobnými  financiami  a  zvládaní  životných  rizík.
Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov,
zakladania  firiem,  prenájmu  nehnuteľností...(atď.)  si
hráči  vytvárajú  pasívny  príjem  a  zveľaďujú  svoj
majetok. Nakoniec sa oslobodia zo všetkých dlhov a
vytvoria  si  zázemie  na  bývanie  so  slušným
pasívnym...

16504001D 60,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda
Človek a príroda

Aňa a Leo experimentujú - elektrina

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, že
niektoré  materiály  vedú  elektrinu  a  iné  môžu  byť
použité ako izolácia.

10400095C 156,00 €

Aňa a Leo experimentujú - páka, kladka,
magnet
Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu  fyzikálnych  zákonitostí.  Napríklad,  že
ťažké predmety sa dajú ľahšie dvíhať pomocou páky a
kladky.

10400078C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - príroda a
životné prostredie
Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, že
rastliny rastú smerom k svetlu.

10400081C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - svetlo a zvuk

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, ako
sa prenáša zvuk alebo to, že svetlo môžeme vychýliť.

10400080C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - voda a vzduch

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu  fyzikálnych  zákonitostí.  Napríklad,  že
voda môže prenášať výkon, alebo že vzduch otvára
dvere.

10400079C 216,00 €

LOGICO Primo - Environmentálna výchova
+ rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400130D 17,90 €

LOGICO Piccolo - Domáce a lesné zvieratá +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom  LOGICO  Piccolo.  Učebný  systém  LOGICO
Primo sa skladá z plastového rámika s 6 farebnými
gombíkmi  a  tematicky  ladených súborov 16 kariet,
ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného výberu.

20400210D 15,59 €

LOGICO Piccolo - Domáce a lesné zvieratá

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400209D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Rastliny v lese, na poli a v
záhrade + rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400212D 15,59 €

LOGICO Primo - Ľudské telo + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400128D 17,90 €

LOGICO Primo - Ľudské telo

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400127D 9,90 €

LOGICO Primo - Environmentálna výchova

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400129D 8,90 €
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Človek a príroda

LOGICO Piccolo - Rastliny v lese, na poli a v
záhrade
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400211D 9,90 €

LOGICO Primo - Na gazdovskom dvore

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400110D 9,90 €

LOGICO Primo - Žijeme zdravo

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400131D 9,90 €

LOGICO Primo - Ročné obdobia + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400126D 17,90 €

LOGICO Primo - Na gazdovskom dvore +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400111D 17,90 €

LOGICO Primo - Žijeme zdravo + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400132D 15,59 €

LOGICO Primo - Ročné obdobia

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400125D 9,90 €

Magnet - podkova malá 12 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu  byť  použité  aj  na  dvíhanie  ťažších  závaží.  V
ponuke sú 2 veľkosti.

10300134A 7,20 €

Magnety - kolobeh rastu rastlín

12 magnetov s realistickými detailami znázorňujúce
životný cyklus rastlín. Magnety sú umývateľné. Sada
obsahuje  2  druhy  rastlín  -  jabloň  a  fazuľu,  návod.
Najväčšie kusy merajú 20 x 20 cm. Vek 3+

KV020049B 27,00 €

Magnety - univerzálna súprava

Farebná  žiacka  súprava  rôzneho  materiálu  pre
oboznámenie  sa  s  magnetizmom  a  magnetickými
vlastnosťami látok. Obsah: 1 veľká mag. podkova, 2
mag. tyčinky, 1 sada plávajúcich magnetov, 4 veľké a
10 malých mag. guľôčok, 40 priesvitných krúžkov.

10300125A 24,90 €

Magnet - podkova veľká 20 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu byť použité aj na dvíhanie ťažších závaží.

10300069C 10,20 €

Súprava - Skúmanie prírody

Súprava pre deti na skúmanie a pozorovanie prírody,
vytváranie  vzťahu  k  životnému  prostrediu.  Obsah:
nádoba s lupou na živočíchy, sieťka, lupa, pinzeta.

10300019C 19,20 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Súprava na skúmanie magnetických javov (
18ks)
Deti sa učia o magnetizme. Skúšajú ako sa magnety
odpudzujú alebo priťahujú.

10300343B 23,80 €

Súprava na skúmanie vody v jazere

Tento  model  je  určený  pre  deti  ako  pomôcka  na
skúmanie  a  pozorovanie  života  v  jazere  a  iných
vodných  plochách.  Pomocou  danej  sady  možno
sledovať  zaujímavý  vodný  život,  kde  sa  na  malej
ploche dá nájsť veľa druhov zvierat a rastlín.

19600061A 22,00 €

Súpravička pomôcok pre moje pokusy

Súpravička  pomôcok  dopĺňa  súpravu  Tajomstvá
prírody (1140022E) pre MŠ a ZŠ a je určená pre každé
dieťa  alebo  skupinu  detí.  Malé  plastové  vedierko
200x200x150  mm obsahuje  prehľadne  usporiadané
pomôcky pre 40 pokusov.

11400024C 28,92 €

Súprava na šúpanie - Ovocia a zelenina

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu šúpať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
6 ks ovocia a zeleniny.

19600050B 9,00 €

Veľká laboratórna sada

Učebná  pomôcka  pre  vytvorenie  školského
laboratória.  S  danou  sadou  možno  uskutočniť
množstvo zaujímavých experimentov. Študenti môžu
skúmať vedecké javy v pracovných skupinách.

10300439B 204,00 €

Hydroponický set

Úžasné mini-laboratórium je  ideálne  pre  sledovanie
ako  rastliny  rastú  hore  aj  dole!  Unikátna  360  °
zobrazovacia  plocha  robí  tento  set  ideálny  pre
projekty s celou triedou a pri skupinovom využití.

KV020060B 27,00 €

Sada magnetov 15 ks

15 rôznych magnetov, veľkosť 4,5cm.

10300108C 5,70 €

BUKI 2v1 - Planetárium

Unikátny doplnok do detskej izby malých vesmírnych
bádateľov.  Dá  sa  použiť  aj  ako  nočné  svetlo.
Planetárium sa skladá z dvoch častí - planetárium a
vesmírny projektor. Obe časti sú na sebe nezávislé a
pomocou  otočenia  v  stojane  sa  používa  buď
planetárium alebo vesmírny projektor.

KV1500020C 47,20 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
slovenskom  jazyku.

18300085B_SKC 64,00 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
anglickom  jazyku.

18300085B_ENGC 64,00 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
nemeckom  jazyku.

18300085B_NEMC 64,00 €

Balík Príroda

Špeciálna akciová ponuka obsahuje 4 obľúbené sady
magnetických  obrázkov  s  témou  prírody  (Domáce
zvieratká,  Jar,  leto,  jeseň,  zima,  Chránime  prírodu,
Vývoj).  Zakúpením balíka  "Príroda"  získate  sady za
mimoriadne zvýhodnenú cenu

16200321D 72,00 €
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Človek a príroda

Príroda a jej zachovanie - magnetická
tabuľa
Didaktická  pomôcka  obsahuje  viac  ako  100
vyrezávaných  magnetických  figúrok,  z  ktorých  je
možné vytvoriť  krajinu s príbehmi o starostlivosti  o
prírodu,  s  faktormi  jej  ničenia  atď.  Obsahuje
pedagogický návod.

18300087A 77,00 €

Ročné obdobia

Súbor  magnetických  obrázkov  charakterizuje
jednotlivé  ročné  obdobia  cez  počasie,  rastliny,
zvieratká,  ľudí  a  iné.  Vysoká  variabilnosť  celého
systému  umožňuje  pracovať  každú  hodinu  inak  a
zaujímavo.

16200536D 41,50 €

Jar, leto, jeseň, zima

Súbor magnetických obrázkov pomáha rozvíjať slovnú
zásobu k téme ročné obdobia.  Umožňuje pozorovať
zmeny v prírode a typickými znakmi charakterizovať
jar, leto, jeseň a zimu.

16200453D 25,80 €

Chránime prírodu

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vytvárať
základy enviromentálneho cítenia u detí. Vedie ich k
potrebe  starať  sa  o  prírodu  a  chrániť  ju  pred
negatívnym vplyvom ľudí.

16200519D 25,80 €

Chránené rastliny

Poznávame a rozlišujeme chránené rastliny.

16200472C 8,50 €

Jedovaté rastliny

Poznávame a rozlišujeme jedovaté rastliny.

16200337D 18,00 €

Exotické zvieratá

Súbor magnetických obrázkov umožňuje poznávať a
pomenovať exotické zvieratá a ich mláďatá.

16200512D 17,00 €

Lesné zvieratká

Krásna  farebná  sada  lesných  zvieratiek.  Los
severoamerický  má  rozmery  22x19  cm.  Vek  3+.

KV020011C 31,80 €

Domáci miláčikovia

Sada  obsahuje  6  zvieratiek  -  mačka,  zajac,  pes,
morča, rybka, andulka. Pes meria 20x15cm. Vek 2+.

KV020009C 31,80 €

Domáce zvieratká - maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300115B 16,56 €

Maxi hmyz

Sada obsahuje včelu, vážku, lienku, lúčneho koníka,
mravca,  muchu,  motýľa.  Motýľ  meria  20x13cm.
Obsahuje malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov.

KV020007B 39,00 €

Nádoba na pozorovanie s mierkou

Nádoba  na  pozorovanie  hmyzu  s  milimetrovou
mierkou na dne nádoby.

11900009A 3,30 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Nádoba na pozorovanie trojstranná

Optické zariadenie na pozorovanie v troch smeroch:
zhora, spredu a zospodu.

11900010B 9,00 €

Nádoba na pozorovanie dvojstranná

Optické  zariadenie  na  pozorovanie  dvoma  smermi.
Priemer 30mm, zväčšenie 3x.

11900015B 8,00 €

Nádoba na pozorovanie, väčšia

Nádoba na skúmanie fauny a flóry s  2,5x zväčšením.
Extra veľký formát (14cm v priemere), s popruhom
pre zavesenie.

11900012B 24,20 €

Nádoba na pozorovanie, menšia

Nádoba s vetracími otvormi, ktorá umožňuje deťom
nerušene  sledovať  život  hmyzu.  Dvojnásobné
zväčšovacie  sklo.  Pomôcka  je  tiež  použiteľná  na
pozorovanie  kvetov,  listov,  mincí  a  iných  malých
objektov.

11900011A 4,60 €

Nádobky na pozorovanie (kufrík 24 ks)

Pozorovacia nádobka s lupou -  triedna sada.  Kufrík
obsahuje 24 zväčšovacích skiel.

11900008A 162,00 €

Super nahliadač na pozorovanie

Optické  zariadenie,  ktoré  sa  skladá  z  nádoby  s
nahliadačom,  ktorý  je  vložený  v  guľovom  kĺbe,
umožňuje  360°  pohľad.  Dodáva  sa  s  pinzetou.  V
rôznych farbách.

11900016B 9,00 €

Maxinádoba na pozorovanie

S otváracím vekom a lekárskymi kliešťami, zväčšenie
2,5x.

11900014B 7,00 €

Kŕmidlo pre motýle

Keď  vypustíte  motýle  z  vašej  motýlej  záhradky  do
prírody, tak to ešte nemusí byť naposledy čo ste ich
videli.  Stačí  zavesiť  na okno alebo do záhrady toto
kŕmidlo, pravidelne dopĺňať nektár a sledovať. Kŕmidlo
má originálny kvetinový dizajn a dômyselný systém
ako prilákať a nakŕmiť motýle.

KV1500021C 10,44 €

Lis na kvetiny veľký model

Lisovacie  dosky z  dreva,  vložky z  recyklovateľného
kartónu.  Celkové  rozmery:  375mm  ×  210mm  ×
160mm.  Rozmery  vložiek  z  kartónu:  290mm  ×
210mm.

MT15192C 58,90 €

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €

Záhradné rastliny

Poznávame a rozlišujeme záhradné rastliny.

16200503D 20,00 €

Vývoj - motýľ, sliepka, žaba, tulipán

4 série po 6 obrázkov, cez ktoré deti môžu sledovať a
verbálne  popisovať  ako  sa  vyvíja  motýľ,  sliepka  a
žaba.

16200521D 12,00 €
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Človek a príroda

Zvieratká - ďaleké krajiny

Aký je rozdiel medzi levom a tigrom? Má nosorožec
roh? Spoznávame zvieratá ďalekých krajín!  Texty v
slovenskom jazyku.

16200581D 10,00 €

Životný cyklus motýľa - model

Model zo štyrmi vývojovými štádiami motýľa - vajíčko,
larva,  kuka,  motýľ.  Vyrobené  z  príjemného  plastu,
farby sú prirodzené.

19600059D 8,70 €

Životný cyklus včely - model

Model so štyrmi vývojovými štádiami včely: vajíčko.
larva, kukla, včela.

KV1500026C 8,30 €

Zvieratká - les a lúka

Koho  môžeme  stretnúť  v  lese?  Veveričku?  Sovu?
Podľa obrázkov spoznávame zvieratá žijúce v lese a
na lúke. Texty v slovenskom jazyku.

16200582D 11,60 €

Zvieratká - farma

Poznávajte,  pomenujte,  rozlišujte  domáce zvieratká.
Rozprávajte  si  o  nich  rozprávky,hádajte  hádanky,
spievajte pesničky. Využitie pomôcky je všestranné vo
všetkých  oblastiach  rozumovej  výchovy  pri  práci  v
škôlke či škole.Texty v slovenskom jazyku.

16200667D 17,90 €

Zvieratká - hmyz a iné

Svet hmyzu zahŕňa viac ako milión známych druhov.
Je to najväčšia skupina živočíchov,ktorá skáče, lezie,
prichytáva sa, zbiera peľ alebo cvrliká.Naučte sa ich
pomenovať, porozprávať kde žijú a čím sa živia.

16200660D 20,90 €

Zvieratká na farme

Sada obsahuje 7 zvieratiek - ovca, krava, prasa, kôň,
koza, kohút a hus. Rozmery koňa sú 25x19 cm. Vek
2+.

KV020008C 31,80 €

Zvieratká z džungle

Krásna farebná sada zvieratiek z džungle. Žirafa má
rozmery 20x38 cm. Vek 2+.

KV020010C 31,80 €

Penový model rastlinnej bunky

Tento penový model rastlinnej bunky môžete rozdeliť
na dve polovice a poskytnúť deťom pohľad na prierez.
Pomocou  modelu  je  ľahko  vysvet l i teľná  a
pochopiteľná  dôležitosť  a  funkcia  bunky.  Jedna
polovica je označená časťami bunky, druhá označená
len písmenami.

KV020058B 18,00 €

Archimedova skrutka pre MŠ

Plne funkčné skrutkové čerpadlo. Jasné faby upútajú
pozornosť malých vedcov a robustné vypracovanie je
ideálne  pre  malé  detské  ruky.  Deti  si  precvičia
motorickú  zručnosť  a  hravou  formou  sa  naučia
princípy  jednoduchých  strojov.  Nástroj  je  možné
použiť s pieskom či malými predmetmi.

KV020084B 9,00 €

Penový model živočíšnej bunky

Mäkká penová bunka sa  dá  rozdeliť  na  polovicu  a
názorne môžete ukázať kľúčové časti živočíšnej bunky
vrátane jadra, jadierka, vakuoly, centrioly,  bunkovej
membrány  a  ďalšie.  Príručka  poskytuje  nápady  na
aktivity a fakty o živočíšnych bunkách.

KV020059B 18,00 €

Balík Zdravie

Špeciálna  akciová  ponuka  obsahuje  4  sady
magnetických obrázkov o zdraví (Moje telo, Hygiena,
U lekára, Zdravá výživa). Zakúpením balíka "Zdravie"
získate sady za mimoriadne zvýhodnenú cenu

16200106D 78,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Balík potravín 48 ks

Poď  sa  hrať  na  obchod!  Súprava  48  ks  rôznych
potravín.

KV1600007D 47,00 €

Zdravé jedlá - magnetické obrázky

Obsahuje  34  magnetických  obrázkov  potravín  a
podložku  -  prestieranie,  na  ktorú  si  deti  môžu
potraviny naaranžovať a navrhnúť tak vlastné menu .
Rozmery magnetickej podložky: 42 x 30,5cm.

KV020056B 44,00 €

Zdravé potraviny – maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300114B 14,80 €

Bzučiak - farma

Interaktívne bzučiaky - prineste vzrušenie do triedy. 4
bzučiaky so zvukmi kohúta, kravy, koňa a psa. Rozmer
9 cm v priemere a vyžaduje 2 "AAA" batérie, ktoré nie
sú súčasťou balenia. Vek: 3+

KV020003B 22,00 €

Lupa 23cm

Žiacka lupa ideálna na pozorovanie hmyzu a všetkého
fascinujúceho, čo neujde detskému oku v prírode a
okolí.  Priemer  8cm,  dvojnásobné  zväčšenie,  dĺžka
23cm.

10300043B 7,00 €

Lupa so stojanom

Lupa  so  stojanom,  ktoré  obsahujú  prídavné
zväčšovacie  sklíčko.  Ručné  otváranie  ako  kompas,
ktoré umožňuje prácu v hornej časti bez použitia rúk.
Špeciálna pinzeta s puzdrami, ktoré umožňujú šetrné
uchytenie objektov malých rozmerov.

11900013B 6,00 €

Lupy v sade 3× a 6×

Popis: zväčšenie 3x a 6x. Sada 10 lúp z priehľadného
plastu, s priemerom 4cm a dĺžkou 10cm.

MB28304C 24,90 €

Maxi lupa 6 ks

Maxi lupa vo veľkej mierke na bádanie pre malých
pozorovateľov,  výborne  sedí  do  malých  ručičiek.
Stojan  umožňuje  využitie  lupy  aj  bez  použitia  rúk.
Rozmery 20 cm v 6 farbách. Sada 6 ks, vek 3+.

KV020019B 28,00 €

Maxi pinzety

Maxi pinzety majú ergonomické tvarovanie pre dobré
uchytenie.  Podporujú  vývoj  motorických  zručností.
Masívne 15 cm pinzety sa dodávajú v 6 farbách vo
vedierku. Set 12 ks, vek 5+.

KV020020B 13,50 €

Maxi kvapkadlá so stojanom

6  k v a p k a d i e l  s o  s t o j a n o m .  P o d p o r u j e
experimentovanie  s  objemom.  Zábavná  cesta  ako
precvičiť  pohybové  zručnosti.  Výška  kvapkadla  je
11,5cm. 11 cm široký stojan zabezpečuje pohodlné
uskladnenie. Vek 3+

KV020047B 20,00 €

Mikroskop detský

Detský  mikroskop  a  prehl iadač  v  jednom.
Jednoduchým prekliknutím vypínača si môžete zvoliť
mikroskop  alebo  prehliadač.  Deti  môžu  sledovať  a
súčasne rozprávať o pozorovanom predmete.

16200451D 49,20 €

Mikroskop stereo

Stereo mikroskop: - pohodlné pozeranie oboma očami,
-  nastaviteľná  očná vzdialenosť,  -  zväčšenie  20x,  -
optické šošovky poskytujú čistý 3D obraz, - baterky
AA (nie sú súčasťou), - plastový kryt proti prachu.

10300119C 88,60 €
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Človek a príroda

Bzz-bzz štúdio

Zaujímavá a  praktická  pomôcka,  vďaka ktorej  žiaci
poznávajú hmyz a rozoznávajú jeho zvuky.

10300086C 8,40 €

Čas a hodiny - magnetická tabuľa

Na  základe  postupnosti  25  každodenných  činností,
rozvíja  táto  pomôcka  pojem času,  jeho  meranie  a
poskytuje kompletnú metodiku na učenie sa hodín.
Obsahuje pedagogický návod.

18300086A 79,80 €

Balík Poznávaj

Akciová  ponuka  obsahuje  6  sád  magnetických
obrázkov  o  poznávaní  (Čísla  II.,  Tvary,  Pojmy,
Matematické  predstavy,  Vyjadrenie  priestoru,
Poznávajme  farby).  Zakúpením  balíka  "Poznávaj"
získate sady za mimoriadne zvýhodnenú cenu.

16200268C 73,80 €

Chemický kufrík "Malý výskumník"

Jedinečná učebná pomôcka, vyrobená na mieru pre
malých  objaviteľov  a  výskumníkov.  Kufrík  obsahuje
základné laboratórne vybavenie a spotrebný materiál
pre vykonanie minimálne 15 bezpečných pokusov.

10121-191022 170,10 €

Citrónové hodiny

Experimentálna  klasika,  študentov  vždy  nadchne.
Použite  dve  kovové  elektródy  a  zemiaky,  citrón,
citrónovú  šťavu  alebo  colu  a  poháňajte  digitálne
hodiny.

10300518C 12,50 €

2v1 - Glóbus a hviezdna obloha

Zemeguľa vo dne a vesmírna obloha v noci, to je náš
glóbus  2v1.  Glóbus  má 22,8cm v  priemere  a  je  v
mierke 1: 56mil.

KV1500002C 47,20 €

Lodička na vzdušný pohon

Použite prúd vzduchu z balóna ako pohon lodičky na
vode. Vzduch prúdiaci z balóna pomáha lodičke plávať
po hladine.  Lodička vyrobená z  lakovanej  borovice.
Dodávka vrátane balóna. Vek 5+

10300516C 4,70 €

Dotykové písmená 26 ks

Praktická pomôcka premení výučbu písmen na hravú
hmatovú hru. Každé písmenko má cestičku vedúcu od
bodky v smere šípok. Ak pôjdete v protismere šípok,
drsná  textúra  vám  poskytne  spätnú  väzbu,  že
nasledujete nesprávny smer.

KV020083B 12,00 €

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Experimentálny domček

80  jednoduchých  experimentov  na  vzbudenie
zvedavosti u detí. Kartový box - praktický s jasnými
klasifikáciami  experimentov  v  ôsmich  oblastiach
životného  prostredia  a  ponúka  bohatý  materiálny
balíček.

10300513B 44,95 €

Fonendoskop

Deti môžu počuť vlastný tlkot srdca použitím žiackeho
fonendoskopu.

10300015C 9,30 €

Hra - Zvieratá a príroda (25 zvukov a ich
názvy)
Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
hlasov  zvierat  na  audio  CD  a  ich  priraďovanie  k
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300013B 36,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Hracia kocka - farby

Plastová MAXI kocka na rôzne cvičenia a hry spojené s
farbami.  Nehlučná  pri  kotúľaní,  farby  sú  dobre
viditeľné aj pri práci vo väčšej skupine detí. Veľkosť
kocky je cca. 10cm.

10300142C 4,20 €

Hviezdy projektor

Vďaka projektoru budú mať malý vedci hviezdy ako na
dlani.Projektor obsahuje 3 disky s obrázkami planét,
hviezd a iných vesmírnych javov (spolu 24 obrázkov).

KV020071B 27,90 €

Hydro vozíček

Prístroj pre efektnú demonštráciu sily vody. Pohnutie a
pohyb prístroja rovnako očarí malého aj veľkého, na
tomto záujme je stavaný aj tento prístroj! Vozíček je
poháňaný silou vody a vzduchu v tlakovej  nádobe,
hoci aj do diaľky 12m!

10300368C 46,80 €

Magnetická slnečná sústava

Farebné  realistické  magnety  slnečnej  sústavy.
Obsahuje 8 planét,  Pluto (trpasličiu planétu),  Slnko,
Mesiac,  pás  Asteroidu  a  návod.  Najväčší  magnet
(Slnko) meria v priemere 25cm. Vek 5+

KV020053B 26,90 €

Jumbo skúmavky so stojanom

6  skúmaviek  s  označenou  stupnicou  25,  50,  75  a
100ml. Obsahuje skrutkovacie viečka a stojan 14cm
široký. Výška skúmavky je 15cm. Vek 3+

KV020046B 20,00 €

Kostrové Puzzle

Deti sa učia už pri montáži o štruktúre ľudského tela.
Kostra  je  asi  25cm  vysoká  a  je  dodávaná  s
podstavcom. 41 dielov.

10300462C 25,40 €

Kryt na oči, 6 ks

Sada 6 farebných krytov na oči, ktoré sú vyrobené z
pevného nepriehľadného materiálu

14300182D 24,00 €

Kuker štúdio

Žiaci  môžu pozorovať  malé  predmety  a  chrobáčiky
vďaka lupám "Kuker" štúdia zboku aj zhora.

16200260D 11,75 €

Ľudské telo - vonkajšie časti

Obojstranná  náučná  tabuľa  pre  predškolákov  a
školákov slúži ako úvod do poznávania ľudského tela.
Pomáha  deťom  rozpoznať  a  pomenovať  hlavné
vonkajšie  časti  ľudského tela  od hlavy až po päty,
spredu  aj  zozadu.  Pútavá  a  prehľadná  úprava,
obojstranne  laminovaná  nástenná  tabuľa  s  lištami.
Rozmer 80 x 120 cm.

17700395C 48,00 €

Magnetická tabuľa– ĽUDSKÉ TELO

Magnetická  tabuľa  Ľudské  telo  je  výbornou
pedagogickou pomôckou pre základné školy, je možné
zavesiť ju na stenu a obsahuje drevené ukazovátko. V
balení  sa  nachádza  76  drevených  magnetických
dielikov puzzle a 4 predlohy v rôznych jazykoch.

KV140105C 34,90 €

Magnetické ľudské telo

Obojstranné magnety častí ľudského tela. Na jednej
strane je kostrový systém a na druhej hlavné orgány a
skupiny  svalov.  Realisticky  vypracované  kúsky
vytvárajú  telo  cca  90  cm  vysoké.  Obsahuje  17
obojstranných kusov. Vek 5+

KV020051B 31,00 €

Mapa sveta – Drevené magnetické puzzle

Krásna  magnetická  mapa  sveta  obsahuje  92
drevených  dielikov  puzzle,  kde  každý  z  nich
reprezentuje  región  alebo  krajinu,  nesie  názov
hlavného mesta a obsahuje obrázok charakterizujúci
dané miesto (významné stavby, pamiatky, zvieratá a
rastliny z danej oblasti). Mapa je v anglickom jazyku.

KV140106C 44,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a príroda

MIA na farme

Kniha  je  určená  pre  deti  predškolského  veku  ale
zaujme aj pre staršie deti. Obsahuje pútavý príbeh o
zatúlanom mačiatku v podaní Zuzany Tlučkovej.

KV120001D 9,90 €

Miešanie farieb

Experimentálna  sada  na  miešanie  a  vytváranie
nových farieb.

10300548C 28,80 €

Model - vývoj lienky

Model  znázorňujúci  ako sa  lienka vyvíja.  Najprv  sú
nakladené vajíčka, postupne sa larva vyvíja a až po
nejakej dobe príde lienka. Veľkosť 5-6cm - 4ks/plast.

10300461A 14,40 €

Model sopky

Vytvorte  si  svoju  vlastnú  erupciu  sopky  s  touto
unikátnou  hračkou.  Detailný  prierez  ukazuje  vnútro
sopky.

KV020062 46,90 €

Model srdca - väčší

3 násobne zväčšený detailný model srdca rozddelený
na  3  časti,  umiestnený  na  stojane.  Veľkosť:  28  x
28cm.  Výborná  pomôcka  na  vysvetlenie  učiva  z
obehovej  sústavy,  súbežne  môžete  doplniť
kartónovými  obrazmi  Biológia  človeka  1.

10300073C 35,40 €

Moje telo

Súbor  zaujímavých  ilustrácií  prináša  názornosť  a
zjednodušenie  práce  pri  vysvetľovaní  základných
informácií o ľudskom tele.

16200054D 33,50 €

Motýlia farma

Živá  záhrada  motýľov:  Sledujte  a  učte  sa  ako  sa
húsenice zmenia na prekrásne pestrofarebné motýle!
-  krásna,  opakovane  použiteľná  motýlia  záhrada  s
kŕmiacou  pipetou.  Certifikát  na  5  farebných  húseníc.
Dodávame od marca do septembra.

KV1500001B 41,40 €

Mravenisko (bez mravcov)

Mini mravenisko ..... Objavte podzemný svet mravcov.
Dodávame od marca do septembra.

19600058C 19,70 €

Nafukovací glóbus

Obrovský nafukovací popisovací glóbus. Lokalizujte a
označte kontinenty,  povodia riek,  krajiny,  obchodné
cesty  a  iné.  Neobsahuje  žiadne  tlačené  slovo.
Obsahuje  návod,  sadu  na  opravu,  háčik  a  šnúrku.
Používajte zmývateľné fixy.

KV020054A 26,00 €

Nafukovacia slnečná sústava

Pomocou  nafukovacej  slnečnej  sústavy  dokážete
znázorniť  rotáciu,  otáčanie  a  obiehanie  planét.  Učí
pozíciu, poradie, veľkosť a tvar planét a Slnka. Rozmer
Slnka 58 cm.

KV020052A 59,00 €

Nahliadač hmyzu s karabínkou

Malá  a  veľmi  šikovná  krabička  pre  všetkých
milovníkov  chrobákov  a  chrobáčikov.  Vyrobené  z
odolného číreho plastu. Umožňuje sledovanie hmyzu
ze všetkých strán.

KV1500011C 5,60 €

Naše kvety

Súhrn obrázkov pre získanie prvotných poznatkov o
kvetoch.

16200398C 26,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Okuliare s farebnými sklíčkami

Deti  môžu  pozorovať  svet  a  učiť  sa  pritom  farby.
Jedinečné  okuliare  sú  vybavené  vymeniteľnými
šošovkami,  2x  červená,  žltá,  modrá  a  pokrivená
(videnie ako hmyz). Prekry šošovky bez rámu a uvidíš
ako cez kaleidoskop.

KV020017B 9,90 €

Ovocie a jeho vône

Hra  je  určená  na  rozvoj  zmyslov  na  základe
rozlišovania vône rôznych druhov ovocia. Obsahuje 12
uzatvárateľných  túb  s  vôňou  ovocia,  24  fotografií
ovocia, samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300004A 34,20 €

Plávajúce magnety

Magnet má 2 póly. O tom ako sa navzájom priťahujú či
odpudzujú  sa  žiaci  ľahko  naučia  s  plávajúcimi
magnetmi.  Obsah:  magnetický  stojan  (10cm),  4
okrúhle  magnety  v  rôzných  farbách  s  priemerom
32mm.

10300144A 6,00 €

Plošné geometrické tvary

Geometrické  tvary  vyrobené  z  vysokokvalitného
priehľadného plastu. Môžu sa používať ako pomôcka
pri  výučbe geometrie  -  pri  rátaní  povrchu,  obvodu,
alebo pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 450
ks.

KV0200921B 39,90 €

Počasie

Všestranná pomôcka pre charakteristiku typu počasia,
tvorenie  otázok  a  odpovedí,  precvičovanie  slovnej
zásoby a väzieb k téme počasie.

16200403D 6,50 €

Počasie - pečiatky / 10ks

Výborná pomôcka na zhodnotenie skutočného počasie
v danom dni a období. Veľké pečiatky o počasí. Žiaci
môžu  zaznamenávať  meniace  sa  poveternostné
podmienky  a  tvoriť  vlastné  záznamy,  mapy  alebo
kalendáre.

16200655C 28,90 €

Počasie – tabuľa PVC 140x110cm

Táto závesná tabuľa je určená žiakom prvých ročníkov
základných  škôl,  žiakom  špeciálnych  škôl  a  vďaka
prevahe  obrázkovej  časti  i  deťom  predškolských
zariadení.

17800702C 100,00 €

Počítacie guľôčky 11mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300341B 7,50 €

Počítacie guľôčky 23mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300324B 18,60 €

Podložka na hranie - hodiny

Hracia  podložka,  pomocou  ktorej  sa  deti  hravou
formou  naučia  poznávať  čas.  Sada  obsahuje:  1x
gumená podložka  (137 x  137 cm),  4x  nafukovacia
kocka  s  číslami,  20  kariet  s  aktivitami  (v  AJ).
Nastavenie hodinových ručičiek pomocou plastových
ručičiek (obsahom balenia), alebo pomocou vlastného
tela a rúk. Pre deti od 5 rokov.

KV020081C 36,00 €

Polárna žiara

Chceš  vidieť  ako  vyzerá  polárna  žiara?  Prenes  si
prekrásny optický jav dovnútra! V prírode je možné ho
pozorovať  len za severným alebo južným polárnym
kruhom.

KV1500005C 35,40 €

Poznávací set pre malé deti

Deti vykonávajú jednu aktivitu, pričom je koncentrácia
stimulovaná a intenzívnejšia. Deti sa samovzdelávajú
prostredníctvom  skladania  tvarov,  po  čase  urobia
chybu, pochopia ju a odstránia.

10300455C 253,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a príroda

Praktický lapač hmyzu

Lapač hmyzu, ktorý Vám umožní chytiť rôzny hmyz a
študovať ho bez odporu sa ho chytať. Hmyz chytíte
dovnútra na základe posuvného mechanizmu, pričom
vďaka dlhšej rúčke neprídete do priameho kontaktu s
hmyzom.

11900019B 13,00 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Preteky zvieratiek

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
zvieratá a potom vyplňte políčka na tabuli príslušnými
kartami, až dôjdete do cieľa.

18300103A 28,00 €

Puzzle glóbus

Farebný  glóbus  s  vyberateľnými  kontinentmi  je
skvelou pomôckou pri základoch geografie. Podporuje
záujem o geografiu už od útleho veku.

KV020070B 35,50 €

Rámik LOGICO Primo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Primo

20400101D 10,90 €

Rastliny lesov, lúk a polí

Poznávame a rozlišujeme rastliny lesov, lúk a polí.

16200383C 18,00 €

RC Mesiac

To  tu  ešte  nebolo  -  Svietiaci  Mesiac  na  diaľkové
ovládanie! Tento jedinečný glóbus ponúka pohľad na
Mesiac  zblízka.  Mesiac  má  30cm  v  priemere  a
pomocou  diaľkového  ovládania  možno  pozorovať
všetky mesačné fázy.

KV1500007B 35,39 €

Slnečná sústava

Motorizovaný  model  je  vhodný  na  spoznávanie
slnečnej sústavy. Jasnosti Slnka napomáha žiarovka so
životnosťou  1000  hodín.  Rozmery:  25cm  vysoká,
priemer 35cm.

10300002C 51,00 €

RC Slnečná sústava

Pozeraj  sa  pri  zaspávaní  na  rotujúce  planéty  a
svietiace  slnko!  Slnečná  sústava  na  diaľkové
ovládanie splní sen mnohým deťom milujúcim vesmír
a  planéty!  Priemer  sústavy  je  úžasných  85cm.  Na
diaľkové  ovládanie.  Slnečná  sústava  sa  navyše
automaticky vypína po 15tich minútach.

KV1500006C 47,20 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Slnečná sústava

Model  solárneho  systému  sa  skladá  zo  Slnka  a  8
planét. Mladí vedci môžu skúmať ako funguje systém
slnečnej  sústavy,  pohyb  Zeme  a  iných  planét
vzhľadom k Slnku, pohybu Mesiaca vo vzťahu k Zemi
alebo si  vytvoriť  svoj vlastný solárny systém. Slnko
slúži aj ako nočné svetlo.

KV020048 50,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda

Solárny balón

Jednoduchý, ale fascinujúce experiment. Ukáže Vašim
deťom fyzikálny zákon, že teplý vzduch stúpa.

10300517C 7,20 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Skúmavky zmyslov

Rozvíjaj  svoje  zmyslové  podvedomie  a  povzbuď
vedecké  skúmanie  s  multifunkčnými  plastovými
skúmavkami.  Prenosné  s  otváraním  na  oboch
stranách,  obsahujú  8  plných  viečok  a  4  viečka  s
ventilmi, ktoré sa zakrúcajú.

KV020018B 34,00 €

Zázrak života - vrecká znázorňujúce vývin
dieťaťa
Jasne  vysvetlená  výchova  k  rodičovstvu  aj  pre
mladších žiakov. Ako sa dieťa vyvíja v tele matky a
ako  veľké  a  ťažké  je  tesne  pred  jeho  narodením?
Jediné, čo musíte urobiť,  je naplniť vrecká(napríklad
domácou  ryžou).  Na  každom  vrecku  je  zobrazené
dieťa v príslušnom vývinovom štádiu.

10300533B 35,40 €

Soma kocky - sada kariet 2

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300424B 13,50 €

Staráme sa o našu planétu: šetríme vodou

Výborná motivačná pomôcka - 6 zábavných príbehov
o  dobrodružstvách  dvoch  bratov,  ktorí  si  osvojujú
jednoduché spôsoby ako šetriť  vodou. Obsahuje CD
audio MP3, 30 kariet. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300015A 31,50 €

Strunová váha - do 2000g

Na priehľadnom plaste sú vytlačené na jednej strane
gramy, na druhej strane stupnica Newton.

10300207A 8,00 €

Super nahliadač trojstranný

Pozorovacia  nádoba,  ktorá  má  na  spodu  odrazovú
dosku,  vďaka ktorej  možno sledovaný objekt  lepšie
obhliadnuť.  Pohľad  zvrchu  s  20x  priblížením,  3x
priblíženie spredu a zospodu.

11900017B 11,20 €

Tajomstvá prírody

Súprava  pre  pokusy  v  MŠ  a  ZŠ  je  bezpečnou,
prenosnou a kompletnou pomôckou pre vykonávanie
prírodovedných  pokusov  už  v  predškolskom
vzdelávaní.  Obsahuje  brožúru  s  návodmi  a  všetky
potrebné  pomôcky  a  látky  na  100  prírodovedných
pokusov.

11400022C 247,20 €

Umývajme si zúbky správne

Umývajme  s i  zúbky  správne!  3D  model  na
demonštráciu správnej ústnej hygieny u detí. Zubná
kefka je dlhá 36cm. Rozmery chrupu: 24 x 19 x 14cm.

10300042C 30,00 €

Vákuová pumpa

Vákuová pumpa, kde možno vypumpovaním vzduchu
vytvoriť  vákuum.  Umožňuje  vykonať  rôzne  druhy
experimentov:  porovnať  veľkosť  balónika;  sledovať
umiestnenie kúska jablka vo vnútri  pri  odčerpávaní
vzduchu;  porovnať  zvuk  zvoniaceho  mobilného
telefónu;  sledovať  odpor  vzduchu  prostredníctvom
pierka. Priemer 12cm, výška 7cm.

10300459C 21,30 €

Vedecký set Sopka

Objavte impozantné a zaujímavé druhy sopiek a aké
tajomstvá  skrývajú!  12  experimentov  odhaľuje  ako
sopky vznikajú,  dozvieme sa všetko o  tektonických
doskách a vytvorite si  svoj vlastný sopečný výbuch
alebo vulkanické horniny.

KV140036C 23,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a príroda

Vytvor si vlastný kaleidoskop- sada 10 ks

Súprava pre vytvorenie 10ks kaleidoskopov.

10300479C 30,00 €

Zmysly

Súbor magnetických obrázkov pomáha motivovať deti
k  poznaniu a pomenovaniu zmyslov.  Deti  postupne
triedia,  rozlišujú  a  následne  priraďujú  obrázky  k
jednotlivým symbolom zmyslov.

16200495C 16,85 €

Koberec na hranie - Prales (200 x 200 cm)

DOPREDAJ Koberec veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600036B 66,00 €

Koberec na hranie - Okolo jazierka (140 x
200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600060B 68,00 €

Vocabular - zvieratá

Rovnako sa vzťahuje na materský, ako aj cudzí jazyk.
„Vocabular” je ideálny pre cvičenie slovnej zásoby.

16700517D 39,95 €

SW LES na 1-3 počítače

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060003C 108,00 €

SW LES na 4 a viac počítačov

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060004C 145,00 €

SW Zvieratá na statku 1-3 PC

Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a zároveň učia.

KV060001C 108,00 €

SW Zvieratá na statku pre 4 a viac
počítačov
Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a  zároveň  učia.  SW  obsahuje  úlohy  pre  rozvoj
koordinácie ruky a oka, jemnej motoriky, úlohy rôznej
náročn

KV060002C 145,00 €

Výučbové CD – Domáce zvieratá a ich
mláďatá - IA10 licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700069D 96,00 €

Výučbové CD – Ľudské telo - SIA5 licencia

Odhaľte  spolu  s  deťmi  tajomstvá  ľudského  tela!
Výučbový  program  obsahuje:  170  výučbových
stránok;  15  cvičení,  hlavolamov  a  maľovaniek;
animácie,  ktoré  hravou  formou  pomáhajú  deťom
odhaľovať tajomstvá ľudského tela.

17700396D 92,00 €

Výučbové CD – Moja rodina - SIA5 licencia

Výučbový program s cvičeniami pre deti od 4 rokov.
Na príklade jednej rodiny sa deti dozvedia všetko o
rodine  a  jej  členoch.  Obsahuje  152  farebných
fotografií;  19  cvičení,  hier  a  maľovaniek;  6  úloh  na
rozpoznávanie podľa obrázkov. Texty sú nahovorené.

17700398D 92,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a príroda, Človek a spoločnosť

Výučbové CD – Staráme sa o svoje telo -
SIA5 licencia
Veselo i názorne o tom, čo musia deti robiť, aby sa
ochránili pred baktériami a zachovali si pevné zdravie.
Výučbový program pre 4 -7 ročné deti.

17700397D 92,00 €

Človek a spoločnosť

Balík potravín 24 ks

Poď  sa  hrať  na  obchod!  Súprava  24  ks  rôznych
potravín.

KV1600006C 38,50 €

Nákupný košík mäso a syry - 27 ks

Farebný plastový kôš s 27 rôznymi kusmi jedla (syr a
mäso).

KV1600017C 10,30 €

Nákupný košík mix potravín - 25 ks

Nákupný  kôš  s  25  potravinami.  Vhodné  na  hry  a
poznávanie potravinového tovaru.

KV1600018C 7,60 €

Nákupný košík s 15 ks potravín

Košík  s  potravinami  je  vhodný  na  hru  i  výučbu
zdravovedy.  Obsahuje  15  ks  rôznych  potravín  v
nákupnom košíku(vajíčka, chlieb, syry a iné). Rozmery
košíka: 28x22,5x12cm.

KV1600012C 17,80 €

Ovocie 24 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 24 ks ovocia.

KV1600003C 19,50 €

Pečivo 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 12 ks pečiva.

KV1600004C 19,80 €

Syry - 6 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Jedlo  a  zdravá
výživa hrajú významnú úlohu vo vzdelávaní detí.

KV1600011C 10,80 €

Zelenina 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 12 ks zeleniny.

KV1600001C 13,75 €

Zelenina 24 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 24 ks zeleniny.

KV1600002C 20,00 €

Drobné pečivo - 12 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť správneho stravovania. Obsahuje 4 druhy
rôzneho  pečiva  a  pekárskych  výrobkov,  z  každého
druhu 1 veľký a dva malé modely (žemle, croisanty,
praclíky, keksy). Spolu 12 ks.

KV1600010C 13,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a spoločnosť

Súprava rôznych druhov mäsa 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava rôznych druhov mäsa
- 12 ks.

KV1600008C 46,50 €

Sezónne potraviny - JAR - 21 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  21  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  jedávame  na  jar  (mrkvu,
reďkovky, cibuľu a iné).

KV1600013C 13,00 €

Sezónne potraviny - JESEŇ - 17 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  17  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  jedávame na jeseň (huby,
figy, hrozno, gaštany, papriku a iné).

KV1600015C 15,50 €

Sezónne potraviny - LETO - 13 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  13  ks
ovocia a zeleniny, ktoré jedávame v lete (baklažán,
melóny, jablká a iné).

KV1600014C 13,00 €

Sezónne potraviny - ZIMA - 11 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  11  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  sú  dostupné  cez  zimu
(kapusta, citróny, artičoky a iné).

KV1600016C 13,00 €

Výroba chleba

NOVINKA! Ako príde chlebík na náš stôl? Aké suroviny
potrebujeme na  jeho  prípravu?  Čo  je  dôležité  kým
zrnko vyklíči  zo zeme? Nie vždy jednoduché otázky
pre Vaše deti. Obsahovo jednoduchý didaktický základ
pre tvorivú komunikáciu a prácu detí pri magnetickej
tabuli, v lavici alebo na koberci.

16200641D 24,00 €

Potraviny - set 41 ks na vysvetlenie
potravinovej pyramídy
Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť správneho stravovania a učí deti rozlišovať
potraviny podľa ich nutričnej hodnoty. Obsahuje 41 ks
potravín  (cereálie,  ovocie,  zelenina,  vajcia  a  mäso,
mlieko, sladkosti).

19600007C 23,10 €

Pyramída zdravej výživy

Hoďte kockou a podľa farby, ktorá vám padne doplňte
do pyramídy jednu z nasledujúcich potravín: zelená (
potraviny, ktoré jeme často), žltá (niekedy), červená
(príležitostne).  Obsah:  1  kocka,  pyramída  puzzle
(66x45 cm), 45 kartičiek.

18300077A 34,00 €

Bezpečnosť na ceste

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  upevňovať
praktické  poznatky  o  signalizácii  na  semafóroch,
bezpečnosti na ceste, poznávať dopravné značky.

16200448C 17,00 €

Cestná súprava

Vytvorte si vlastné cesty a križovatky na zemi! Každý
deň si poskladajte iné cesty. Obsahuje 43 dielov: 6ks
dlhé  rovné  cesty  (33cm),  16ks  krátke  rovné  cesty
(18cm),  jeden  prejazd,  8  zákrut,  2  diely  kruhový
objazd, 4ks T križovatky, atď.

10300501C 72,60 €

Dopravná výchova - súprava

Pomocou  súpravy  bavlnených  vestičiek  s  motívmi
dopravných značiek,  semaformi  a  autíčkami  prežijú
deti dopravné situácie "na vlastnej koži" v bezpečnom
prostredí MŠ a ZŠ pod dohľadom pedagóga.

KV1700001C 216,00 €

Dopravné prostriedky a povolania

Hra zameraná na párovanie dopravných prostriedkov
s povolaním a súvisiacim predmetom. Hra je určená
pre max. 6 detí. Obsahuje 6 fotokariet, 24 kartičiek
predmetov a pedagogický návod.

18300033A 18,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a spoločnosť

Dopravná značka

rozmer 29x29cm, O29cm na výber z rôznych druhov
(bez tyčky a podstavy)

KV110004D 18,50 €

Dopravné značky 1

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300499B 57,20 €

Dopravné značky 2

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300500B 57,20 €

Nástenné dopravné značky, veľkosť A1

Nová sada NÁSTENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK vo
formáte  A1  je  ideálnou  učebnou  pomôckou  pre
autoškoly,  základné  aj  stredné  školy  a  obdobné
vzdelávacie  inštitúcie.  Sada  obsahuje  4  plagáty  s
rozmermi 60 x 84 cm, distribuované sú v pevných
tubusoch pre bezpečné doručenie. Papier 150g, lesklý.

19890022D 30,25 €

Dopravné značky pre dopravnú výchovu

Sada  základných  dopravných  značiek  vhodná  pre
dopravnú výchovu na 1. stupni ZŠ. Obsahuje 60 ks
laminovaných  dopravných  značiek  vo  formáte  A5.
Materiál: papier 300 g, laminát. Ideálne pre I. stupeň
ZŠ  a  autoškoly,  použitie  v  triede  a  na  detskom
dopravnom ihrisku. Nová edícia jar 2016.

19890004D 35,50 €

Drevené dopravné značky na hranie

15ks najdôležitejších dopravných značiek. Deti sa pri
hraní  s  autíčkami  môžu  učiť  pravidlá  cestnej
premávky. Výška cca 10cm. Vek 4+.

10300498C 15,00 €

Magnetická dopravná značka

Magnetická značka -  na výber rôzne typy. Cena za
kus.

KV110010D 2,80 €

Kužeľ s drevenou podstavou

Kužeľ s drevenou podtsavou bez značky a bez tyčky.

KV110002D 18,50 €

Magnetická súprava dopravných značiek

Naučte deti  dopravné značky zábavnou formou! So
sadou 218 dielov si môžete na tabuli znázorniť rôzne
dopravné situácie. Dieliky sú celo-magnetické – držia
veľmi pevne.

10300512B 117,58 €

Magnetická križovatka

Magnetická  križovatka  má veľké  možnosti  použitia.
Môžete ju zavesiť na tabuľu, položiť na stôl, prípadne
na  podlahu  v  triede.  Pomocou  magnetických
dopravných značiek sa deti hravou formou učia riešiť
rôzne  situácie  na  križovatke  a  aj  pravidlá  cestnej
premávky.

KV110009D 225,00 €

Prenosná zostava križovatiek

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná, vhodnou alternatívou je "Prenosná zostava
križovatiek". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy.

KV110007D 971,00 €

Prenosná križovatka

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná,  vhodnou  alternatívou  je  "Prenosná
križovatka". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy. Po križovatke je možné chodiť, ale aj
jazdiť na bicykli alebo na trojkolke.

KV110008D 864,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a spoločnosť

Zastavovací terčík

Zastavovací terčík na riadenie dopravy.

KV1700003A 2,64 €

Zastavovací terčík

Zastavovací terčík sa používa na zastavenie dopravy
pri prechádzaní detí cez cestu.

KV110006D 4,50 €

Semafor

automatické alebo ručné ovládanie,  napájanie  4  ks
1,5V batérie

KV110005D 54,00 €

Semafor autá - vestička

Vestička  s  motívom  semaforu  pre  autá.  Farby  na
semafore  môžu  deti  ľahko  meniť  postupným
odkrývaním a zakrývaním farebných políčok.

KV1700004D 10,50 €

Semafor chodci - vestička

Vestička s motívom semaforu pre chodcov. Farby na
semafore  môžu  deti  ľahko  meniť  postupným
odkrývaním a zakrývaním farebných políčok.

KV1700005D 10,50 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava A

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  cesta  (banner  5x1,2m)  sú
vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110011D 570,00 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava B

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  zostava  križovatiek  (banner
8,5x2,5m) sú vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110012D 888,00 €

Prenosné dopravné ihrisko

Semafor  a  10 ks  dopravných značiek vhodných na
zvyšovanie  vedomostí,  zlepšovanie  orientácie  v
cestnej  dopravnej  situácii  a  k  poklesu  dopravných
nehôd  zapríčinených  deťmi.  Prenosné  detské
dopravné ihrisko a  dopravná výchova sú jedným z
nástrojov  na  znižovanie  dopravnej  nehodovosti
formou  prevencie  pre  deti  a  mladistvých.

KV110001D 372,00 €

Kostým Dopravný policajt

Kostým profesie, ktorý sa skladá z bundy, čiapky a
rukávov. Vhodný doplnok k sade "Dopravná výchova".
Kostým je vyrobený zo 100% bavlnenej látky. Možno
prať  pr i  teplote  do  30  °  C.  Vhodné  pre  det i
predškolského veku Veľkosť: 3 - 6 rokov

KV1700002B 27,60 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SV
licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700358D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700273D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700357D 92,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a spoločnosť

LOGICO Primo - Dopravná výchova

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400123D 8,90 €

LOGICO Primo - Dopravná výchova + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400124D 17,90 €

LOGICO Primo - Environmentálna výchova

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400129D 8,90 €

LOGICO Primo - Environmentálna výchova
+ rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400130D 17,90 €

LOGICO Primo - Nakupovanie je zábava

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400120D 9,90 €

LOGICO Primo - Nakupovanie je zábava +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400121D 17,90 €

LOGICO Primo - Slovensko krížom-krážom

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400136D 9,90 €

LOGICO Primo - Slovensko krížom-krážom +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400137D 17,90 €

LOGICO Primo - Takto sa obliekame

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400112D 9,90 €

LOGICO Primo - Takto sa obliekame +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400113D 17,90 €

Profesie 1

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200234D 16,50 €

Profesie 2

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200293D 16,50 €
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Človek a spoločnosť

Profesie 3

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200343D 16,50 €

Povolania - čo je koho ? (hra s fotografiami)

Cieľom  hry  je  hľadať  logickú  súvislosť  medzi
povolaním,  pracovným  odevom  a  pracovnými
nástrojmi. Hra je určená pre max. 12 detí. Obsahuje
60  kariet,  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300028A 26,00 €

Cestujeme autobusom (hra s fotografiami)

Cieľom  hry  je  vyplnenie  jednotlivých  autobusov
šiestimi  cestujúcimi  na  základe  určitého  rovnakého
prvku, ktorý je vyznačený na bočnej strane autobusu.
Hra je určená pre max. 6 detí. Obsahuje 6 autobusov,
36 cestujúcich a pedagogický návod.

18300032A 22,80 €

Fotografie predmetov v domácnosti (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  predmety  v  domácnosti.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.

18300101B 31,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Nákupný košík (hra s fotografiami)

Cieľom didaktickej pomôcky je naučiť sa jednoduchým
a zábavným spôsobom sčítavať. Hra pre max. 12 detí
obsahuje 12 kariet s nákupným vozíkom, 55 kartičiek
s hračkami, 75 ks mincí a pedagogický návod.

18300025A 33,00 €

Separácia a recyklácia (hra s fotografiami)

Pomôcka  na  vyučovanie  správneho  rozdelenia  a
triedenia  odpadov.  Pomáha  vyvinúť  "kultúru
recyklácie".  Obsahuje:  35  fotokariet,  5  kontajnerov.

18300067A 27,00 €

Semafór zdravého stravovania

Hra  je  zložená  z  54  kartičiek  základných  potravín,
ktoré sú označené podľa toho, ako často sa majú jesť:
zelená ( potraviny, ktoré jeme často), žltá (niekedy),
červená (príležitostne).  Obsahuje 6 kariet s farbami
semafóru, farebné žetóny.

18300075A 29,00 €

Sada na pečenie

Sada na pečenie  je  určená na rozvíjanie  zručností.
Aktivity  sú  ukryté  v  pekárskej  tématiky.  Predmety
majú ideálnu veľkosť pre malé ruky.

KV020075A 38,30 €

Váha s odmerkou

Študenti môžu vážiť alebo merať kvapaliny alebo tuhé
predmety, odhadovať, porovnávať a rozlišovať ich. V
základni  sa  nachádza  zásuvka  a  obsahuje  2
odnímateľné 400ml odmerky. Pripevnením vrchnákov
na nádoby môžete váhu vyrovnávať.

KV020043B 20,00 €

Váha so závažiami

Kvalitná  váha vyrobená z  vysokoodolného plastu  a
zabudovaného  úložného  priestoru  na  závažia,  10
bronzových závaží, 5 cm hlboké odnímateľné misky,
vylaďovač a tlačidlo na tlmenie. Celková nosnosť 2000
g s +/- 0,5g presnosťou.

KV020044B 55,00 €

Celá rodina (72ks)

Sada postavičiek, ktorá pomáha deťom spoznať svoje
postavenie  v  rodine.  Perfektné  pre  triedenie  a
počítanie. Dodáva sa v 6 rôznych farbách, zahrnuté sú
osoby aj zvieratká. Najvyššia figúrka meria 6 cm. Sada
obsahuje malé časti, vek: 3+.

KV020016B 27,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a spoločnosť

Pomáham doma

Súbor  magnetických  obrázkov  na  tému  pomoc,
spolupráca a domáce práce. Rozvíja slovnú zásobu,
používanie  slov  označujúcich  predmety,  javy  a
činnosti, s ktorými sa dieťa bežne stretáva.

16200551D 21,50 €

Riešenie sporov - klamstvá

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300065A 38,00 €

Pozitívny prístup - tolerancia a spolupráca

Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300011A 25,00 €

Pozitívny prístup - emócia, zdravie a
bezpečnosť
Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300046A 25,00 €

Riešenie sporov: Doma

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300018A 38,00 €

Riešenie sporov: v škole

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov v rôznych jazykoch (napr. SJ, NJ, AJ, ŠJ atď.)

18300051A 38,00 €

Slušné správanie - doma

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300059A 16,00 €

Slušné správanie - prevencia a bezpečnosť

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300070A 16,00 €

Slušné správanie - v škole

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní v škole, čo je akceptovateľné a
čo nie, správnosť postoja v rôzných situáciach, vzťah k
spolužiakom. Obsahuje 34 kartičiek (9x9 cm).

18300042A 16,00 €

Slušné správanie - Životné prostredie

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o vzťahu k prírode a okoliu, správnosť postoja
voči prejavom ničenia prírody.Obsahuje 34 kartičiek
(9x9  cm),  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300005A 16,00 €

Veľké obrázky - RODINA A UDALOSTI

Unikátny  didaktický  stojan  s  prezentáciou  veľkých
obrázkov  RODINA  A  UDALOSTI.  Udalosti,  zvyky  a
rituály  sú  v  živote  rodiny  veľmi  dôležité.  Pomôcku
tvorí  10 veľkých obrázkov osobných udalostí  počas
roka. Každý obrázok je doplnený slovami.

16200663D 15,00 €

Ľudské rasy - etniká, obrázky na skladanie
(15 ks)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyesteru. Obsahuje
15 ks častí tela, odevov. Rozmer: 90 x 150 cm.

19600042A 50,40 €
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Zásady správania v medziľudských
vzťahoch, 160x125cm
Tento  výrobok  je  jedinečný  na  školskom  trhu  s
učebnými  pomôckami  najmä  pre  tému,  ktorú
spracováva – tému medziľudských vzťahov, ktorej sa
v spoločnosti nevenuje dostatočná pozornosť.

17800187B 120,00 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Časové vzťahy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  utvárať
predstavu  o  častiach  dňa:  ráno,  dopoludnie,  obed,
popoludnie, večer. Vedieť ich pomenovať a orientovať
sa v pojmoch deň, noc, dnes, včera, zajtra.

16200410D 15,50 €

Deti sveta

Zoznámte  sa  s  kamarátmi  v  pútavo  ilustrovanej
pomôcke "Deti sveta". Spoznajte ich príbytok, známu
rastlinu a typické zvieratko, ktoré v danej oblasti žije.
Tvorte,  kombinujte,  rozprávajte,  rozvíjajte  slovnú
zásobu podľa 32 obrázkov na magnetickej tabuli,  v
lavici alebo na koberci.

16200654D 36,30 €

Jednoduché obliekanie

Pomôcka rozvíja slovnú zásobu k téme oblečenie. Deti
vyberajú kartičky s oblečením tak aby našli zhodu s
oblečenou  postavičkou  chlapca,  dievčatka  alebo
šaška.  Učia  sa  triediť  oblečenie  aj  podľa  ročných
období.

16200144D 16,50 €

Časovač

Originálne  časové  stopky  majú  ľahko  nastavitelné
automatické  funkcie.  Užívateľ  môže  nastaviť  čas  a
pomocou 3 farebých častí a 6 zvukových efektov vidí
a počuje koľko času zostáva do konca. Časuje až do
24 hodín v sekundovom prírastku.

KV020001C 32,00 €

Hodiny - triedna sada 2

Plastové hodiny na výučbu určovania času. Pohyblivé
ručičky a zotierateľný priestor na spodnej  časti,  do
ktorého sa dá zapísať čas v digitálnej forme, zaistia
opakované  použitie.  Sada  obsahuje  10  ks  hodín.
Rozmer: 11 x 11 cm. Vek 5+

KV020069B 6,90 €

Atrakcie sveta – maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300112B 16,56 €

Národy - maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300113B 16,56 €

Deti sveta - puzzle

Krásne ilustrované puzzle pre malé deti s tématikou
Deti sveta.

KV140029B 28,90 €

Doktorský kufrík

Doktorský kufrík s príslušenstvom obsahuje stetoskop
a pager s realistickými zvukmi, mobil, lekárske kliešte,
obväzy, teplomer a iné. Stetoskop a pager obsahujú
batérie. Mobil vyžaduje 2 "AA" batérie, ktoré nie sú
súčasťou.

KV020012B 45,00 €

Elektronický zvonček

Keď máte  tento  elektronický  zvonček,  už  nemusíte
kričať. Slúži na zlepšenie pozornosti a správania sa. 7
zvukových efektov. Ideálny pre spoločenské hry. Vek
3+.

KV020006B 26,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a spoločnosť

Hygiena

Pomôcka k téme hygienické návyky a osobná čistota.

16200159D 14,50 €

Kotviaca tyčka

výška 120 cm, bez značky a podstavca

KV110003D 2,60 €

Rámik LOGICO Primo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Primo

20400101D 10,90 €

MIA v meste

MIA v meste – pokračovanie príbehu malého mačiatka
(vhodná na predškolskú prípravu i staršie deti)

KV120002D 9,90 €

Plánovanie denných aktivít

Cieľom hry je naučiť sa postupne vykonávať aktivity,
ktoré sa odohrávajú počas celého dňa a určovať  k
tomu,  koľko  je  hodín  na  ciferníku  hodín,  ako  aj  v
digitálnej podobe. Princípom je postupne pripínať na
tabuľu obrázky znázorňujúce činnosti, ktoré má dieťa
vykonať v rôznom čase.

18300122A 44,40 €

Počítadlo s magnetickou tabuľou

Na  jednej  strane  biela  magnetická  tabuľa,
popisovateľná so suchostierateľnou fixkou 50x70 cm-
na druhej strane kriedová tabuľa, s poličkou na kriedy
a špongie,v rozmere 50x70 cm.

18300124B 32,40 €

Staráme sa o našu planétu: Recyklujeme a
šetríme energiou
Výborná motivačná pomôcka - 6 zábavných príbehov
o  dobrodružstvách  dvoch  bratov,  ktorí  si  osvojujú
jednoduché spôsoby ako recyklovať a šetriť energiu.
Obsahuje CD audio MP3, 30 kariet. Dostupné v Aj, Fr,
N, Š, Sj.

18300049A 33,00 €

Tajomný svet vesmíru

Séria obrázkov Vám pútavo a názorne priblíži známy
aj menej známy ďaleký svet vesmíru. Oboznámte sa s
vesmírnymi telesami, kozmickými prístrojmi, životom
a prácou kozmonautov,  najbližšími  susedmi planéty
Zem. 34 ilustrácií  poskytuje  možnosť  rozvinúť  veku
primerané  rozhovory  a  rozšíriť  vďaka  ním  slovnú
zásobu a znalosti z tejto zaujímavej oblasti.

16200651D 42,90 €

Týždenný kalendár

Týždenný kalendár slúži na výučbu detí od 3 rokov. Je
určený na výučbu veličiny ČAS, najmä na intuitívne
učenie  pojmov  VČERA-DNES-ZAJTRA.  Deti  ku
kartičkám  priraďujú  vhodné  obrázky.

18300123A 37,80 €

U lekára

Graficky  zaujímavé  obrázky  k  téme  lekár  a  lekárska
starostlivosť.

16200242C 23,00 €

Univerzálny kalendár

Kalendár  s  intuitívnou  štruktúrou  pomáha  deťom
porozumieť ako plynie čas. Kalendár má priestor na
označenie  roku,  ročných  období,  mesiacov,  dní  v
mesiaci, dní v týždni a tiež na značenie počasia.

18300116B 29,40 €

Koberec na hranie - Mapa sveta (140 x 200
cm)
DOPREDAJ - Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ
a  do  školských  klubov.  Vyrobené  z  polyamidu,12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi.

19600055C 60,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a spoločnosť, Človek a svet práce

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás
- Multi
Štvrtý  diel  radu,  zameraný  hlavne  na  výučbu
prírodovedy. Na spestrenie vyučovania a na výučbu
čítania  sú  zaradené  známe  básničky,  riekanky  a
rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na
rozvoj logického myslenia a pamäti.

17300034B 120,00 €

V meste, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800403C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800510B 120,00 €

SW Doprava pre 4 a viac počítačov

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.

KV060006C 127,00 €

Zvukové bzučiaky

Farebné blikajúce bzučiaky so zvukom. Zvuky - siréna,
džingel, laser, náboj. Obsahuje malé časti, nevhodné
pre deti do 3 rokov.

KV020004C 26,00 €

SW Doprava 1-3 PC

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.
Vhodné pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

KV060005C 90,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Človek a svet práce/Tvorivosť

Abeceda - drevené koráliky

Drevené  koráliky  zo  4  strán  potlačené  veľkým
písmenom s možnosťou skladať slová, názvy, mená.

16200334D 16,60 €

Abeceda – sada magnetických písmeniek

Poznávanie  a  učenie  abecedy može byť  zábavné s
rôznofarebnými  magnetkami  písmenkami.  Rozvíja
koordináciu oko - ruka pri prenášaní veľkých a malých
písmen a pri tvorení textov na magnetickej tabuli.

KV140087C 14,90 €

Geoboard E - 22,5cm

Transparentná geometricka tabuľka Geoboard D má
štvorcovú sieť. Je ideálna pomôcka na geometriu pri
predstave, tvorení, porovnaní útvarov. V širokej miere
rozvíja priestorové myslenie.

16200549D 5,50 €

Geo Links - geometrické tvary

Pomôcka na  spôsob populárnych  "céčiek"  obsahuje
120  plastových  geometr ických  tvarov,  16
obojstranných kariet a 1 kartu s legendou. Predlohy sú
na  jednej  strane  potlačené  čiernobielo,  druhá
zobrazuje rovnakú zostavu farebne.

10300349C 22,80 €

56

https://obchod.skola.sk/69724-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69724-katalog.html
https://obchod.skola.sk/77270-katalog.html
https://obchod.skola.sk/77342-katalog.html
https://obchod.skola.sk/141528-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142351-katalog.html
https://obchod.skola.sk/141527-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170720-katalog.html
mailto:eshop@skola.sk
https://obchod.skola.sk/75948-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164563-katalog.html
https://obchod.skola.sk/119751-katalog.html
https://obchod.skola.sk/75943-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Kreatívna stavebnica

Stavebnica  obsahuje  121  dielov  ako  sú  ozubené
kolieska,  základne,  samolepky  žiariace  v  tme,
blikajúce svetielka s gombíkovou batériou (zahrnuté),
motorček atď. Balené v praktickom vedierku. Vyžaduje
3 AAA batérie, ktoré nie sú súčasťou.

KV020028B 80,00 €

Ozubené kolieska - stavebnica 340 ks

Skonštruujte zostavu ozubených prevodov a rozhýbte
všetky  kolieska  jednou  kľukou!  Malí  dizajnéri
zostavujú svoje 2 a 3-dimenzionálne modely a učia sa
tak  princípu  pohonu  bicykla  a  iných  jednoduchých
mechanických prevodov.

10300534C 44,10 €

Kolieska - 1

Základná sada obsahujúca kolieska, základné dosky a
spoje, ktoré sú uložené vo vedierku, návod, spolu 150
ks.  Obsahuje  malé  časti,  nevhodné  pre  deti  do  3
rokov.

KV020027B 62,00 €

Kolieska - 2

Rozširujúca  sada  k  základnej  -  obsahuje  kolieska,
základné dosky a spoje, ktoré sú uložené vo vedierku,
spolu 96 ks a návod. Obsahuje malé časti, nevhodné
pre deti do 3 rokov.

KV020026B 34,00 €

Kolieska 3 - džungľa

Sada obsahuje 6 opíc, farebné kolieska, stromy, liany,
podstavce a spoje pre nekonečnú zábavu pri stavaní.
Podporuje kreativitu. Vek 4+

KV020029B 62,00 €

Rozprávková krajina - stavebnica

Deti budú rozvíjať tvorivé myslenie, pretože vytvárajú
nádhernú  krajinu  pre  zvieratká.  Podporujú  svoju
jemnú motoriku skladaním koliesok a čapov dokopy.
Ideálne pre sólové alebo skupinové aktivity. Vek 4+

KV020066B 49,00 €

Magnetická stavebnica 74 ks

Didaktická  magnetická  stavebnica,  ktorá  podnecuje
detskú  tvorivosť  a  umožňuje  skladať  2D  a  3D
geometrické  tvary  a  objekty.  Jednotlivé  diely  sa
spájajú,  každý  magnetický  dielik  stavebnice  je
vyhotovený v dvoch rôznych farbách.

KV090002A 90,00 €

Stavebnica - Diaľkovo ovládané stroje

Stavebnica  s  diaľkovým  ovládaním  spolu  so
zvukovými a svetelnými efektami. Možnosť postavenia
10 rôznych modelov. Súprava je určená na rozvíjanie
detských  mechanických  konceptov,  nezávislé
myslenie  a  koordináciu  očí-rúk-mozgu.

10300224C 80,00 €

Stavebnica Seva náhradné diely

Náhradné diely ku stavebnici Seva.

60200001D 1,43 €

Stavebnica Seva 3 jumbo

Stavebnica Seva 3 jumbo. Výhodné balenie nielen pre
škôlky.

60200016C 39,60 €

Stavebnica Blok + Blok 1

Stavebnica BLOK 1 rozvíja fantáziu a jemnú motoriku
dieťaťa.

60200026C 6,00 €

Stavebnica Seva staviteľ

Stavebnica  Seva  staviteľ  obsahuje  298  špeciálnych
dielikov, z ktorých môžte poskladať poľnohospodárske
stroje napr.: traktor, záhradný traktor, báger ... Vek
4+

60200005D 18,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a svet práce

Stavebnica Seva pre dievčatá

Stavebnica  Seva  pre  dievčatá,  ktoré  využijete
predovšetkým  na  stavbu  obývacej  izby,  spálne,
kuchyne, kočíka, panákov seváčikov ...

60200012C 28,20 €

Drevená stavebnica ZOO

Drevená  stavebnica  -  vytvorte  si  farebné  ZOO  so
zvieratkami!  25  častí  vytvorených  pre  malé  rúčky
staviteľov  začiatočníkov.  Kvádre  8  x  4  x  4  cm.
Materiál:  bukové  drevo.  Nevhodné  pre  deti  do  10
mesiacov. Nebezpečenstvo poškodenia ústnej dutiny.

KV140022B 45,90 €

Konštrukcie vozidiel - kovová stavebnica 8
v 1
Plánovanie a konštrukcia vozidiel a lietadiel podporuje
sústredenie,  tvorivosť,  priestorové  myslenie  a
zručnosť.  919-dielna  stavebnica.

10300532C 33,00 €

Kocky - 1 cm

1  000ks  spojovacích  kociek  s  hranou  1cm  vo
farebnom mixe. Ideálny materiál na prvé matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300258C 28,50 €

Kocky - 2 cm 10 farieb

100ks kociek vo vrecúšku. Plastové spojovacie kocky s
hranou 2cm v pestrých farbách. Ideálny materiál na
prvé matematické predstavy a zistenia: porovnávanie,
množstvo,  triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na
jednoduché  tvorenie  rovinných  a  priestorových
útvarov.

10300188C 8,30 €

Kocky - 2 cm červené

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300128C 8,30 €

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Stierateľné hracie kocky

Sada obsahuje 3 veľké kocky, na ktoré sa dá písať
stierateľnou  fixkou  (je  súčasťou  balenia).  Deti  si  tak
môžu vymýšľať stále nové aktivity a úlohy. Rozmer
kocky: 3,5 cm.

18300120B 10,50 €

Soma kocka - malá farebná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300367B 6,30 €

Soma kocka - malá prírodná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných častí je možné spojiť do jedného celku o
veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely môžu byť použité
na  vytvorenie  rôznych  priestorových  3D  tvarov.
Pracovné karty nie sú súčasťou. Obsah: 7 drevených
dielov prírodnej farby, vrecko na uskladnenie.

10300531B 6,00 €

Magnetická kocka – hlavolam/skladačka

TOP edukačná hračka -  magnetická kocka je veľmi
populárna magnetická edukačná hračka, ktorá umožní
Vašim  deťom  mať  svoj  vlastný  svet  a  byť  v  ňom
kráľom.

KV090005B 11,00 €

Magické trojuholníky 24 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090003B 18,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Magické trojuholníky 48 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090004B 36,00 €

Farebné magnetické podkovy

Balenie 6 ks, výška 12,5 cm.

KV020057A 29,90 €

Magnetické laboratórium

Skúmajme magnetické javy.  Sada obsahuje  124 ks
rôznych  tvarov  pre  25  detí.  Obsahuje  malé  časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov.

KV020055B 39,00 €

Kocky - 2 cm modré

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300129C 8,30 €

Stavebné kocky "Filip"

50 prírodných a farebných lakovaných kociek (6x3x3
cm)  z  masívneho  dreva,  ideálne  na  dlhotrvajúcu
zábavu  pre  detské  rúčky  pri  stavaní  vysokých
komínov  a  veží.  CCa  1  kg  kociek  v  papierovom
bubienku. Súšasťou je i taška na prenášanie kociek.

167100009C 15,41 €

Kocky Divoké zvieratá

Z kociek je možné vyskladať 6 známych zvieratiek z
divočiny. Ale nie vždy v zložení 3x3. Žirafa je vysoká,
aligátor je dlhý!

KV140091C 13,00 €

Piqipi Quiet book - Chlapček

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140100C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Dievčatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140099C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Opička

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140098C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Šteniatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140097C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Zajačik

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140101C 45,00 €

Kreatívne šablóny - Doprava

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200622D 9,06 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a svet práce

Kreatívne šablóny - Svet

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200624D 9,06 €

Kreatívny Hobby kufrík - Rok

110ks rôznych druhov papiera,  kartónu,  lepeniek a
doplnkového materiálu.

16200613D 8,04 €

Farebné pierka indiánske 100g, MIX

Indianske farebné pierka na dekoráciu.

16200454D 8,90 €

Filcová textília Vianoce, 5ks, A4

Filcová  textília  s  vyseknutým  motívom  vianoc  vo
výrazných farebných odtieňoch. Využitie ako aplikácia
pri dekoratívnych prácach počas roka v materských,
špeciálnych a základných školách.

16200664D 5,40 €

Filcová textília, 10ks, MIX, A4

Filcová  textília  vo  výrazných  farebných  odtieňoch.
Možné  využiť  pre  rôzne  aplikácie  (divadelné
postavičky, masky a pod.) v materských, špeciálnych
a základných školách.

16200405D 4,50 €

Maxi pečiatky - čísla

Maxi pečiatky čísla na prácu na hodinách matematiky
alebo akýchkoľvek výtvarných prácach.  Výška 5cm,
priemer  7,5cm  roztriedené  a  uložené  v  plastovej
podložke.

10300065C 9,30 €

Maxi pečiatky - písmená

Maxi  pečiatky  písmená  -  výborná  pomôcka  pri
poznávaní písmen v škôlke, nultom ročníku alebo v 1.
triede. Využitie pri akýchkoľvek výtvarných prácach.
Počet: 26ks, výška 5cm, priemer 7,5cm. Roztriedené a
uložené v plastovej podložke.

10300127C 15,00 €

Maxi pečiatky - obrázky

Maxi  pečiatky  obrázky,  výška  5cm,  priemer  7,5cm
roztriedené a uložené v plastovej podložke.

10300053C 17,40 €

Maxi pečiatky - Geometrické tvary

10ks pečiatok - základné geometrické tvary.

10300442B 9,90 €

Maxi pečiatkové podušky 3ks

3  ks  MAXI  PODUŠKY  s  priemerom  15,5cm  sú
dostatočne veľké na otlačenie rúk aj nôh. Výborné na
prácu s maxi pečiatkami. Farby žltá, červená a modrá
sú  ľahko  zmývateľné.  Využitie  pri  tvorbe  veľkých
výkresov a plagátov.

10300161C 11,80 €

Tvary z moosgummi, hviezdičky, 200ks

Hviezdičky a mesiačiky z mäkkej gumy rôznych farieb
a veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200289C 3,60 €

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - srdiečko

3ks dierovačka - motýľ, macko, srdce

16200046D 8,00 €

60

https://obchod.skola.sk/123463-katalog.html
https://obchod.skola.sk/122811-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76785-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167917-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76750-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76123-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76125-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76124-katalog.html
https://obchod.skola.sk/129542-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76126-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76791-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76840-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - hviezdička

Ozdobnými  dierovačkami  vyseknete  milé  motívy
veľkosti  15  mm,  ktoré  môžete  využiť  na  ďalšiu
dekoráciu.

16200153C 9,04 €

Vario pečiatky - Vianoce14ks

Vysoko kvalitné silikónové pečiatky

16200628D 6,80 €

Tvary z moosgummi, kruhy, 200ks

Tvary z mäkkej gumy rôznych farieb a veľkosti vhodné
na doplnkovú výzdobu.200 ks

16200030C 3,60 €

Tvary z moosgummi, kvietky, 200ks

Kvietky  a  motýle  z  mäkkej  gumy rôznych farieb  a
veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200340C 3,60 €

Tvary z moosgummi, písmenká, 200ks

Písmená z  mäkkej  gumy rôznych farieb vhodné na
doplnkovú výzdobu.

16200389A 4,00 €

Tvary z moosgummi, srdiečka, 200ks

Srdiečka  z  mäkkej  gumy rôznych  farieb  a  veľkosti
vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200228C 3,60 €

Očká 100ks, MIX 6 veľkostí

Mix rôzne veľkých okrúhlych a oválnych pohyblivých
očiek.

16200098C 5,50 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, biela

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200024C 5,10 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, hnedá

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200130C 5,10 €

30-vrstvový papier 8ks, 8f MIX, 33x40cm

Balík špeciálneho 30 vrstvového farebného papiera.
Vrstvený papier je vhodný pre vytváranie efektných
priestorových výtvarných aplikácií.

16200090D 21,90 €

Šikovné prstíky

Hra  pre  šikovné  prsty  a  mozog!  Cieľom  hry  je
presunúť loptičky podľa predlohy, čo pomáha zlepšiť
zručnosť a sústredenie. Obsah: 2 čierne herné skrinky,
16 guličiek, 14 vzorových kariet.

10300186C 6,40 €

Sušič na výkresy (kartónový)

Kartónový sušič na uloženie a vysušenie 14 výkresov
formátu  A3+  alebo  28  ks  formátu  A4.  Jednotlivé
poličky  sú  vyrobené  z  vodeodolného  kartónu.
Dodávané v plochom balení s návodom. Jednoduchá
montáž.

16200552D 24,60 €
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Dekoratívna sada kamienkov 800ks

Dekoratívna  sada  s  akrylovými  kamienkami  a
korálkami rôznych tvarov, farieb a veľkosti.

16200630D 7,80 €

LOGICO Primo - Maľujeme, staviame a
tvoríme s mackom
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400106D 9,90 €

Gigantický Polydron (80 častí)

Giant  Polydron  podnecuje  deti  k  tvorbe  dvoj-  a
trojrozmerných útvarov, umožňuje im ľahko a rýchlo
zostavovať tak jednoduché geometrické útvary, ako aj
domy,  hrady  a  iné  zložitejšie  objekty.  Dekoratívna
stavebnica  zároveň  pomáha  deťom  rozpoznávať  a
chápať rôzne tvary a vnímať textúry povrchov.

17700407D 164,00 €

Farebné priestorové telesá

Skvelá  pomôcka  pri  výučbe  geometrie.  Rôzne
geometrické  telesá,  ktoré  deti  môžu  triediť,
porovnávať  a  študovať.  Balenie  obsahuje  40
geometrických trojrozmerných telies z pevného plastu
(10 rôznych tvarov v 4 farbách). Rozmer: výška cca
2,5cm.

10300550B 15,30 €

Geometrické telesá

Sada 10 veľkých geometrických telies.  Telesá majú
rozmer 8 cm. Sada obsahuje kužeľ, guľu, pologuľu,
kocku, valec, hranol, trojboký ihlan, šesťuholník, ihlan
- štvorc. podstava, trojboký hranol. Vek 5+

KV020038B 30,00 €

Originálne skladacie geometrické telesá

Vhodné na ilustráciu pri vyučovaní symetrie, obvodu,
povrchu a objemu. Sada 8 objektov v dvoch častiach -
priesvitná časť v 3D a farebná časť v 2D. Každý tvar je
v rozloženej forme a má priesvitné púzdro. Obsahuje
valec,  ihlan -  štvorc.  podstava,  kocku,hranol,  kužel,
šesťuholník, ihlan - trojuhol. podst., trojboký hranol.

KV020037A 40,00 €

Optické modely / 7ks

Súpravu  7  optických  modelov  tvoria  šošovky  a
hranoly. Umožňujú študovať odraz a lom svetla.  Sú
vyrobené z bezchybného akrylátového skla.

10300551B 45,60 €

Nástenný obraz - Hlavolam

Nástenný obraz,  hlavolam -  zámok.  Rozmer:  100 x
100 cm.

19600056B 40,00 €

Konštrukčný set maxi

Táto  sada  so  62  diel ikmi  nabáda  nádejných
konštruktérov stavať a budovať ešte viac! Umožňuje
deťom učiť  sa  metódou pokus  -  omyl  a  popri  tom
intenzívne  rozvíja  jemnú  motoriku,  predstavivosť  a
kreativitu. Vek 3+

KV140044C 39,90 €

Kuchynka biela

Máte  doma  malého  kuchára,  či  kuchárku?  Čo  by
povedali na takúto peknú vlastnú kuchynku, aby vám
mohli  pomôcť s prípravou jedál? Imaginárna hra na
kuchára podporí predstavivosť, kreativitu, tvorivosť či
fantáziu.

KV140084C 99,00 €

Kuchynka biela rozkladacia

Drevená kuchynka pre deti. Krásny dizajn a kvalitné
spracovanie detskej  kuchynky. Príjemná zábava pre
deti, podporuje kreatívne myslenie a sociálnu hru detí.

KV140083C 149,00 €

Kuchynská sada

Žiadna kuchynka nie je úplná bez základnej výbavy
riadu  a  potravín  na  prípravu  jedál.  Táto  sada  je
skvelým štartom na varenie aj servírovanie pre dve
osoby.

KV140095C 28,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Kuchynská sada pre šéfkuchárov

Budúci  kuchár  môže rásť  a  prosperovať  v  kuchyni,
ktorá je plne vybavená. Objednajte si  zdravé jedlo,
nechajte kuchára ho pre vás pripraviť a naservírovať.

KV140096C 20,00 €

Pekárska sada

Dovoľte  deťom  piecť.  Sada  pre  malých  pekárov
obsahuje  31  dielov  rôznych  jedál,  koláčov  a
pekárskych pomôcok. Vek 3+.

KV020013B 45,00 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

Štvorcová mozaika

Deti  využívajú  farebné  štvorčeky  v  12  farbách  a
ukladajú ich na veľký plastový panel. Mozaika ponúka
tvorenie  veľkého  množstva  obrazcov,  ornamentov,
tvarov a kreatívnych obrázkov.

16200139D 33,74 €

Štvorcová mozaika

Každá mozaika ponúka nekonečné tvorenie veľkého
množstva  obrazcov,  ornamentov,  tvarov  či
kreatívnych  obrázkov.  V  "Štvorcovej  mozaike"  deti
môžu  využívať  farebné  štvorčeky  a  ukladať  ich  na
veľký plastový panel.

10300178C 27,30 €

Štvorcová mozaika - pracovné karty

Pracovné karty k štvorcovej mozaike obsahuje 6 ks
kariet (16x16cm) obojstranne potlačených.

10300179B 5,70 €

Mozaika Mosaic Color 1

Mozaika Mosaic Color 1 z ktorých poskladáte rôzne
obrázky.

60200039D 10,20 €

Triangel

Triangel s paličkou. Veľkosť: 20cm

16200627D 13,00 €

Flauta posuvná

Plastová,  posuvná  flauta  vyludzuje  tóny  na  základe
posúvania piestu vo flaute. Vek 5+

KV140024 10,00 €

Rolničky ručné

Veľmi  pekný  dizaj,  atraktívny  pre  deti  -  povrch
vyrobený  z  trvanlivého  a  odolného  plastu  +  10
roľničiek. Čistý, zvonivý zvuk. Veľkosť: 10cm.

16200645D 3,25 €

Autíčko modré Cabrio

Veselé autíčko Cabrio k drevenej dráhe. Vyrobené v
Nemecku.  Rozmer  autíčka  je  9,5x5,7cm.  Obsahuje
guľôčku -  priemer  4,6  cm.  Materiál:  bukové drevo,
plast. Vek 2+.

KV140072B 10,40 €

Autíčko ružové Cabrio

Veselé autíčko Cabrio k drevenej dráhe. Vyrobené v
Nemecku.  Rozmer  autíčka  je  9,5x5,7cm.  Obsahuje
guľôčku -  priemer  4,6  cm.  Materiál:  bukové drevo,
plast. Vek 2+.

KV140073B 10,40 €

63

https://obchod.skola.sk/164596-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142360-katalog.html
https://obchod.skola.sk/75954-katalog.html
https://obchod.skola.sk/119719-katalog.html
https://obchod.skola.sk/120915-katalog.html
https://obchod.skola.sk/120916-katalog.html
https://obchod.skola.sk/102790-katalog.html
https://obchod.skola.sk/127679-katalog.html
https://obchod.skola.sk/149885-katalog.html
https://obchod.skola.sk/155468-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154916-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154917-katalog.html


01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a svet práce

Divadelný panáčik, 10ks

Panáčik  z  1mm  kartónu  ako  podklad  pre  ďalšie
výtvarné spracovanie.

16200080D 2,00 €

Drevená garáž

V tejto  štvor-úrovňovej  garáži  je  pripravených veľa
parkovacích miest pre vozidlá aj vrtuľník. V prízemí je
čerpacia  stanica,  aby  si  návštevníci  mohli  doplniť
energiu  na  ďalšie  jazdy,  aj  malý  autoservis,  ktorý
opraví na počkanie drobné poruchy.

KV140093C 55,00 €

Dvojžinenka

Molitanový  diel  dvojžinenka  Diel  je  vyrobený  z
molitanu a potiahnutý 100% bavlnenou látkou. Poťah
môže byť na požiadanie dodaný v týchto základných
farbách: červená, modrá, žltá, zelená. Poťahy možno
prať pri teplote do 30 ° C. rozmer: 126 x 200 x 5 cm
Vek 3+

KV1700010C 84,00 €

Mapa sveta – Drevené magnetické puzzle

Krásna  magnetická  mapa  sveta  obsahuje  92
drevených  dielikov  puzzle,  kde  každý  z  nich
reprezentuje  región  alebo  krajinu,  nesie  názov
hlavného mesta a obsahuje obrázok charakterizujúci
dané miesto (významné stavby, pamiatky, zvieratá a
rastliny z danej oblasti). Mapa je v anglickom jazyku.

KV140106C 44,90 €

Guľôčková dráha - gigant

Kvalitne spracovaná drevená dráha na veľké guľôčky.
S dráhou sa budú Vaše deti nielen radi hrať, ale budú
ju  radi  aj  stavať.  Veľa  možných  kombinácií.  So
zvukovým a vizuálnym efektom. Balenie obsahuje 47
dielov.  Rozmer  guľôčky  je  4,6  cm.  Vyrobené  v
Nemecku. Materiál: bukové drevo. Vek 2+.

KV140070C 160,00 €

Guľôčky ku guľôčkovej dráhe 12 ks

Veľké drevené a plastové guľôčky k drevenej dráhe s
motívom. Balenie po 12 ks. Viac motívov. Rozmer 4,6
cm.  Vyrobené v  Nemecku.  Materiál:  bukové  drevo.
Vek 2+.

KV140071B 36,00 €

Hrad

Molitanová zostava: 3 x kocka, 2 x kváder, 6 x strieška
malá,  1  x  tunel,  2  x  valec  Diely  sú  vyrobené  z
molitanu a potiahnuté 100% bavlnenou látkou. Poťahy
možno prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700007C 341,00 €

Hudobné zvončeky v taške

Diatonická  súprava  10ks  farebne  odlíšených
zvončekov  s  gombíkovými  tlačidlami  na  vytváranie
jednoduchej melódie bez nutnosti poznať noty. Každý
zvonček vydáva iný tón.

10300485B 102,00 €

Kruhové ciele / 6ks v 6 farbách

6 ks  univerzálnych farebných kruhových cieľov.  Sú
vyrobené z mäkkého plastu, ktorý priľne takmer ku
každému povrchu.  Ideálny na kombináciu s  ďalšími
časťami  označovacieho  systému.  Materiál:
Umývateľný, mäkčený polyetylén. Veľkosť: cca. 25cm

20800020B 26,00 €

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €

Magnetická tabuľa– ĽUDSKÉ TELO

Magnetická  tabuľa  Ľudské  telo  je  výbornou
pedagogickou pomôckou pre základné školy, je možné
zavesiť ju na stenu a obsahuje drevené ukazovátko. V
balení  sa  nachádza  76  drevených  magnetických
dielikov puzzle a 4 predlohy v rôznych jazykoch.

KV140105C 34,90 €

Mechanický kuchynský mixér s miskou a
doplnkami
Predstavivosť a kreativita. Nabáda k napodobovacím a
imaginárným hrám, podporuje  fantáziu  rozprávaním
príbehov, hraním rolí.

KV140094C 22,99 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

MERKUR M 2.2 Pohony a prevody

Ideálny  doplnok  ku  všetkým  väčším  stavebniciam,
umožňujúci  dať  do  pohybu  postavené  modely.
Obsahuje  elektrický  motorček,  ovládacie  puzdro  na
batérie  a  základnú  sadu  ozubených  koliesok.
Rozmery: 360x270x55 mm, váha: 0,9 kg.

19300028D 36,00 €

Moje prvé výtvory

32  stranová  kniha  s  nápadmi,  ako  vytvárať
jednoduché modely s malými deťmi.

KV140009A 5,50 €

Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €

Okuliare s farebnými sklíčkami

Deti  môžu  pozorovať  svet  a  učiť  sa  pritom  farby.
Jedinečné  okuliare  sú  vybavené  vymeniteľnými
šošovkami,  2x  červená,  žltá,  modrá  a  pokrivená
(videnie ako hmyz). Prekry šošovky bez rámu a uvidíš
ako cez kaleidoskop.

KV020017B 9,90 €

Pentomino - hra

Ďalšia  z  nespočetných  variácií  logických  hier  pre
rozvoj motorických a rozumových schopností detí. Hra
obsahuje 60 dielov. Balenie: Dodávaná je v plastovom
kýbliku. Hru dopĺňajú 2 samostatne predajné sady po
15ks plastových kariet.

10300104B 19,80 €

Perlový mix

Perlový mix  /  650ks  v  žiarivých farbách a  rôznych
tvaroch (2cm) + 6 šnúrok.

10300009C 29,40 €

Posedenie v bazéne

Molitanová zostava: 6 x klin, 6 x kváder, 3 x polvalec a
1  x  látkový  pás  Diely  sú  vyrobené  z  molitanu  a
potiahnuté  100%  bavlnenou  látkou.  Poťahy  možno
prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700008C 350,00 €

Prevliekací chlapček

Oblečte chlapčeka pomocou prevliekacej  šnúry.  Hra
precvičuje zručnosť prstov.

16701026D 5,70 €

Prevliekacie dievčatko

Oblečte dievčatko pomocou prevliekacej  šnúry.  Hra
precvičuje zručnosť prstov.

16700848D 5,70 €

Prevliekačky - geometrické tvary v
drevenej krabici
Drevené prevliekačky rôznych geometr. tvarov spolu s
farebnými šnúrkami na prevliekanie. Možnosť využiť aj
ako šablóny. Balenie: 7 drevených geometr. tvarov na
prevliekanie , 7 farebných šnúrok.

10300052C 9,50 €

Veľké prevliekacie telesá

Set  obsahuje  prevliekacie  telesá  v  štyroch  tvaroch
(guľa,  kocka,  valec,  oliva)  v  6  farbách.  Približná
veľkosť telies je 3,6cm kubických. Súprava obsahuje 6
lán/65cm/  v  rôznych  farbách.  Prehlbuje  motorické
zručnosti a logické myslenie.

10300448B 22,00 €

Zábavné navliekanie

Farebné  lakované  drevené  korálky  a  hlavičky  na
výrobu  náhrdelníkov,  príveskov  a  veľa  ďalších
výtvorov. Súprava 4 ks

167100001C 11,80 €
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Človek a svet práce

Korálkový set

Set obsahuje 120 korálok 6 tvarov a v 5 farbách, 2
drevené paličky, na ktoré možno navliekať korálky a 4
šnúrky.  Súprava  tiež  obsahuje  2  zrkadlá  a  24
pracovných kariet ako vzor pre navliekanie. Súprava
je v plastovom boxe.

10300449B 35,40 €

Maxi korálky

Lakované Maxi  korálky  v  5  farbách a  6  tvaroch +
šnúrky v 4 farbách.  Použitie:  navliekanie,  triedenie,
počítanie a rozvoj vizuálnych pamäťových schopností.
Pre deti od 3 rokov.

16200347D 35,10 €

Projektor a nočné svetlo - rozprávkové
bytosti
Tento malý projektor plní dve funkcie: 1. Premieta na
stenu  alebo  strop  izbičky  obrázky  s  rozprávkovými
motívmi. 2. Funguje ako nočné svetlo.

KV1500009C 15,60 €

Projektor a nočné svetlo - zvieratá

Tento malý projektor plní dve funkcie: 1. Premieta na
stenu alebo strop izbičky obrázky motívmi zvieratiek.
2. Funguje ako nočné svetlo.

KV1500010C 15,60 €

Rytmus - hudobná súprava do triedy

V hudobnej  súprave Rytmus nájdete 30 drevených,
kovových alebo plastovych hudobných nástrojov pre
každé dieťa v triede.  Ideálna na hudobnú výchovu.
Balené v plastovej krabici 48 x 38 x 20cm.

10300112B 180,00 €

Sada 200 ks tvarov k odrážajúcim vzorom

250ks drevených geometrických tvarov hrúbky 1cm v
plastovom vedierku. 6 rôznych geometrických tvarov
v 6 pestrých farbách.

10300024B 22,20 €

Škôlka

Vonku  prší?  Nevadí,  skákať  škôlku  môžete  aj  dnu!
Tradičná  detská  škôlka  na  skákanie  vo  forme
penových puzzle z kvalitnej penovej hmoty. Zároveň
poslúži ako matrac pri cvičení či hádzaní bean bags
chrobáčikov alebo žabiek. Spolu 38 dielov + taška

16200486D 170,30 €

Svetelná dielňa

Kreatívna dielňa do skrutkami, ktoré svietia v tme. Set
podporuje výstavbu prostredníctvom farieb a svetla.
Originálna  sada,  ktorá  podporuje  predstavivosť.
Obsahuje:  čiernu  tabuľku,  80  skrutiek  v  piatich
farbách, priehľadnú elektrickú vŕtačku.

KV020072A 35,53 €

Tréning motoriky - skrutkovanie

Konštrukcia  prevratných  vynálezov  či  originálnych
stavieb  nikdy  nebola  jednoduchšia.  Tieto  stavebné
dieliky  pestrých  tvarov  a  farieb  totiž  držia  pevne
pokope!  Stimulujte  fantáziu  a  motorické schopnosti
dieťaťa  pomocou  skrutkovacej  stavebnice  z
bezpečných materiálov. Materiál: drevo. Počet kusov v
balení: 8. Vek 2+

KV140045C 12,90 €

Triedenie tvarov na šnúrke

Stačí  obyčajná  šnúrka  a  z  kociek  sa  stáva  vláčik,
húsenica, veža alebo...? Fantázii  sa medze nekladú.
Skúste  jednotlivé  dieliky  roztriediť  podľa  tvarov,
farieb, vzorov.

KV140047C 17,90 €

Triedenie tvarov na šnúrke

Stačí  obyčajná  šnúrka  a  z  kociek  sa  stáva  vláčik,
húsenica, veža alebo...? Fantázii  sa medze nekladú.
Skúste jednotlivé dieliky potriediť podľa tvarov, farieb,
vzorov. Dokážete spočítať, koľko ich na šnúrke je?

KV140086C 17,90 €

Triedenie tvarov Pyramída

Postavte  si  pyramídu  z  drevených  kociek!  Každá
strana kocky má inú farbu, písmeno, číslo, obrázok.
Farebné rozlíšenie uľahčuje učenie farieb a tvarov.

KV140046C 24,90 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Vkladacie puzzle Čísla

Drevené  čísla  od  1  do  20  ponúkajú  nespočetné
možnosti.  Sčítanie,  odčítanie,  farebné  zladenie,
triedenie a mnohé iné. Rozmer: 28,5 x 27,5 x 1,8 cm
Vek 2+

KV140061C 15,00 €

Vláčik na nastrkovanie Fantázia

Nasadnite na vlak plný fantázie! Jedinečne tvarované
bloky s očarujúcimi vzormi inšpirujú budovanie úplne
novým  spôsobom.  Navzájom  vymeniteľné  vagóny
pridávajú ešte viac možností. Podporuje rozvoj jemnej
motoriky  a  kreativity  pri  výbere  a  kombinovaní
jednotlivých dielikov. Materiál: drevo, netoxické farby
na vodnej báze. Počet kusov v balení: 17 Vek 2+

KV140057C 24,90 €

Vytvor si vlastný kaleidoskop- sada 10 ks

Súprava pre vytvorenie 10ks kaleidoskopov.

10300479C 30,00 €

Xeo - žiacka súprava - 198 ks

198ks  stavebnice  v  7  základných  geometrických
tvaroch, ktoré môžu byť navzájom spájané hranami.
Každý tvar má v strede otvor pre ľahšie uchopenie a
rozoznanie vonkajšieho tvaru. Vyrobené z trvanlivého
plastu v praktickom boxe s vrchnákom

10300111C 73,00 €

Životný cyklus včely - model

Model so štyrmi vývojovými štádiami včely: vajíčko.
larva, kukla, včela.

KV1500026C 8,30 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

BUKI - Chemické laboratórium 150 pokusov

Chemické  laboratórium  Buki  je  experimentálna
súprava pre malých vedcov. V sade nájdete zmenšené
chemické lamoratórium a všetko čo k nemu patrí.

KV1500023C 38,40 €

BUKI - Chemické laboratórium 250 pokusov

Chemické  laboratórium  Buki  je  experimentálna
súprava pre malých vedcov. V sade nájdete zmenšené
chemické lamoratórium a všetko čo k nemu patrí.

KV1500024C 52,20 €

BUKI - Pokusy so svetlom

Pokusy  so  svetlom  od  Buki  môžu  byť  zaujímavou
hračkou alebo aj učebnou pomôckou. Dozviete sa veľa
zaujímavého,  čo ste možno ešte nevedeli  o  svetle,
tieni, farebnom spektre svetla a ďalšie.

KV1500025C 27,60 €

BUKI Guľôčková dráha s výťahom MEGA

Poskladajte si dráhu a aktivujte rôzne časťi, aby bola
guľôčka  v  pohybe  a  zároveň  nespadla.  Obahuje  2
moduly, ktoré po prejdení guľôčky vydávajú zvuk a
svietia. 60 cm dlhý výťah ide 2 rýchlosťami. Dráha je
kompatibilná  s  produktom  Guľôčková  dráha  1
(BK0854). Rozmer: 61 x 41 x 42 cm.

KV1500014C 50,10 €

BUKI Stroje na solárnu energiu 14v1

EElektronická  stavebnica  so  solárnym  pohonom.
Zostavte  jeden  zo  14tich  možných  modelov,  ktoré
vďaka  motorickému  pohonu  a  napájanie  solárnym
článkom uvediete do života.

KV1500013C 28,80 €

Kreatívna kukuričná stavebnica čísla 550
ks
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody.

KV140004C 15,40 €
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Kreatívna kukuričná stavebnica obdobia

Zábavnou formou objavujte ročné obdobia. Postavte si
snehuliaka  aj  kvetinky.  Hra  stimuluje  kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla.

KV140006C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica písmená
550 ks
Objavte úžasný svet písmen! Hra stimuluje kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody a  predstavu!  Hračka je  vyrobená z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Je  to  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a 100%
odbúrateľná. Nie je určené na konzumáciu. Vek 3+

KV140005C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 1000 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140002A 17,60 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 700 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140001C 15,40 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
veľká
Viac ako 6300 ks, 6 modelovacích nožov, 6 handričiek
na  navlhčenie,  inštruktážny  návod  a  inšpirácie  vo
vnútri  balenia.  Vhodné pre  rozvoj  jemnej  motoriky,
fantázie a priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú
navlhčením vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140008A 49,00 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
malá
Viac ako 1500 ks, 4 modelovacie nože, 4 handričky na
navhčenie, inštruktážny návod a inšpirácie vo vnútri
balenia. Vhodné pre rozvoj jemnej motoriky, fantázie a
priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú navlhčením
vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140007A 26,00 €

Obrázková taška A3

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na  obrázok.  Veľkosť  tašky:  30x46x7cm.  Veľkosť
vrecka: A3.

10300458A 2,00 €

Obrázková taška A4, sivá

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300457B 2,00 €

Obrázková taška A4, modrá

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300577B 2,00 €

Obrázková taška A4, zelená

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300576B 2,00 €

Krieda so zníženou prašnosťou - 10 farebná
(100 ks)
Balenie 100 ks okrúhlych kried v 10 farbách. Vhodné
na písanie na školskú tabuľu i na kreslenie na chodník.

18000541D 6,36 €

Krieda farebná okrúhla (10ks)

Okrúhle  farebné  kriedy,  balenie  10  ks.  Vhodné  na
písanie na tabuľu i kreslenie na chodník.

18000221D 0,80 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Krieda so zníženou prašnosťou - biela (100
ks)
Balenie 100 ks okrúhlych kried bielej farby. Vhodné na
písanie na tabuľu i na kreslenie na chodník.

18000188D 3,84 €

Krieda trojhranná ergonomická - biela (100
ks)
Príslušenstvo k školským tabuliam. Kvalitná neprášivá
školská  krieda.  Ergonomický  trojuholníkový  tvar  so
zaoblenými hranami. Dĺžka 8cm, hrany 1 x1 x 1cm.

10300466A 3,90 €

Človek a svet práce/Pracovné vyučovanie
Poznávací set pre malé deti

Všetky prvé skúsenosti sú zmyslové. V rannom detstve deti získavajú zručnosti jemnej motoriky. Pri danej veľkej
súprave  neexistuje  žiadne  rozptýlenie  vo  forme  farby,  zvuku,...  Deti  vykonávajú  jednu  aktivitu,  pričom  je
koncentrácia stimulovaná a intenzívnejšia. Deti sa samovzdelávajú prostredníctvom skladania tvarov, po čase urobia
chybu, pochopia ju a odstránia. Sada obsahuje súbor 12 puzzle z bukového dreva. • Kruh puzzle • Štvorec puzzle •
Multi-tvarové puzzle • Trojuholník puzzle • Multi-tvarové puzzle • Kruh viacstupňová veža • Trojuholník viacstupňová
veža • Kocka viacstupňová veža • Kruh viacstupňová doska • Trojuholník viacstupňová doska • Square viacstupňová
doska • Puzzle zložené z viacerých tvarov na jednej doske

10300455C 253,00 €

Pracovný pult – Majstri

Malí  tesári,  inštalatéri,  mechanici  a  kutili  tu  majú  svoj  vlastný  pracovný  nastaviteľný  stôl  s  kladivom,  pílkou,
skrutkovačom, kľúčom, skrutkami, ozubenými koliekami atď. Praktická polička na uskladnenie všetkých nástrojov a
zásob na dosah ruky. Podporuje rozvoj motoriky, koordinácie, manuálnej zručnosti a kreativity. Vek 3+

KV140062C 89,90 €

Malá dielňa - stôl

Pracovný  stôl  pre  deti,  s  úložným  priestrom.  Pod
pracovnú dosku možno prehľadne uložiť rôzne druhy
náradia ako napr. pílky, skrutkovače, nebožiec atď.

KV100002C 89,00 €

Náradie pre majstrov

Matice,  skrutky a ďalšie náradie,  ktoré malí  majstri
potrebujú.  Náradie  je  usporiadané  v  prepravnom
boxe.  Pomenujte  spolu  s  Vašim  kutilom  všetky
nástroje,  ktoré  používa  a  popíšte,  čo  každý  robí.
Rozmer: 26 x 16,5 x 14 cm Vek 3+

KV140060C 17,00 €

Staviteľská sada

Sada obsahuje všetko čo malý staviteľ  potrebuje k
práci.  K  dispozícii  má kladivo,  pílu,  meter,  skrutky,
matice, batériou napájanú vŕtačku a ďalšie potreby.
Veľkosť kufríka 30,5x35,5 cm. Vyžaduje 2 batérie AA,
ktoré nie sú súčasťou. Vek 3+.

KV020015B 48,00 €

Dielňa

Sada  obsahuje  elektrickú  vŕtačku  a  skrutkovač  so
spätnou  funkciou  a  vymeniteľné  vrtáky,  kľúč,  120
farebných skrutiek s maticou a návod s 19 návrhmi
dizajnu  v  pevnom  prenosnom  kufríku.  Vŕtačka  so
skutkovačom potrebujú 2 x 3"AA" batérie, ktoré nie sú
súčasťou.

KV020024B 80,00 €

Malá dielňa - skrinka s náradím

Vybrané kvalitné nástroje v praktickej drevenej skrini
by mali  visieť v každej dielni,  v pracovni či  detskej
izbe. Zatvárateľné.

KV100001B 49,00 €

Malý tesár

Kompletné  náčinie  v  tesárskej  debničke  obsahuje
rôzne  druhy  náradia  ako  napr.  lupienková  pílka,
uholník, kladivo, šraubováky, nebožiec atď.

KV100003C 30,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a svet práce

Malý opravár

Plastový  kufrík  obsahuje  rôzne  druhy  náradia  ako
napr.  lupienková pílka,  ručná pílka,  uholník,  kliešte,
kladivo, skrutkovače, nebožiec atď.

KV100004C 35,00 €

Malý majster

Sada  obsahuje:  skrutkovač  na  baterky  so  spätným
chodom, francúzsky kľúč, skrutky, farebné matice, 10
obojstranných kariet. Skrutkovač je napájaný 3x "AA"
batériami, ktoré nie sú súčasťou sady. Vek 3+

KV020023B 50,00 €

Malý mechanik - sila a pohyb

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pohybu
pomocou hry! Sada SILA A POHYB umožňuje spoznať
vedecké  poznatky  o  pohybe  a  o  tom,  „ako  veci
fungujú“.

KV020064D 39,00 €

Malý mechanik - jednoduché stroje

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pomocou
hry!  Pocvičte  si  svoje  zručnosti  a  objavte  úžasné
technické „divy“ prostredníctvom farebných dielikov.
Sada  JEDNODUCHÉ  STROJE  prostredníctvom
experimentov  umožňuje  deťom  objaviť  technické
zázraky

KV020063D 39,00 €

Triedna skrutkovacia sada

Triedna  skrutkovacia  sada  432  ks.  Deti  pri  hre  s
farebnými  skrutkami  a  realistickými  nástrojmi
rozvíjajú svoje motorické zručnosti. Sada zabalená v
praktickom boxe s vrchnákom.

KV020065 174,00 €

Ozubené kolieska - stavebnica 340 ks

Skonštruujte zostavu ozubených prevodov a rozhýbte
všetky  kolieska  jednou  kľukou!  Malí  dizajnéri
zostavujú svoje 2 a 3-dimenzionálne modely a učia sa
tak  princípu  pohonu  bicykla  a  iných  jednoduchých
mechanických prevodov.

10300534C 44,10 €

Stavebnica Senior Solar

Vybudujte si 22 modelov a experimentujte so solárnou
energiou  využitím  dvoch  solárnych  článkov.
Stavebnica obsahuje viac ako 250 dielov a možno z
nej postaviť solárnu plachetnicu, betónovú miešačku,
motorku, pretekárske auto, žeriav, atď.

10300542A 90,00 €

Aktivity centrum

Prenosná  sada  s  nástrojmi  zahŕňa  elektrický
skrutkovač so spätnou funkciou, vymeniteľné vrtáky,
60 plastových skrutiek a príručku s 10 obrázkami v
pevnom  kufríku,  ktorý  sa  dá  rozložiť.  Skrutkovač
obsahuje  3  x  "AA"  batérie,  ktoré  nie  sú  súčasťou.
Rozmer: 23x18cm. Vek 3+

KV020025B 35,00 €

Zatĺkacie klinčeky Motýliky

Pre malé zručné rúčky je tu výzva v podobe zatĺkacej
mozaiky, ktorá rozvíja predstavivosť a logiku. Už ste
priklincovali  všetky  motýliky?  Mozaika  obsahuje  77
drevených dielikov 3 mm hrubých, drevené kladivko,
korkovú podložku, klinčeky. Nevhodné pre deti do 3
rokov.  Obsahuje  malé  časti,  nebezpečenstvo
udusenia.

KV140025B 37,90 €

Zatĺkacie klinčeky Povolania

Pre malé zručne rúčky je tu výzva v podobe zatĺkacej
mozaiky,  ktorá  rozvíja  predstavivosť  a  logiku.
Priklincujte  všetko  v  stavebnej  scenérií.  Mozaika
obsahuje  77  drevených  častí  (3  mm  hrubých),
d r e v e n é  k l a d i v k o ,  k o r k o v ú  p o d l o ž k u ,
klinčeky.Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé
časti, nebezpečenstvo udusenia.

KV140026B 37,90 €

Kladivko a klinčeky

Klasická  hra,  ktorá  nepozná  vek.  Dodávané  ako
komplet  :  4x  korková  doska  50x30cm,  4x  detské
kladivko, 200 drevených častí - 9 geom. tvarov v 4
farbách, 250 klinčekov v plast. krabičke. Hra rozvíja
jemnú motoriku, predstavivosť a estetiku.

10300048C 36,60 €

Kladivko a klinčeky - pracovné karty

Pracovné  karty  k  hre  Kladivo  a  klince,  kde  jedna
strana  je  farebná  a  druhá  čierno-biela.  2  karty
(24,5x15,5cm) a 8 kariet (12,5x7,5cm).

10300456B 7,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Človek a svet práce

Kladivko a klinčeky - náhr. doska

Náhradná korková doska k hre Kladivká a klinčeky.
1ks -15x25cm.

10300295C 2,20 €

Kladivko a klinčeky - náhr. kladivká

Náhradné kladivko ku hre Kladivká a klinčeky.

10300307B 1,00 €

Kladivko a klinčeky - náhr. klinčeky

Náhradné  klinčeky  v  plastovej  krabičke  ku  hre
Kladivko a klinčeky v počte cca 250ks.

10300256B 5,00 €

Kladivko a klinčeky - náhr. tvary (100 ks)

Náhradné mozaikové tvary ku hre Kladivká a klinčeky.

10300330B 8,10 €

Tkací rám malý 16,5 x 22 cm

Krosná z buku zo 17-timi ripmi, tkacia amplitúda cca
14cm.

10300415B 4,20 €

Tkací rám veľký 30 x 40 cm

Krosná z buku vo veľkosti  30x40cm, dodávané s 2
prevliekačkami a 2 hrebeňmi.

10300414C 12,60 €

Precvičovanie motoriky - hry s pieskom a
vodou
Nechajte  deti  premiestňovať  vodu,  piesok  alebo
drobné predmety a hravou formou posilňovať pršteky
a trénovať jemnú motoriku.  Sada obsahuje 4 rôzne
zaujímavé  pomôcky  vhodné  pre  rozvoj  motoriky
najmenších. Rozmer najväčšej pomôcky: cca 20 cm.

KV020097B 18,00 €

Prevliekačky - geometrické tvary v
drevenej krabici
Drevené prevliekačky rôznych geometr. tvarov spolu s
farebnými šnúrkami na prevliekanie. Možnosť využiť aj
ako šablóny. Balenie: 7 drevených geometr. tvarov na
prevliekanie , 7 farebných šnúrok.

10300052C 9,50 €

Prevliekačka - ruky, 72 ks + 6 ks šnúr

Plastové ručičky a farebné šnúrky na prevliekanie a
rozvoj  jemnej  motoriky.  Využitie  tiež  pre  rôzne
matematické hry a cvičenia. Balenie: 72 plastových
ručičiek, 6 farebných šnúrok. Dodávané v plastovom
boxe.

10300269C 11,00 €

Šnurovacie zvieratká, 9 ks

Macík, psík a kačka, 3 farby, 9 kusov a 27 šnúrok.
Výborné na rozvoj hmatu a zraku.

10300422C 11,20 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

LOGICO Primo - Hry na koncentráciu

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400114D 9,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Človek a svet práce, Umenie a kultúra

LOGICO Primo - Maľujeme, staviame a
tvoríme s mackom
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400106D 9,90 €

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Textil -
DVD
Naša inšpirácia textilom je určená pre všetkých, ktorí
obdivujú umenie o prírode. Ale úplne najviac chceme
pomôcť pedagógom, ktorí radi privítajú nové nápady
pre výtvarnú výchovu. Dĺžka trvania: 14 minút

11400012A 30,40 €

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Hlina -
keramika + Keramika v škole - DVD
5Naša  učebná  pomôcka  je  určená  pre  výtvarnú
výchovu  bez  určenia  ročníka.  Všetky  námety
považujte  za  inšpirácie,  ktoré  možno  v  rôznych
obmenách  realizovať  so  žiakmi  všetkých  vekových
kategórií. Dĺžka trvania: 12,5 minút + 27 minút

11400013A 41,20 €

Umenie a kultúra/Divadielko

Kostým Čašníčka

Čašníčka - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700034C 5,21 €

Kostým Chirurg

Chirurg - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700038B 10,80 €

Kostým Doktor

Doktor - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700036B 16,68 €

Kostým Kaderníčka

Kaderníčka -  kostým prinesie  radosť  najmenším pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700032B 11,00 €

Kostým Dopravný policajt

Kostým profesie, ktorý sa skladá z bundy, čiapky a
rukávov. Vhodný doplnok k sade "Dopravná výchova".
Kostým je vyrobený zo 100% bavlnenej látky. Možno
prať  pr i  teplote  do  30  °  C.  Vhodné  pre  det i
predškolského veku Veľkosť: 3 - 6 rokov

KV1700002B 27,60 €

Kostým Kuchár

Kuchár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700033B 9,70 €

Kostým Kúzelník

Kúzelník - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700039B 24,30 €

Kostým Montér

Montér - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700028C 14,80 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Umenie a kultúra

Kostým Námorník

Námorník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700035B 12,60 €

Kostým Poštár

Poštár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení  sa  profesií.  Kotsým obsahuje:  pelerínu,
čiapku.

KV1700030B 21,30 €

Kostým Výpravca

Výpravca  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700031C 27,12 €

Kostým Záhradník

Záhradník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700029B 12,00 €

Zábavné kostýmy - hnedý koník

Či si  statočný rytier,  hrdý indián, krásna princezná,
alebo  rýchly  jazdec  cirkusu,  vkĺzni  do  kostýmu  a
prenes sa do imaginárneho sveta rozprávok. Rozmery
koníka: dĺžka 78cm, výška 58cm.

10300265C 18,00 €

Zábavné kostýmy - svetlý koník

Či si  statočný rytier,  hrdý indián, krásna princezná,
alebo  rýchly  jazdec  cirkusu,  vkĺzni  do  kostýmu  a
prenes sa do imaginárneho sveta rozprávok. Rozmery
koníka: dĺžka 78cm, výška 58cm.

10300171C 18,00 €

Kostým Zdravotná sestra

Zdravotná sestra - kostým prinesie radosť najmenším
pri hraní alebo učení sa profesií.

KV1700037C 11,20 €

Kostýmová čiapka - Kohútik

Čiapočka kohút - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.Veľkosť M.

KV1700014C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Koník

Čiapočka koník - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.  

KV1700026C 10,80 €

Kostýmová čiapka - Líška

Čiapočka líška - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700017C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Kravička

Čiapočka  kravička-  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700027C 10,80 €

Kostýmová čiapka - Mačka

Čiapočka mačka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700016C 7,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Umenie a kultúra

Kostýmová čiapka - Medveď

Čiapočka medveď- prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700019C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Ovečka

Čiapočka ovečka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700018C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Myš

Čiapočka myš - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700024C 9,60 €

Kostýmová čiapka - Papagáj

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700015C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Pes

Čiapočka pes -  prinesie radosť najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700022C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Prasiatko

Čiapočka prasa - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700011C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Sliepočka

Čiapočka sliepky - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká. Veľkosť M.

KV1700013C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Somárik

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700025C 9,60 €

Kostýmová čiapka - Tučniačik

Čiapočka tučniak - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700012C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Vlk

Čiapočka vlk  -  prinesie  radosť  najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700021C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Žaba

Čiapočka žaba - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700023C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Zajac

Čiapočka zajačik - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700020C 7,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Umenie a kultúra

Maňušky (8 ks) - Pinocchio, škaredé
káčatko s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300121A 52,32 €

Maňušky (8 ks) - Červená čiapočka, Tri
prasiatka s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300040A 53,10 €

Maňušky (8 ks) - Zvieratá rozprávajú
rozprávky s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300058A 51,02 €

Maňuškové divadlo

Vytvorte  si  vlastné  predstavenie.  Divadlo  s  dvoma
maňuškami. Pridať môžete obľúbenú bábiku, zvieratká
a iné hračky. Takto môže byť hra stále iná. Vek: 3+

KV140041C 44,90 €

Sada prstových bábok, 15ks

Kreatívna  sada  na  vytvorenie  vlastných  prstových
bábok z moosgummi. Vhodné pre deti od 3 rokov.

16200092D 6,60 €

Bábky na prst vyjadrujúce pocity s 2
tvárami +CD
Súbor obsahuje 6 klasických maňušiek, CD audio s 2
rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický návod. Dostupné v 14 jazykoch (SJ, AJ, FJ,
ŠJ, NJ, TJ, a iné).

18300039A 51,00 €

Divadelné kostýmy - 13 ks

Kostýmy v divadelných hrách hrajú dôležitú úlohu, ale
nájsť  čas na ich tvorbu nie je jednoduché.  S touto
zásobou 13 kostýmov pre 3-8 rokov nebudete mat
problém pripraviť sa na predstavenie. Stačí obliecť a
hrať.

10300164C 141,60 €

Divadelný panáčik, 10ks

Panáčik  z  1mm  kartónu  ako  podklad  pre  ďalšie
výtvarné spracovanie.

16200080D 2,00 €

Flauta posuvná

Plastová,  posuvná  flauta  vyludzuje  tóny  na  základe
posúvania piestu vo flaute. Vek 5+

KV140024 10,00 €

Harfa šťastia

Harfa  pre  malé  rúčky  a  silné  hlasy  vylúdi  čarovné
zvuky. V balení nájdete návod, tipy, triky a prázdne
osnovy na zapisovanie nových hudobných kompozícií,
ktoré vytvoríte spolu s dieťaťom. Harfa vydáva úžasne
jemný a ukľudňujúci zvuk. Vek: 3+

KV140040C 39,90 €

Hra - Hudobné nástroje (25 zvukov a ich
názvy)
Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov  hudobných  nástrojov  na  audio  CD  a  ich
priraďovanie  k  fotokartám.  Obsahuje  25  ks
obojstranných kariet, 150 ks červených kotúčikov (pre
25 žiakov), pedagogický návod.

18300062A 36,00 €

Hudobné zvončeky v taške

Diatonická  súprava  10ks  farebne  odlíšených
zvončekov  s  gombíkovými  tlačidlami  na  vytváranie
jednoduchej melódie bez nutnosti poznať noty. Každý
zvonček vydáva iný tón.

10300485B 102,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Umenie a kultúra

Kastaneta s rúčkou 1ks

Kastaneta z prírodného dreva bez povrchovej úpravy.
Veľkosť kastanety je 20cm.

10300138B 6,60 €

Kastanetky (pár)

Malé drevené kastanetky.

16200481D 6,30 €

Rytmická súprava (19 ks) - NOVINKA

Rytmická  súprava  v  kufr íkovej  taške  s  19
inštrumentami  a  4  paličkami.  Taška  z  pevného
polyesteru  s  oddelenými  priestormi  na  uloženie
všetkých  hudobných  nástrojov.  V  6  oddeleniach
nájdete všetky inštrumenty so všetkými druhmi tónov.
V 6 oddeleniach nájdete nástroje pre začínajúcich i
pokročilých  muzikantov.  Ideálne  pre  aktivity  na
hudobnej výchove.

10300570B 87,00 €

Triangel

Triangel s paličkou. Veľkosť: 20cm

16200627D 13,00 €

Vrecia na tancovanie, červená, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300381B 38,40 €

Vrecia na tancovanie, modrá, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300380B 38,40 €

Stolový stan

Vytvorte si tento krásny domček pre veselú zábavu
detí. Má dve rolovacie okienka a vchod so závesom,
ktoré jednoduchým uchopením po otvorení upevníte.

16200485D 32,70 €

Stolový stan, farebný

V okamihu môžete premeniť kuchynský stôl na útulný
a pohodlný stanový domček pre veselú zábavu detí.
Má dve rolovacie okienka a vchod so závesom, ktoré
sa dajú zatvárať a otvárať pomocou suchého zipsu.

10300567C 35,40 €

Farma - kostýmy (kačka, krava, pes, kohút)
+ CD
Sada obsahuje 4 kostýmy (kačka, kohút, pes a krava)
veľkosť  3-7  rokov,  audio  CD s  príbehmi,  divadelný
scenár a pedagogický návod. Dostupné v 14 jazykoch
(SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300007B 52,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Kolobeh vody - magnetická sada AJ/NJ

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové  karty  sú  v  nemčine  a  angličtine.
Neobsahuje popisy v slovenčine.

10300572C 45,60 €

Kolobeh vody - magnetická sada SK

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové karty  sú v  slovenčine,  nemčine a
angličtine.

10300582C 54,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb
Zdravie a pohyb/Rozvoj motoriky

Abeceda - drevené koráliky

Drevené  koráliky  zo  4  strán  potlačené  veľkým
písmenom s možnosťou skladať slová, názvy, mená.

16200334D 16,60 €

Abeceda – sada magnetických písmeniek

Poznávanie  a  učenie  abecedy može byť  zábavné s
rôznofarebnými  magnetkami  písmenkami.  Rozvíja
koordináciu oko - ruka pri prenášaní veľkých a malých
písmen a pri tvorení textov na magnetickej tabuli.

KV140087C 14,90 €

Pieskové písmená - veľká abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (veľká
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300097C 43,00 €

Pieskové písmená - malá abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (malá
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300098C 43,00 €

Vkladacie puzzle - veľká abeceda

Hravá abeceda. Drevené puzzle s motívom kompletnej
abecedy. Každé písmenko má svoje miesto. Deti sa
naučia rozpoznávať tvary, farby, orientáciu v priestore
a zároveň sa učia písmena. Puzzle slúžia na rozvoj
jemnej motoriky. Vek 3+

KV140053C 14,90 €

Bean Bags - taštičky 12 ks

Mäkkučké  a  farebné  taštičky  vyrobené  zo  silnej
tkaniny a vyplnené plastovými granulátom v 4 farbách
žltá, modrá, červená, zelená. Hmotnosť 140g.

16200447D 18,30 €

BeanBags - ovocie 6ks

Farební  ovocníčkovia  sú veľmi  príjemní  na dotyk a
súčasne  pr ipraven í  znášať  to  na j tv rdš ie
zaobchádzanie. Hádžte s nimi do diaľky, triafajte ciele,
prihrávajte si ich navzájom. Učte sa názvy v cudzích
jazykoch.

16200356C 20,10 €

BeanBags - vrecúška (6ks)

Tieto mäkučké farebné vrecúška sú veľmi príjemné na
dotyk  a  súčasne  pripravené  znášať  to  najtvrdšie
zaobchádzanie.

16200173C 19,80 €

BeanBags - zajačiky (6ks)

Mäkučké farebné zajačiky sú veľmi príjemné na dotyk.
Hádžte s nimi do diaľky, triafajte ciele, prihrávajte si
ich navzájom.

16200252D 20,70 €

BeanBalls - loptičky 5cm 3 ks

Mäkučké farebné loptičky veľmi príjemné na dotyk.
Určené do interiéru i exteriéru. Vhodné pre základné,
materské  a  špeciálne  školy,  športové  a  rekreačné
zariadenia. Váha 50g.

16200375C 4,20 €

BeanBalls 7cm - loptičky 3ks

Farebné  loptičky  sú  veľmi  príjemné  na  dotyk  a
súčasne  pr ipravené  znášať  to  na j tvrdš ie
zaobchádzanie. Hádžte s nimi do diaľky, triafajte ciele,
prihrávajte si ich navzájom. Minilopt

16200404C 8,00 €

Kreatívna kukuričná stavebnica čísla 550
ks
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody.

KV140004C 15,40 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Kreatívna kukuričná stavebnica obdobia

Zábavnou formou objavujte ročné obdobia. Postavte si
snehuliaka  aj  kvetinky.  Hra  stimuluje  kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla.

KV140006C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica písmená
550 ks
Objavte úžasný svet písmen! Hra stimuluje kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody a  predstavu!  Hračka je  vyrobená z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Je  to  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a 100%
odbúrateľná. Nie je určené na konzumáciu. Vek 3+

KV140005C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 1000 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140002A 17,60 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 700 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140001C 15,40 €

Kreatívna stavebnica

Stavebnica  obsahuje  121  dielov  ako  sú  ozubené
kolieska,  základne,  samolepky  žiariace  v  tme,
blikajúce svetielka s gombíkovou batériou (zahrnuté),
motorček atď. Balené v praktickom vedierku. Vyžaduje
3 AAA batérie, ktoré nie sú súčasťou.

KV020028B 80,00 €

Konštrukcie vozidiel - kovová stavebnica 8
v 1
Plánovanie a konštrukcia vozidiel a lietadiel podporuje
sústredenie,  tvorivosť,  priestorové  myslenie  a
zručnosť.  919-dielna  stavebnica.

10300532C 33,00 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
malá
Viac ako 1500 ks, 4 modelovacie nože, 4 handričky na
navhčenie, inštruktážny návod a inšpirácie vo vnútri
balenia. Vhodné pre rozvoj jemnej motoriky, fantázie a
priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú navlhčením
vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140007A 26,00 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
veľká
Viac ako 6300 ks, 6 modelovacích nožov, 6 handričiek
na  navlhčenie,  inštruktážny  návod  a  inšpirácie  vo
vnútri  balenia.  Vhodné pre  rozvoj  jemnej  motoriky,
fantázie a priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú
navlhčením vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140008A 49,00 €

Rozprávková krajina - stavebnica

Deti budú rozvíjať tvorivé myslenie, pretože vytvárajú
nádhernú  krajinu  pre  zvieratká.  Podporujú  svoju
jemnú motoriku skladaním koliesok a čapov dokopy.
Ideálne pre sólové alebo skupinové aktivity. Vek 4+

KV020066B 49,00 €

Drevená stavebnica ZOO

Drevená  stavebnica  -  vytvorte  si  farebné  ZOO  so
zvieratkami!  25  častí  vytvorených  pre  malé  rúčky
staviteľov  začiatočníkov.  Kvádre  8  x  4  x  4  cm.
Materiál:  bukové  drevo.  Nevhodné  pre  deti  do  10
mesiacov. Nebezpečenstvo poškodenia ústnej dutiny.

KV140022B 45,90 €

LOGICO Piccolo - Tvary

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400203D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400204D 18,00 €
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Zdravie a pohyb

LOGICO Primo - Farby a tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400105D 17,90 €

LOGICO Primo - Logické hry + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Primo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400119D 17,90 €

LOGICO Primo - Logické hry

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400118D 8,90 €

Lopta Max PG 21,6cm *

Kvalitná farebne atraktívna dvojvrstvová lopta odolná
voči  poškodeniu  s  dlhou  životnosťou.  Vhodná  pre
školy,  škôlky  a  športovo-rekreačné  zariadenia.
Veľkosť:  21,6cm

16200141C 12,00 €

Lopta Sensation Bell Ball 18cm *

Špeciálna lopta s tromi zvončekmi vo vnútri. Zvuková
kulisa, ktorú vďaka nim lopta má, umožňuje hrať rôzne
hry zamerané na priestorovú a zvukovú orientáciu.
Lopta  je  vyrobená  z  nešmkľavého  vinylu,  veľkosť
18cm.

16200171D 8,50 €

Lopta TailBall *

Mäkučká loptička z  penového polyuretánu je  veľmi
príjemná  na  dotyk  a  bezbolestná  pri  zasiahnutí.
Stuhový chvost spomaľuje pohyb a súčasne uľahčuje
sledovanie loptičky.

16200295C 6,60 €

Loptička Ježko 5cm / 1ks

Terapeutická  lopta  na  stimuláciu  zrakových  a
hmatových vnemov. Vhodná pre cvičenia na tvorbu
klenby pri plochých nohách, rôzne formy masáží alebo
len tak pre hru.

16200373C 2,50 €

Sada lôpt FruityFace 6ks

Lopty  vyrobené  z  mäkkého  plastu.  Milé  svojim
vzhľadom i na dotyk. Vhodné sú nielen pre loptové
hry, ale aj iné medzi predmetové aktivity. Aj keď sú
určené  predovšetkým  najmenším,  iste  rovnako
potešia  a  rozveselia  každú  vekovú  kategóriu.

16200592D 30,60 €

Sada lôpt FunnyFace 6ks

Lopty  vyrobené  z  mäkkého  plastu.  Milé  svojim
vzhľadom i na dotyk. Vhodné sú nielen pre loptové
hry, ale aj iné medzi predmetové aktivity. Aj keď sú
určené  predovšetkým  najmenším,  iste  rovnako
potešia  a  rozveselia  každú  vekovú  kategóriu.

16200598D 30,60 €

Žonglovacie loptičky Bean Bag (sada 3ks)

Vhodné  pre  amatérske  žonglovanie.  Zo  syntetickej
kože. V rôznych farbách.

14300125C 11,10 €

Žonglovacie loptičky sada 30 ks

V rôznych farbách.

14300123C 84,00 €

Lopty All Balls 7,6cm (6ks)

Veľmi  obľúbená  a  trvanlivá  lopta.  Vyrobená  z
mäkkého  vinylu,  vďaka  čomu  ma  príjemný  a
nešmykľavý  povrch.  Je  vhodná  pre  rôzne  hry,
cvičenia, stláčanie alebo gymnastiku. Veľkosť 7,6cm.

16200498C 16,50 €
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Loptička Z-ball

Táto malá mäkká loptička je mimoriadne vhodná pre
rozvoj postrehu a reakcií.  Vďaka šiestim odrazovým
pologuliam sa  loptička  odráža nečakaným smerom.
Prispieva k zlepšeniu koordinácie rúk a očí.

14300181D 10,60 €

Piqipi Quiet book - Chlapček

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140100C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Šteniatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140097C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Dievčatko

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140099C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Zajačik

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140101C 45,00 €

Piqipi Quiet book - Opička

Gombíky, zipsy, šnúrky... ktorý drobec by odolal? Naše
knižky  poskytnú  detičkám  možnosť  zahrať  sa  s
rôznymi druhmi materiálov a predmetov, a pritom sa
vzdelávať. Môžu skladať puzzle, hrať sa s písmenkami,
s číslami, s rôznymi geometrickými tvarmi, a to všetko
v kvalitne prepracovaniej knižke bez slov.

KV140098C 45,00 €

Hra - Hoď kruh

Populárna hra do interiéru aj exteriéru pre menšie aj
väčšie deti. Balenie: 6ks kruhy / priemer 15cm , 1ks
základňa / 50 x 50 x 13cm.

10300486B 17,70 €

Hra Hádzanie vankúšikmi

Hoďte vankúšik a získajte body za rôzne terče. Táto
zábavná  hra  podporuje  zručnosť,  zvyšuje  hrubú
motorickú silu a nabáda dieťa používať svoj úsudok.

KV140063C 25,00 €

Hmat a vnímanie (hra s fotografiami)

Hra je určená na rozvoj hmatu a rozlišovanie rôznych
povrchov dotykom. Obsahuje fotokarty rôznych tkanín
a materiálov (16 ks), hmatateľné fotokarty (16 ks), 2
ks šatiek na zaviazanie očí,  samokontrolný opravný
systém a pedagogický návod.

18300045A 38,00 €

Hra na pozornosť - Syr s dierami.

Pri tejto veselej hre si deti precvičia koordináciu rúk,
očí a zlepšia jemnú motoriku. Obsah: 2 lopty a hrací
plán. Veľkosť 27 x 35cm.

10300185C 15,40 €

Kolieska - 1

Základná sada obsahujúca kolieska, základné dosky a
spoje, ktoré sú uložené vo vedierku, návod, spolu 150
ks.  Obsahuje  malé  časti,  nevhodné  pre  deti  do  3
rokov.

KV020027B 62,00 €

Kolieska - 2

Rozširujúca  sada  k  základnej  -  obsahuje  kolieska,
základné dosky a spoje, ktoré sú uložené vo vedierku,
spolu 96 ks a návod. Obsahuje malé časti, nevhodné
pre deti do 3 rokov.

KV020026B 34,00 €
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Kolieska 3 - džungľa

Sada obsahuje 6 opíc, farebné kolieska, stromy, liany,
podstavce a spoje pre nekonečnú zábavu pri stavaní.
Podporuje kreativitu. Vek 4+

KV020029B 62,00 €

Koník na prevliekanie

Vynikajúca  hračka  a  zároveň  učebná  pomôcka.
Pomôžte  deťom rozvíjať  jemnú  motoriku!  Vyzdobte
poníka pestrými farbami. Každý deň môže nosiť nové
šaty.  Farebné  šnúrky  a  koráliky  vykúzlia  jedinečný
dizajn. Vek: 3+

KV140052C 9,90 €

Prevliekačka - ruky, 72 ks + 6 ks šnúr

Plastové ručičky a farebné šnúrky na prevliekanie a
rozvoj  jemnej  motoriky.  Využitie  tiež  pre  rôzne
matematické hry a cvičenia. Balenie: 72 plastových
ručičiek, 6 farebných šnúrok. Dodávané v plastovom
boxe.

10300269C 11,00 €

Prevliekací chlapček

Oblečte chlapčeka pomocou prevliekacej  šnúry.  Hra
precvičuje zručnosť prstov.

16701026D 5,70 €

Prevliekačka - Číslice

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky  a
koo rd inac ie  ruka  -  oko .  Obsahu je  10  ks
rôznofarebných  číslic  a  10  šnúrok.

19600052A 28,80 €

Prevliekacie dievčatko

Oblečte dievčatko pomocou prevliekacej  šnúry.  Hra
precvičuje zručnosť prstov.

16700848D 5,70 €

Prevliekačka - tvary (kýblik)

Veľké plastové farebné tvary (štvorec, trojuholník a
kruh)  na  prevliekanie  za  pomoci  farebných šnúrok.
Doporučené  na  počítanie,  triedenie,  usporiadanie,
orientácia  v  rade,  navliekanie.  Každý  tvar  má  4
otvory.

16200459D 20,70 €

Prevliekačka Vláčik

Ponad, popod, okolo aj skrz. Drevené koráliky, krúžky
a kľukaté cestičky vytvárajú nekonečné možnosti pre
hru.  Nechajte dieťatko posúvať  koráliky po spletitej
dráhe  a  nacvičte  s  ním  pri  tom  rôzne  koncepty
priestorového pohybu. Počet kusov v balení: 1 Vek 2+

KV140058C 24,90 €

Prevliekačka - Tvary

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky  a
koordinacie ruka - oko. Obsahuje 8 ks rôznofarebných
foriem a 10 šnúrok.

19600041A 21,00 €

Prevliekačka - Zvieratká

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky  a
koo rd inac ie  ruka  -  oko .  Obsahu je  10  ks
rôznofarebných  zvieratiek  a  10  šnúrok.

19600037A 26,00 €

Prevliekačka - topánočky

Drevené ručne vypílené a farebne potlačene puzzle v
tvare topánočiek  so  šnúrkou na nácvik  šnúrovania.
Balenie: doska 40 x 21cm, 3 topánočky cca 19 x 8cm,
3 šnúrky 130cm.

10300105C 5,00 €

Prevliekačky - geometrické tvary v
drevenej krabici
Drevené prevliekačky rôznych geometr. tvarov spolu s
farebnými šnúrkami na prevliekanie. Možnosť využiť aj
ako šablóny. Balenie: 7 drevených geometr. tvarov na
prevliekanie , 7 farebných šnúrok.

10300052C 9,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Bublinková lopta 10cm

Táto malá,  mäkká,  ale čulá loptička je  mimoriadne
vhodná  pre  rozvoj  postrehu  a  reakcie.  Materiál:
loptička je vyrobená z polyuretánu. Veľkosť lopty je
cca 10cm.

10300438B 4,20 €

Aktivity centrum

Prenosná  sada  s  nástrojmi  zahŕňa  elektrický
skrutkovač so spätnou funkciou, vymeniteľné vrtáky,
60 plastových skrutiek a príručku s 10 obrázkami v
pevnom  kufríku,  ktorý  sa  dá  rozložiť.  Skrutkovač
obsahuje  3  x  "AA"  batérie,  ktoré  nie  sú  súčasťou.
Rozmer: 23x18cm. Vek 3+

KV020025B 35,00 €

Autíčko ružové Cabrio

Veselé autíčko Cabrio k drevenej dráhe. Vyrobené v
Nemecku.  Rozmer  autíčka  je  9,5x5,7cm.  Obsahuje
guľôčku -  priemer  4,6  cm.  Materiál:  bukové drevo,
plast. Vek 2+.

KV140073B 10,40 €

Ceruzky akvarelové biele

12ks  bielych  akvarelových  ceruziek  na  písanie  na
cvičné tabule.

10300450B 6,60 €

Chodúle - valčeky (pár)

Pomôcka na trénovanie rovnováhy.

16200414D 7,80 €

Čistý hod

Zapája žiakov do pohybu, podporuje fyzickú aktivitu a
zároveň posilňuje prvotnú znalosť počtov a zručnosti
motoriky.  Sada  obsahuje  12  vrecúšok,  umývateľnú
vinylovú  tabuľu  s  rúčkou  na  prenášanie  a  návod.
Rozmery tabule 60 x 50 cm. Vek 3+

KV020031A 67,00 €

Deti sveta - puzzle

Krásne ilustrované puzzle pre malé deti s tématikou
Deti sveta.

KV140029B 28,90 €

Geometrické tvary z plastu 250 ks

Veselá sada, ktorá podporuje motoriku a predstavivosť
detí. Použite túto sadu 250 vzorov v šiestich tvaroch a
šiestich farbách na objavovanie vzorov,  súmernosti,
rozmerov  dĺžky  a  plochy  a  na  riešenie  problémov.
Hrúbka 1cm. Vek: 3+

KV020036B 28,00 €

Dielňa

Sada  obsahuje  elektrickú  vŕtačku  a  skrutkovač  so
spätnou  funkciou  a  vymeniteľné  vrtáky,  kľúč,  120
farebných skrutiek s maticou a návod s 19 návrhmi
dizajnu  v  pevnom  prenosnom  kufríku.  Vŕtačka  so
skutkovačom potrebujú 2 x 3"AA" batérie, ktoré nie sú
súčasťou.

KV020024B 80,00 €

Drevená garáž

V tejto  štvor-úrovňovej  garáži  je  pripravených veľa
parkovacích miest pre vozidlá aj vrtuľník. V prízemí je
čerpacia  stanica,  aby  si  návštevníci  mohli  doplniť
energiu  na  ďalšie  jazdy,  aj  malý  autoservis,  ktorý
opraví na počkanie drobné poruchy.

KV140093C 55,00 €

Dvojžinenka

Molitanový  diel  dvojžinenka  Diel  je  vyrobený  z
molitanu a potiahnutý 100% bavlnenou látkou. Poťah
môže byť na požiadanie dodaný v týchto základných
farbách: červená, modrá, žltá, zelená. Poťahy možno
prať pri teplote do 30 ° C. rozmer: 126 x 200 x 5 cm
Vek 3+

KV1700010C 84,00 €

Elá hop

Klasická  hra  v  novom  prevedení.  Košíky  spolu  s
loptičkou sú vyrobené z odolného a trvanlivého plastu
v atraktívnych farbách.

16200121C 4,50 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb

Guliverove nohy (pár)

Maxinohy  sú  zdrojom  veľkej  zábavy  a  radosti.  Sú
vynikajúcou pomôckou pre precvičovanie koordinácie
pohybov rúk a nôh. Navyše určite vyvolajú pobavenie
prítomných ako súčasť akéhokoľvek programu.

16200313C 35,00 €

Guľôčková dráha - gigant

Kvalitne spracovaná drevená dráha na veľké guľôčky.
S dráhou sa budú Vaše deti nielen radi hrať, ale budú
ju  radi  aj  stavať.  Veľa  možných  kombinácií.  So
zvukovým a vizuálnym efektom. Balenie obsahuje 47
dielov.  Rozmer  guľôčky  je  4,6  cm.  Vyrobené  v
Nemecku. Materiál: bukové drevo. Vek 2+.

KV140070C 160,00 €

Guľôčková dráha do vane

Prinášame  zábavu  do  vane!  Odteraz  sa  deti  budú
kúpať  s  radosťou.  Kúsky  guľôčkovej  dráhy  ľahko
pripojíte na kachličky v kúpeľni pomocou prísaviek.

KV140033B 29,70 €

Guľôčky ku guľôčkovej dráhe 12 ks

Veľké drevené a plastové guľôčky k drevenej dráhe s
motívom. Balenie po 12 ks. Viac motívov. Rozmer 4,6
cm.  Vyrobené v  Nemecku.  Materiál:  bukové  drevo.
Vek 2+.

KV140071B 36,00 €

Harfa šťastia

Harfa  pre  malé  rúčky  a  silné  hlasy  vylúdi  čarovné
zvuky. V balení nájdete návod, tipy, triky a prázdne
osnovy na zapisovanie nových hudobných kompozícií,
ktoré vytvoríte spolu s dieťaťom. Harfa vydáva úžasne
jemný a ukľudňujúci zvuk. Vek: 3+

KV140040C 39,90 €

Hojdačka Rocky Rocker

Multifunkčná hojdačka. Je možné taktiež používať bez
ďalšieho príslušenstva. Má dva rozdielne uhly pre 2
rozdielne úrovne náročnosti. Rozmery 42 x 29 x 17
cm.

14300163C 102,00 €

Hrad

Molitanová zostava: 3 x kocka, 2 x kváder, 6 x strieška
malá,  1  x  tunel,  2  x  valec  Diely  sú  vyrobené  z
molitanu a potiahnuté 100% bavlnenou látkou. Poťahy
možno prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700007C 341,00 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Kocky Divoké zvieratá

Z kociek je možné vyskladať 6 známych zvieratiek z
divočiny. Ale nie vždy v zložení 3x3. Žirafa je vysoká,
aligátor je dlhý!

KV140091C 13,00 €

Kolobežka

Kolobežka pomáha deťom rýchlejšie rozvíjať  zmysel
pre  rovnováhu  a  motorické  schopnosti.  Zároveň
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300495C 168,00 €

Konštrukčný set maxi

Táto  sada  so  62  diel ikmi  nabáda  nádejných
konštruktérov stavať a budovať ešte viac! Umožňuje
deťom učiť  sa  metódou pokus  -  omyl  a  popri  tom
intenzívne  rozvíja  jemnú  motoriku,  predstavivosť  a
kreativitu. Vek 3+

KV140044C 39,90 €

Korálkový set

Set obsahuje 120 korálok 6 tvarov a v 5 farbách, 2
drevené paličky, na ktoré možno navliekať korálky a 4
šnúrky.  Súprava  tiež  obsahuje  2  zrkadlá  a  24
pracovných kariet ako vzor pre navliekanie. Súprava
je v plastovom boxe.

10300449B 35,40 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Krabica na pieskové písmená

Drevená krabica na pieskové písmená: 18,5 x 15 x
11,5cm.

10300045B 10,20 €

Kruhové ciele / 6ks v 6 farbách

6 ks  univerzálnych farebných kruhových cieľov.  Sú
vyrobené z mäkkého plastu, ktorý priľne takmer ku
každému povrchu.  Ideálny na kombináciu s  ďalšími
časťami  označovacieho  systému.  Materiál:
Umývateľný, mäkčený polyetylén. Veľkosť: cca. 25cm

20800020B 26,00 €

Kruhy Soft Ring Toss

Kvalitné,  mäkké  kruhy  s  príjemnou  koženkovou
povrchovou úpravou a príťažlivé farby robia z  tejto
obľúbenej  detskej  hry  univerzálne  náradie.  Kruhy
možno  využiť  na  kotúľanie,  hádzanie,  chytanie,
vyznačenie cieľov a podobne.

16200278D 28,50 €

Kuchynská sada

Žiadna kuchynka nie je úplná bez základnej výbavy
riadu  a  potravín  na  prípravu  jedál.  Táto  sada  je
skvelým štartom na varenie aj servírovanie pre dve
osoby.

KV140095C 28,00 €

Kuchynská sada pre šéfkuchárov

Budúci  kuchár  môže rásť  a  prosperovať  v  kuchyni,
ktorá je plne vybavená. Objednajte si  zdravé jedlo,
nechajte kuchára ho pre vás pripraviť a naservírovať.

KV140096C 20,00 €

Kužeľ s drevenou podstavou

Kužeľ s drevenou podtsavou bez značky a bez tyčky.

KV110002D 18,50 €

Kvetinová záhrada

Kto by nechcel mať čerstvo rozkvitnutú záhradu každý
deň? Táto záhradka rozkvitne každý deň podľa vašich
prianí. Rozvíja jemnú motoriku a logické myslenie a
stane  sa  krásnym  doplnkom  detskej  izby.  Hra  sa
skladá z 25 dielokov a podložky 22 x 11 cm.

KV140030B 34,90 €

Magnetická doprava

Priraďte guľôčky k obrázkom pomocou magnetického
pera!  Tento  nenáročný  labyrint  podporuje  dieťa  v
dôležitej schopnosti cítiť sa dobre pri samostatnej hre.

KV140049C 19,90 €

Magnetická korytnačka

Presúvanie guľôčok magnetickým perom po farebnom
pancieri.  Hra  rozvíja  jemnú  motoriku,  podporuje
obratnosť,  koordináciu  oko-ruka  a  rozpoznávanie
farieb.  Vytvorené  na  základe  princípov  Montessori.
Guľôčky sú bezpečne uzavreté za plastovým krytom.
Neobsahuje voľné časti.

KV140050C 19,90 €

Magnetický hmyz

Pomocou magnetického pera je potrebné previesť a
umiestniť  guľôčky  na  správne  miesto  podľa  farby
chrobáčikov.  Labyrint  precvičuje  koncentráciu  a
motoriku,  stimuluje  logické  myslenie.  Vytvorené  na
základe princípov Montessori.  Guľôčky sú bezpečne
uzavreté  za  plastovým  krytom.  Neobsahuje  voľné
časti.

KV140048C 22,90 €

Zmyslové kocky

Hrbolčeky, zvončeky, ťukanie. Tieto textilné kocky to
všetko  obsahujú!  Každá  vydáva  iný  zvuk  a  rôzne
povrchové  materiály  nabádajú  ku  skúmaniu.  Z
bavlny/polyesteru, plnené penou. Prať v rukách. Kocka
7x7x7 cm.

KV140031C 15,90 €

Magnetický motýľ

Priveď všetky guličky na svoje miesta. Použi prútik ako
vodítko cez motýlie krídla v tomto jasnom, farebnom
bludisku.

KV140085C 19,90 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb

Malé odrážadlo

Malé  odrážalo  pre  prvé  skúsenosti  s  tréningom
rovnováhy.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300496C 177,00 €

Malý majster

Sada  obsahuje:  skrutkovač  na  baterky  so  spätným
chodom, francúzsky kľúč, skrutky, farebné matice, 10
obojstranných kariet. Skrutkovač je napájaný 3x "AA"
batériami, ktoré nie sú súčasťou sady. Vek 3+

KV020023B 50,00 €

Maxi korálky

Lakované Maxi  korálky  v  5  farbách a  6  tvaroch +
šnúrky v 4 farbách.  Použitie:  navliekanie,  triedenie,
počítanie a rozvoj vizuálnych pamäťových schopností.
Pre deti od 3 rokov.

16200347D 35,10 €

Maxi pinzety

Maxi pinzety majú ergonomické tvarovanie pre dobré
uchytenie.  Podporujú  vývoj  motorických  zručností.
Masívne 15 cm pinzety sa dodávajú v 6 farbách vo
vedierku. Set 12 ks, vek 5+.

KV020020B 13,50 €

Mechanický kuchynský mixér s miskou a
doplnkami
Predstavivosť a kreativita. Nabáda k napodobovacím a
imaginárným hrám, podporuje  fantáziu  rozprávaním
príbehov, hraním rolí.

KV140094C 22,99 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, biela

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200024C 5,10 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, hnedá

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200130C 5,10 €

Moje prvé výtvory

32  stranová  kniha  s  nápadmi,  ako  vytvárať
jednoduché modely s malými deťmi.

KV140009A 5,50 €

Multifunčný box

Toľko  možností  na  takom  malom  priestore!  Pätica
stien s rozmanitými aktivitami udržuje malé rúčky v
neustálom pohybe. Zrkadielko odráža úsmevy.

KV140037B 45,00 €

Multifunčný box Vodný svet

Páky,  číselníky,  ozubené  kolesá,  hry  a  bludiská
vytvoria oceán zábavy na šiestich tabuľkách rôznych
činností. Zabudované zrkadlo odráža úsmevy detí.

KV140038C 499,00 €

Náradie pre majstrov

Matice,  skrutky a ďalšie náradie,  ktoré malí  majstri
potrebujú.  Náradie  je  usporiadané  v  prepravnom
boxe.  Pomenujte  spolu  s  Vašim  kutilom  všetky
nástroje,  ktoré  používa  a  popíšte,  čo  každý  robí.
Rozmer: 26 x 16,5 x 14 cm Vek 3+

KV140060C 17,00 €

Objavenie pravej a ľavej strany (hra s
fotografiami)
Umožnime deťom naučiť  sa rozlišovať pravú a ľavú
stranu  jednoduchým  spôsobom  pomocou  fotografií.
Obsahuje  32  fotografií,  8  predmetov,  16
kopírovateľných  pracovných  listov,  náramky  pre
identifikáciu pravej strany a pedagogický návod.

18300098A 33,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Odrážadlo

Trénujte zmysel pre rovnováhu! Dôležitý krok k jazde
na  bicykli.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300497C 202,80 €

Padák Hviezdy na nebi

Veľký padák, ktorý umožňuje deťom hrať sa a snívať.
Možno použiť aj ako dekoráciu.

10300465B 99,00 €

Perlový mix

Perlový mix  /  650ks  v  žiarivých farbách a  rôznych
tvaroch (2cm) + 6 šnúrok.

10300009C 29,40 €

Pieskové bodky

Pieskové bodky - deti dotykom vnímajú počet bodiek.
Vytvárajú  si  predstavu  a  spájajú  pojmy  čísla  a
množstva.  Doporučujeme  používať  s  pieskovými
číslami. Obsah dodávky : 10ks tabuliek s bodkami s
rozmerom 16 x 13cm.

10300037B 14,10 €

Pieskové čísla

Pomôcka zahrňujúca čísla od 0 - 9 pomáha učiť deti
ako vyzerá číselný symbol pre vyjadrenie množstva a
rozvíja správne návyky písania čísel.  Deti  zmyslami
vnímajú  postup:  počujú  znenie  číslic,  vidia  ich  a
pomocou prstov cítia ako sa píšu.

10300106C 16,00 €

Pieskové tvary

Pieskové  tvary  -  zavri  oči  a  zmyslami  vnímaj
geometr ické  tvary,  hľadaj  rozdiely  medzi
trojuholníkom a štvorcom, medzi kruhom a oválom. 3
trojuholníky, 6 štvoruholníkov, päťuholník, šesťuholník,
kruh a ovál.

16200370D 23,10 €

Platničky s povrchmi (6ks)

Rôzne povrchy platničiek na terapeutické cvičenia.

10300553A 65,80 €

Počítacie guľôčky 23mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300324B 18,60 €

Pomalé pohybové lopty

Vyrobené  z  gúm,  so  špeciálnym  ventilom.  S
priemerom 35 cm, hmotnosť cca. 300 g, rozmanité
farby.

14300093C 19,50 €

Popisovateľné číslice

Plastové číslice  od 0-9,  popisovateľné stierateľnými
fixami na nácvik písania číslic. Veľkosť 11,5cm.

10300195B 10,20 €

Posedenie v bazéne

Molitanová zostava: 6 x klin, 6 x kváder, 3 x polvalec a
1  x  látkový  pás  Diely  sú  vyrobené  z  molitanu  a
potiahnuté  100%  bavlnenou  látkou.  Poťahy  možno
prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700008C 350,00 €

Poznávací set pre malé deti

Deti vykonávajú jednu aktivitu, pričom je koncentrácia
stimulovaná a intenzívnejšia. Deti sa samovzdelávajú
prostredníctvom  skladania  tvarov,  po  čase  urobia
chybu, pochopia ju a odstránia.

10300455C 253,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb

Pracovný pult – Majstri

Malí tesári, inštalatéri, mechanici a kutili tu majú svoj
vlastný pracovný nastaviteľný stôl s kladivom, pílkou,
skrutkovačom,  kľúčom,  skrutkami,  ozubenými
koliekami  atď.  Praktická  polička  na  uskladnenie
všetkých nástrojov a zásob na dosah ruky. Podporuje
rozvoj  motoriky,  koordinácie,  manuálnej  zručnosti  a
kreativity. Vek 3+

KV140062C 89,90 €

Precvičovanie motoriky - hry s pieskom a
vodou
Nechajte  deti  premiestňovať  vodu,  piesok  alebo
drobné predmety a hravou formou posilňovať pršteky
a trénovať jemnú motoriku.  Sada obsahuje 4 rôzne
zaujímavé  pomôcky  vhodné  pre  rozvoj  motoriky
najmenších. Rozmer najväčšej pomôcky: cca 20 cm.

KV020097B 18,00 €

Preteky dopravných prostriedkov

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
dopravné prostriedky,potom vyplňte políčka na tabuli
príslušnými kartami, až dôjdete do cieľa

18300107A 28,00 €

Preteky zvieratiek

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
zvieratá a potom vyplňte políčka na tabuli príslušnými
kartami, až dôjdete do cieľa.

18300103A 28,00 €

Rámik LOGICO Primo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Primo

20400101D 10,90 €

Sada 4 ks balančných ježkov

Cenovo  výhodná  sada  4ks  ježkov  na  udržanie
rovnováhy,  s  priemerom  17cm.  Na  precvičovanie
rovnováhy, motorické rozvojové hry alebo masáže.

10300523C 28,50 €

Sada 6 ks balančných pologulí

Sada 6 podložiek  v  tvar  pologule  na precvičovanie
rovnováhy, v 3 živých farbách (2x žltá, 2x modrá, 2x
červená).  Deti  môžu  balansovať  na  oblej  i  rovnej
strane.  Špeciálny  protisklzový  reliéf  na  spodnej
(rovnej) strane. Loptičky z extra odolného plastu sú
naplnené pieskom a nekĺžu sa.

10300522C 38,40 €

Skákacia doska Žaba

Veľa  zábavy  pre  malých  aj  veľkých.  Vyrobené  zo
100% etylén-vinyl-acetát  Pena.  Šírka:  33cm;  dĺžka:
56cm; hrúbka: 3cm; dĺžka šnúrky: 75cm.

10300464C 25,00 €

Staviteľská sada

Sada obsahuje všetko čo malý staviteľ  potrebuje k
práci.  K  dispozícii  má kladivo,  pílu,  meter,  skrutky,
matice, batériou napájanú vŕtačku a ďalšie potreby.
Veľkosť kufríka 30,5x35,5 cm. Vyžaduje 2 batérie AA,
ktoré nie sú súčasťou. Vek 3+.

KV020015B 48,00 €

Štvorcová mozaika

Deti  využívajú  farebné  štvorčeky  v  12  farbách  a
ukladajú ich na veľký plastový panel. Mozaika ponúka
tvorenie  veľkého  množstva  obrazcov,  ornamentov,
tvarov a kreatívnych obrázkov.

16200139D 33,74 €

Svetelná dielňa

Kreatívna dielňa do skrutkami, ktoré svietia v tme. Set
podporuje výstavbu prostredníctvom farieb a svetla.
Originálna  sada,  ktorá  podporuje  predstavivosť.
Obsahuje:  čiernu  tabuľku,  80  skrutiek  v  piatich
farbách, priehľadnú elektrickú vŕtačku.

KV020072A 35,53 €

Tabuľka pre pokročilých 6ks

6  veľkých  obojstranne  potlačených  tabuliek  30  x
25cm  stimulujúcich  koordináciu  zraku  a  hmatu,
rozvíjajúcich  koncentráciu  a  pohybové  zručnosti  pri
nácviku  písania  písmen.  Vhodné  pre  pravákov  aj
ľavákov.

10300049C 17,70 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Tabuľka pre začiatočníkov

6  veľkých  obojstranne  potlačených  tabuliek  36  x
30cm  stimulujúcich  koordináciu  zraku  a  hmatu,
rozvíjajúcich  koncentráciu  a  pohybové  zručnosti.
Vhodné pre pravákov aj ľavákov.

10300047C 22,00 €

Taxi vozík

Taxi prichádza s anti-šmykovými stúpadlami pre tretie
dieťa, aby sa mohlo pripojiť k jazde. Rozvíja motorické
schopnosti detí a posilňuje svalstvo nôh.

10300493C 330,60 €

Topológia, priestorové vnímanie

Pozorovaním  priestorového  rozloženia  telies  na
modelovej fotografii sa dieťa snaží získať predstavu o
ich  usporiadaní  v  priestore  a  následne  sa  snaží
situáciu zopakovať.  Získava tak predstavu o vzťahu
dvojrozmerného zobrazenia.

18300072A 45,00 €

Popisovateľné písmená

Plastové  písmenká,  popisovateľné  stierateľnými
fixami na nácvik písania. Veľkosť 11,5cm, 26 písmen.

10300193B 18,60 €

Počítacie guľôčky 11mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300341B 7,50 €

Trojkolka bez pedálov

Trojkolka s extra dlhým sedadlom - bez úprav nutných
pre deti rôzneho veku. Rozvíja motorické schopnosti
detí a posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300494C 136,00 €

Tvary z moosgummi, kruhy, 200ks

Tvary z mäkkej gumy rôznych farieb a veľkosti vhodné
na doplnkovú výzdobu.200 ks

16200030C 3,60 €

Veľké prevliekacie telesá

Set  obsahuje  prevliekacie  telesá  v  štyroch  tvaroch
(guľa,  kocka,  valec,  oliva)  v  6  farbách.  Približná
veľkosť telies je 3,6cm kubických. Súprava obsahuje 6
lán/65cm/  v  rôznych  farbách.  Prehlbuje  motorické
zručnosti a logické myslenie.

10300448B 22,00 €

Vkladanie tvarov Zvieratká

Aké jedlo má mačka, kurča alebo ovečka najradšej?
Mladí prieskumníci sa to rýchlo dozvedia, pretože iba
to pravé jedlo vojde do príslušného otvoru zvieratiek.
Veľké  drevené  kocky  vzbudzujú  zvedavosť  detí,
stimulujú zmysly a trénujú motoriku. Rozmery škatule
14,6 x 15,3 x 8,5 cm.

KV140027B 35,90 €

Vláčik na nastrkovanie Fantázia

Nasadnite na vlak plný fantázie! Jedinečne tvarované
bloky s očarujúcimi vzormi inšpirujú budovanie úplne
novým  spôsobom.  Navzájom  vymeniteľné  vagóny
pridávajú ešte viac možností. Podporuje rozvoj jemnej
motoriky  a  kreativity  pri  výbere  a  kombinovaní
jednotlivých dielikov. Materiál: drevo, netoxické farby
na vodnej báze. Počet kusov v balení: 17 Vek 2+

KV140057C 24,90 €

Vrecia na tancovanie, červená, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300381B 38,40 €

Vrecia na tancovanie, modrá, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300380B 38,40 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb

Vyhoď a chyť *

Vyhoď a chyť, tak by sa dala nazvať táto jednoduchá
hra.  Produkt  je  vyrobený  z  trvanlivého  penového
polyuretanu,  vďaka  čomu  je  mäkký  a  bezpečný.
Farebne príťažlivý pre deti.

16200214C 6,60 €

Vysoký bicykel pre deti od 5-12 rokov

Rozvíja rovnováhu a koordináciu. Vzduchom naplnené
predné koleso a  kompaktné gumy zadného kolesa.
Veľkosť: 101 cm, 44 cm šírka, 91 cm výška, 9 kg.

14300156C 389,00 €

Teniska - šnurovačka

Niekedy je ťažké pre deti zaviazať si vlastné topánky.
Táto  teniska  vo  veľkosti  detského  čísla  umožní
donekonečna  precvičovať  navliekanie  a  šnúrovanie
topánok. Vyrobené z plastu, veľkosť 22 x 9,5cm + 1
šnúrka dlhá 120cm.

10300130B 10,00 €

Šnurovacie zvieratká, 9 ks

Macík, psík a kačka, 3 farby, 9 kusov a 27 šnúrok.
Výborné na rozvoj hmatu a zraku.

10300422C 11,20 €

Zatĺkacie klinčeky Motýliky

Pre malé zručné rúčky je tu výzva v podobe zatĺkacej
mozaiky, ktorá rozvíja predstavivosť a logiku. Už ste
priklincovali  všetky  motýliky?  Mozaika  obsahuje  77
drevených dielikov 3 mm hrubých, drevené kladivko,
korkovú podložku, klinčeky. Nevhodné pre deti do 3
rokov.  Obsahuje  malé  časti,  nebezpečenstvo
udusenia.

KV140025B 37,90 €

Zatĺkacie klinčeky Povolania

Pre malé zručne rúčky je tu výzva v podobe zatĺkacej
mozaiky,  ktorá  rozvíja  predstavivosť  a  logiku.
Priklincujte  všetko  v  stavebnej  scenérií.  Mozaika
obsahuje  77  drevených  častí  (3  mm  hrubých),
d r e v e n é  k l a d i v k o ,  k o r k o v ú  p o d l o ž k u ,
klinčeky.Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé
časti, nebezpečenstvo udusenia.

KV140026B 37,90 €

Zatĺkačka so xylofónom

Prvé kroky do sveta hudby sú jednoduchšie aj vďaka
Hape  zatĺkačke.  Prináša  radosť  z  hudby  zatĺkaním
troch farebných loptičiek, ktoré veselo skáču a padajú
po  dúhových  pruhoch  xylofónu  a  vytvárajú  rôzne
melódie.

KV140039C 29,90 €

Vkladacie puzzle farby

Viacvrstvová  puzzle  skladačka  v  sebe  zahŕňa  viac
druhov  zábavných  úloh.  Rozvíja  mnohé  schopnosti
ako  počítanie,  triedenie,  farebné  označenie  i
spoznávanie  základných  tvarov.  Takéto  puzzle
edukačné hračky sú obľúbené hry pre dievčatá aj pre
chlapcov  a  sú  vytvorené  na  základe  princípov
Montessori.

KV140051C 14,90 €

Zábavné navliekanie

Farebné  lakované  drevené  korálky  a  hlavičky  na
výrobu  náhrdelníkov,  príveskov  a  veľa  ďalších
výtvorov. Súprava 4 ks

167100001C 11,80 €

Vkladacie puzzle farby 2

1, 2, 3, 4 alebo 5? Koľko motýlikov je na obrázku? Hra
stimuluje prvé osvojovanie si a rozoznávanie čísiel a
farieb a počítanie do 5

KV140078B 23,90 €

Tkací rám malý 16,5 x 22 cm

Krosná z buku zo 17-timi ripmi, tkacia amplitúda cca
14cm.

10300415B 4,20 €

Tkací rám veľký 30 x 40 cm

Krosná z buku vo veľkosti  30x40cm, dodávané s 2
prevliekačkami a 2 hrebeňmi.

10300414C 12,60 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravie a pohyb

Triedenie tvarov na šnúrke

Stačí  obyčajná  šnúrka  a  z  kociek  sa  stáva  vláčik,
húsenica, veža alebo...? Fantázii  sa medze nekladú.
Skúste jednotlivé dieliky potriediť podľa tvarov, farieb,
vzorov. Dokážete spočítať, koľko ich na šnúrke je?

KV140086C 17,90 €

Triedenie tvarov Pyramída

Postavte  si  pyramídu  z  drevených  kociek!  Každá
strana kocky má inú farbu, písmeno, číslo, obrázok.
Farebné rozlíšenie uľahčuje učenie farieb a tvarov.

KV140046C 24,90 €

Triedenie tvarov na šnúrke

Stačí  obyčajná  šnúrka  a  z  kociek  sa  stáva  vláčik,
húsenica, veža alebo...? Fantázii  sa medze nekladú.
Skúste  jednotlivé  dieliky  roztriediť  podľa  tvarov,
farieb, vzorov.

KV140047C 17,90 €

Tréning motoriky - skrutkovanie

Konštrukcia  prevratných  vynálezov  či  originálnych
stavieb  nikdy  nebola  jednoduchšia.  Tieto  stavebné
dieliky  pestrých  tvarov  a  farieb  totiž  držia  pevne
pokope!  Stimulujte  fantáziu  a  motorické schopnosti
dieťaťa  pomocou  skrutkovacej  stavebnice  z
bezpečných materiálov. Materiál: drevo. Počet kusov v
balení: 8. Vek 2+

KV140045C 12,90 €

Triedna skrutkovacia sada

Triedna  skrutkovacia  sada  432  ks.  Deti  pri  hre  s
farebnými  skrutkami  a  realistickými  nástrojmi
rozvíjajú svoje motorické zručnosti. Sada zabalená v
praktickom boxe s vrchnákom.

KV020065 174,00 €

Zdravie a pohyb/Šport

ABS - Lopta

Vyhovuje  najnovším  bezpečnostným  štandardom.
Vďaka  patentovanému  zloženiu  materiálu  nemôže
ABS lopta prasknúť ani keď je poškodená. Môže jedine
pomaly sfukovať.

14300034C 32,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 42 cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300008C 18,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 53cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300009C 22,20 €

Hop lopta, 55cm

Udrží  Vás  fit  a  zažijete  plno  zábavy.  Tvarový  typ  z
bezpečnostného PVC, ktoré nemôže prasknúť, má 2
rukoväte.

14300138C 18,00 €

Lopta Poly-PG 21,6cm *

Univerzálne  použiteľná  vinylová  lopta.  Plášť  je
primerane  mäkký  a  príjemný  na  dotyk.  Vďaka
bezošvej technológii výroby je mimoriadne trvanlivá a
odolná. Veľkosť: 21,6cm

16200146C 10,08 €

Lopta EZball 10cm *

E-Z lopty majú mäkkučký povrch a sú príjemné na
dotyk.  Vďaka  materiálu,  z  ktorého  sú  vyrobené,
výborne skáču a odrážajú sa.  Neštandardný povrch
umožňuje jednoduchší nácvik chytania a hádzania lôpt
pre menšie deti v materských školách.

16200019C 3,40 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.
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Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

16200209C 29,10 €

Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

20800021B 26,00 €

Lopta RubberFlex GrabBall 10cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200014C 9,64 €

Lopta RubberFlex GrabBall 21cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200137C 16,20 €

Lopta Super Safe 21,6cm *

Univerzálna lopta vhodná najmä pre menšie deti. Plášť
lopty je vyrobený z mäkkého vinylu. Lopta je preto
mimoriadne  mäkká  a  ľahká,  príjemná  na  dotyk.
Veľkosť 21,6cm.

16200136D 7,10 €

Loptička Bounder

Táto malá,  mäkká,  ale čulá loptička je  mimoriadne
vhodná  pre  rozvoj  postrehu  a  reakcie.  Loptička  je
vyrobená z polyuretánu.

16200456C 5,00 €

Loptička Ježko 10cm / 1ks

Obľúbený  ježko  pre  stimuláciu  vizuálnych  a
hmatových vnemov. Vhodný pre cvičenia na tvorbu
klenby pri plochých nohách, rôzne formy masáží alebo
len tak pre hru.

16200022C 3,90 €

Lopty All Balls 7,6cm (6ks)

Veľmi  obľúbená  a  trvanlivá  lopta.  Vyrobená  z
mäkkého  vinylu,  vďaka  čomu  ma  príjemný  a
nešmykľavý  povrch.  Je  vhodná  pre  rôzne  hry,
cvičenia, stláčanie alebo gymnastiku. Veľkosť 7,6cm.

16200498C 16,50 €

PEZZI lopta, o 65 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300010C 27,30 €

PEZZI lopta, o 75 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300011C 30,30 €

Číslovaná kocka - červená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300219C 20,30 €

Číslovaná kocka - modrá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.

10300220C 20,30 €
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Číslovaná kocka - zelená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300221C 20,30 €

Číslovaná kocka - žltá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300222C 20,30 €

Penové kocky, 3ks

Tichý  pomocník  do  triedy  na  hodiny  matematiky.
Jednoduchá  ukážka,  jednoduché  rozlíšenie,
jednoduché  uchopenie  do  detskej  ruky.  Kompaktná
penová hmota s jemným povrchom.

16200501D 4,50 €

Hracia kocka - farby

Plastová MAXI kocka na rôzne cvičenia a hry spojené s
farbami.  Nehlučná  pri  kotúľaní,  farby  sú  dobre
viditeľné aj pri práci vo väčšej skupine detí. Veľkosť
kocky je cca. 10cm.

10300142C 4,20 €

Hop vrece

Odolné hop vrece s dvoma úchytmi.  Je vyrobené z
nylonu,  odporučená  teplota  prania  pri  30  °C.  Je
vhodné na  veľa  hier,  aj  ako  veľká  nákupná taška.
Veľkosť: 80 x 40 cm.

14300133C 47,40 €

Vrece HOP červené, 90cm

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

16200102C 14,00 €

Vrece HOP modré, 60cm

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
60cm.

16200086D 9,76 €

Hop vrece 90 cm, červené

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300506C 10,20 €

Hop vrece 90 cm, modré

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300507C 10,20 €

Plastová obruč, o 60, 250 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300050C 9,35 €

Plastová obruč, o 50, 210 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300051B 9,20 €

Plastová obruč, o 70, 290 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300049B 10,50 €
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Plastová obruč, o 80, 345 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300048C 10,45 €

Balančná lavička - hviezda

Ideálne na tréning koordinácie a rovnováhy. Dodáva
sa  s  3  farebnými  guľôčkami  s  priemerom 30 mm.
Rozmery 60 x 60 x 6 cm.

14300160D 108,00 €

Gymnastická tamburína, priemer 30 cm

Je pokrytá prispôsobiteľnou prírodnou kožou, lakovaný
drevený rám, vysoká kvalita.

14300087C 37,50 €

Gymnastické stuhy, 3 m

Krásne farebné stuhy na gymnastiku a na rôzne druhy
rytmických cvičení. 4cm široké a 3 m dlhé. Tyč 30cm.
5 stúh v 5 farbách.

10300384C 23,40 €

Gymnastický box

Všetko čo potrebujete na hodinu gymnastiky v rámci
telesnej výchovy.

14300002C 325,00 €

Vozík na gymnastické náradie

Odolná drevená konštrukcia, lakovaná, na kolieskach.
Detsky orientované úložisko pre rôzne gymnastické
náčinie. Rozmery: (d x š x v) 116 x 50 x 85 cm.

14300059C 469,00 €

Balík Motorika

Športový  balík  MOTORIKA  zameraný  na  rozvoj
rýchlosti, obratnosti a súťaživosti najmä menších detí.

10300061C 132,00 €

Chodúle - nácvik rovnováhy (sada)

Sada  6  párov  chodúľ  (10  x  10  cm)  vhodné  na
vnútorné i vonkajšie využitie. Chodúle sú vyrobené z
tvrdého plastu s  protišmykovým povrchom. Vhodné
pred  menšie  deti  od  3  rokov.  Poskytujú  zábavu  a
trénujú rovnováhu a kordináciu pohybov.

16700394D 14,90 €

Čísla na kužele

Univerzálne čísla zo 100% nylonu. Na kužele s výškou
20-30cm. Výukový a organizačný nástroj.

16200401D 12,00 €

Detský kroket

Hra pre  deti  všetkých  vekových skupín.  Pútavou a
kolektívnou  formou  rozvíja  základné  vlastnosti  ako
sústredenosť,  motoriku  a  koordináciu  pohybov.
Náradie je primerane ľahké, ale dostatočne robustné
na zaistenie odolnosti pred poškodením.

16200028D 118,20 €

Detský lezecký rebrík

Detský lezecký rebrík na von alebo dnu.

60100232B 11,45 €

Dvojité lano

Dve laná sa rytmicky točia v opačnom smere tak, že
osoba, ktorá skáče, musí reagovať na dvojitú rýchlosť
naraz.  Vhodné  na  fitness.  Dĺžka  6  m.  Dodávané  v
páre.

14300145C 17,00 €
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Farebné markery / 40ks + stojan

Flexibilné  markery  ekonomickej  rady.  Pre  bežné
používanie v školách a športových kluboch.

16200513D 27,00 €

FunFit - Home Mini telocvičňa pre
domácnosti
Mini telocvičňa doma! Multifunkčné zábavné cvičebné
náčinie do detskej izbičky. Pre pevné panelové stropy,
nie  pre  sadrokartón.  Kovová  konštrukcia  je
„roztiahnutá“ medzi stropom a podlahou bez nutnosti
zásahu  do  stropu  či  podlahy.  Sklápací  systém pre
úsporu priestoru - ramená sa sklopia k hlavnej tyči,
čím zostava zaberá len minimum priestoru.

KV1800002D 370,00 €

Hra Penová pálka

Univerzálna  hra  založená  na  princípe  odpaľovania
lopty, určená pre školy, na voľný čas, možno použiť vo
vode. Tlmiace a pružné PVC, dĺžka cca 1 m, 6 ks palíc
1 ks plastová gula.

14300115C 94,80 €

Ježko na udržanie rovnováhy

Ježko  na  precvičovanie  rovnováhy,  motorické
rozvojové  hry  alebo  masáže.

10300421C 8,20 €

Ježkove kamene (6ks)

Ježkové kamene v šiestich farbách podporujú tvorbu
klenby nohy. Vhodné pre terapiu, rôzne detské súťaže,
cvičenia  a  hry  v  školách,  detských  centrách  a
materských školách.

20800019C 24,60 €

Kontajner na hranie a šport

Kontajner obsahuje rôzne druhy športového náradia.

14300003C 1 080,00 €

Kruhy Ultrafoam 3ks

Mimoriadne príjemné na dotyk a farebne stále kruhy.

16200327C 20,35 €

Mini telocvičňa FunFit

Mini  telocvičňa  v  triede!  Multifunkčné  zábavné
cvičebné náčinie ideálne pre materské školy, detské
kútiky a pod. Sklápací systém pre úsporu priestoru -
ramená sa sklopia k hlavnej tyči, čím zostava zaberá
len minimum priestoru.

KV1800001D 690,00 €

Noha modrá /1ks

Športová pomôcka na označenie a vytvorenie dráhy.

16200588B 4,00 €

MOONHOPPER originál

Zaujímavá  skákacia  lopta  s  odrazovým  mostíkom.
Ideálne na koordináciu,  rovnováhu a tréning svalov
alebo len tak pre zábavu. Vhodné pre deti do 55 kg.
Farba: ružová / modrá.

14300136C 26,00 €

Oblúkový rebrík

Univerzálna pomôcka na trénovanie pohyblivosti a na
hranie.  Deti  môžu  používať  časti  kruhov  oddelene
alebo spolu. Vhodné pre deti od 3 rokov. Vzdialenosť
priečok cca 15 cm, šírka 45 cm.

14300155C 274,00 €

Padák 1,8m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200499D 19,50 €
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Padák 3,6m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200441D 39,95 €

Padák 6 m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200083D 95,60 €

Plastové kruhy JungleRings 1ks

Výborne lietajúce plastové kruhy v rôznych farbách na
hádzanie, chytanie alebo žonglovanie. Priemer: 24cm.
Váha: 70g. Dodávané: 1ks.

10300416B 2,00 €

Plochý kruh 35cm / 4ks

Univerzálny plochý kruh vhodný pre rôzne športové
aktivity, tance a rytmickú gymnastiku. Ľahký, odolný,
pevný.

16200644D 10,96 €

Pohybová matematika

6  m  dlhá  podložka  znázorňuje  postupnosť  čísiel.
Obsahuje čísla od 0 do 30, ktoré sú farebne rozlíšené
(modré párne, červené nepárne a čierna nula). Deti sa
hýbu a zároveň počítajú. Obsahuje návod.

KV020039B 40,00 €

Preskakovacie lano 5m dlhé

Gumové lano v jasných farbách. Vhodné na množstvo
populárnych hier na preskakovanie.

14300134C 5,50 €

Preťahovacie lano 10m - červené

Preťahovacie lano zo 100% polypropylénu. Hrúbka 2
cm. Dodáva sa v dĺžke 10m.

16200665D 37,80 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €

Ruka modrá /1ks

Športová pomôcka na označenie a vytvorenie dráhy.

16200587B 4,00 €

Rytmické zástavy (6ks)

Rytmické  zástavky  boli  navrhnuté  pre  rytmickú
gymnastiku  alebo  tanečné  programy.  Vďaka  svojej
veľkosti  poskytujú  pocit  dynamickosti  a  pohybu.
Vyrobené  sú  z  jemného  a  trvanlivého  nylonového
materiálu.

16200522D 31,60 €

Sada Aktivita

Postav sa na farebnú podložku,  hoď kockou,  uvidíš
ktoré  cvičenie  padne  a  koľkokráť  ho  opakovať.
Obsahuje  okrúhle  penové  podložky  25x25  cm,  3
nafukovacie kocky s cvičeniami, farbami a číslami 12
cm, návod.

KV020030B 43,00 €

Sada kruhov 45 cm / 12 ks

Balenie: 12ks kruh plochý / priemer 45cm

16200647D 19,50 €
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Skákacia doska Žaba

Veľa  zábavy  pre  malých  aj  veľkých.  Vyrobené  zo
100% etylén-vinyl-acetát  Pena.  Šírka:  33cm;  dĺžka:
56cm; hrúbka: 3cm; dĺžka šnúrky: 75cm.

10300464C 25,00 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Slackline s pomocným lanom

Chcete sa naučiť chodiť ako povrazolezec? Máme pre
Vás  úžasnú  pomôcku.  Natiahnite  si  ju  medzi  dva
stromy alebo stĺpy a môžete začať! Správne držanie
tela,  rovnováha,  koordinácia  a  vytrvalosť  sú
podporované  prostredníctvom  hry.

10300504C 40,00 €

Super box na hranie

Super box na hranie obsahuje rôzne druhy športového
náradia.

14300001C 250,00 €

Súprava pre detské ihrisko

Súprava na detské ihrisko.

20800018C 170,40 €

Súprava Soft - Bowling

Sada obsahuje 10 kolkov a loptu s dierou na prsty.

10300386C 72,90 €

Súťažné tričko veľkosť 1 /do 12 rokov/

Behom niekoľkých sekúnd sú 2 tímy jasne označené.

10300394B 6,90 €

Švungové lano - modré 15m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 15m,
farba: modrá.

10300391A 15,90 €

Švungové lano - ružové 8m

K dispozícii  v 3 dĺžkach o hrúbke 9mm: 8m, farba:
ružová.

10300389A 8,80 €

Švungové lano - zelené 10m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 10m,
farba: zelená.

10300390A 10,90 €

Tanečné krúžky so stuhami (6ks)

Sada priesvitných krúžkov so stuhami,  ktoré svojou
farebnosťou a dĺžkou vytvárajú pri  cvičení  pôsobivý
vizuálny vnem.

20800017C 20,35 €

Tanečné roľničky na ruku (1 pásik)

4  roľničky  na  pevnom  páse  so  suchým  zipsom.
Upevnite na ruky, hrajte a tancujte.

10300268B 3,10 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravie a pohyb

Tanečné roľničky na telo (1 pás)

10  veľkých  roľničiek  na  pevnom  páse  so  suchým
zipsom pre upevnenie na telo.  Vydávajú hlbší  zvuk
ako malé roľničky na ruku. Dĺžka: 83cm / 1ks.

10300078A 7,80 €

Trampolína Sport

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.

14300041B 192,00 €

Tréningové dresy - červené

Individuálne použitie na každý tímový šport. Ľahké a
priedušné, zabraňujú nadmernému poteniu. Vyrobené
zo  syntetického  sieťovaného  materiálu,  100%
polyester.

14300017C 7,40 €

Tunel Megatunel

Farebne atraktívny megatunel s kovovou pružinovou
konštrukciou  z  odolného  a  nehorľavého  nylónu  s
vysokou  trvanlivosťou.  Zaručuje  ich  dlhodobú
životnosť  v  náročných  podmienkach  škôl.

16200303D 163,00 €

Tunel Supercrawl

Farebne  atraktívny  tunel  s  kovovou  pružinovou
konštrukciou. Kvalitný materiál  tunela zaručuje jeho
dlhodobú  životnosť  aj  v  náročných  podmienkach
materkých  škôl.  Tunel  možno  jednoducho  a  rýchlo
poskladať a uložiť do nylónovej tašky.

20800016B 51,00 €

Tunel Supercross

Prekrížený tunel patrí medzi farebne atraktívne tunely
s pružinovou konštrukciou.  Otvor  v  strede.  Kvalitný
materiál tunelov zaručuje jeho dlhodobú životnosť aj v
náročných  podmienkach  materských  škôl.  Tunel
možno  jednoducho  a  rýchlo  poskladať  a  uložiť  do
nylónovej tašky

16200246C 108,60 €

Ultrapenové bránky 6ks

Univerzálne  kvalitné  a  trvanlivé  penové  bránky  s
príjemným povrchom v pestrých žiarivých farbách. Pre
rôzne  hry  najmenších  alebo  športové  aktivity  pre
starších žiakov a mladých športovcov.

16200399D 118,80 €

Univerzálna plastová tyčka 80cm

Praktické univerzálne tyčky pre vytvorenie športových
zostáv alebo dráh. Vyrobené z kvalitného, pevného a
odolného  plastu.  Využitie  s  podstavcom s  otvorom
alebo výrezom 2,5cm.

16200095C 11,40 €

Veľké obrázky - RODINA A UDALOSTI

Unikátny  didaktický  stojan  s  prezentáciou  veľkých
obrázkov  RODINA  A  UDALOSTI.  Udalosti,  zvyky  a
rituály  sú  v  živote  rodiny  veľmi  dôležité.  Pomôcku
tvorí  10 veľkých obrázkov osobných udalostí  počas
roka. Každý obrázok je doplnený slovami.

16200663D 15,00 €

Žinenka školská

Rozmer 100 x 100 x 6 cm. Žinenka na ochranu pri
páde.  Vyplnená  špeciálnou  zmesou  peny,  pokrytá
profilovým  PVC  materiálom  s  protišmykovým
spodkom.

14300103C 153,00 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

Kužele - Flow Markers (6ks) *

Mini  kužele  sú  dostatočne  veľké  aby  zodpovedne
splnili svoju úlohu a primerane malé aby boli cenovo
dostupné  a  ľahko  skladovateľné.  Vyrobené  z
mäkčeného  polyetylénu  v  príťažlivých  farebných
odtieňoch.

16200117D 11,00 €
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Zdravie a pohyb

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Kužele 30cm, 12 otvorov / 4ks

Farebné plastové kužele s 8 otvormi pre vodorovné
uloženie  tyčiek  v  rôznych  výškach  a  drážkou  na
umiestnenie kruhov alebo zvislé zasunutie tyčky.

16200643D 21,90 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Značkovací kužel červený 28cm

28  cm  vysoký  kužeľ  vyrobený  z  odolného  plastu,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

14300094C 4,00 €

Značkovací kužel červený 40cm

Vyrobené  z  tvrdého  p lastu,  veľmi  pevné,
stohovateľné, na vonkajšie aj vnútorné použitie, pre
cestné bezpečnostné značenie na školách, cvičenia,
vyznačovanie vzdialenosti.

14300038A 7,40 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

Značkovacie kužele - nízke

Set  so  40  praktickými  značkovacími  klobúčikmi,
plastové - 10 kusov v jednej farbe. Priemer 19cm.

10300445A 36,00 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Nábytok a vybavenie
Nábytok a vybavenie/Nábytok

Lavička do šatne 106x33x34 cm - drevená

Drevená  lavička  do  šatne  -  vhodná  pre  Materské
školy. Rozmery: 106x33x34 cm.

18099054D 89,00 €

Lavička do šatne 110x33x34 cm - kovová

Kovová  lavička  do  šatne  má  rozmery  110x33x34,
Šatňová lavica s rámovou podnožou. Sedacia časť je z
laminovanej drevotriesky, hrana ABS.

18099055D 72,00 €

Šatňový 4 blok 111 - 120x40x162 cm

Šatňový 4 blok 111 - zostava má rozmer 120x40x162
cm.  Skrinky  sú  farebne  odlíšené.  V  hornej  časti
zostavy sú malé odkladacie priestory bez dvierok a v
spodnej  časti  je  otvorený  priestor  pre  odkladanie
topánok.

18099052D 300,00 €

Šatňový 4 blok 123 - 120x56x160 cm

Šatňový  blok,  rozmery  120x56x160  cm.  Farebne
odlíšené  horné  poličky.  Otvorený  priestor  pre
zavesenie oblečenia, horný a bočný háčik. V prednej
časti zostavy je lavička.

18099051D 300,00 €

Skrinka 3-policová R2, 70x45x77 cm, 8
zásuviek
Skrinka s 3 policami a 8 boxami má rozmer 70x45x77.

18099058D 158,00 €

Skrinka 3-policová R3, 100x45x77 cm, 12
zásuviek
Skrinka s 3 policami a 12 zásuvkami z umelej hmoty.
Rozmer skrine 100x45x77 cm.

18099056D 201,00 €

Skrinka 4-policová R2, 70x45x77 cm, 10
zásuviek
Skrinka má 4 police a 10 farebných boxov. Rozmer
skrine 70x45x77 cm.

18099059D 163,00 €

Skrinka 4-policová R3, 100x45x77 cm, 15
zásuviek
Skriňa so 4 policami a 15 zásuvkami z plastu. Rozmer
skrine 100x45x77.

18099057D 211,99 €

Skrinka na zásuvky R1, 36x45x77 cm (bez
zásuviek)
Skrinka na zásuvky má rozmer 36x45x77.

18099060D 103,00 €

Skrinka na zásuvky R2 policová, 70x45x77
cm (bez zásuviek)
Skrinka  má rozmer  70x45x77  cm,  je  rozdelená  na
zásuvkovú a policovú časť.

18099062D 140,00 €

Skrinka na zásuvky R2, 70x45x77 cm (bez
zásuviek)
Skrinka na zásuvky R2, má rozmer 70x45x77 cm.

18099061D 150,00 €

Skrinka na zásuvky R3 pojazdná,
104x45x77 cm (bez zásuviek)
Skrinka  je  rozdelená  na  3  časti,  je  pojazdná  čo
umožňuje ľahku manipuláciu. Rozmer 104x45x77.

18099063D 205,00 €
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Nábytok a vybavenie

Skrinka šatňová 8D - 120x40x165 cm

Šatňová  skrinka  8-dverová  má rozmer  120x40x165
cm.  Každá  časť  skrinky  je  rozdelená  na  dve  časti.
Vrchná  -  väčšia  časť  obsahuje  háčik  na  zavesenie
oblečenia.

18099053D 300,00 €

Stôl 6-uholníkový 120 cm

6-uholníkový stôl s rozmerom 120. Pri štandardnom
vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov laminovaná
drevotriesková doska dezén BUK.

18099050D 113,00 €

Stôl kruhový 120 cm

Kruhový  stôl  s  rozmerom  120.  Pri  štandardnom
vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov laminovaná
drevotriesková doska dezén BUK.

18099049D 106,80 €

Stôl lichobežníkový 120/60 cm

Lichobežníkový  stôl  s  rozmermi  120/60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099047D 80,10 €

Stôl obdĺžnikový 120x60 cm

Obdĺžníkový  stôl  s  rozmermi  120x60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099045D 71,70 €

Stôl polkruhový 120x60 cm

Polkruhový  stôl  s  rozmermi  120x60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099048D 80,10 €

Stolička Klasic, kruhový profil

Stolička  Klasic,  kruhový  kovový  profil,  pevná.  Pri
objednávke uvádzajte požadovanú veľkosť podľa ISO
(2-7) a farebu podľa vzorkovníka RAL.

18800266D 28,44 €

Stolička LAVA, plochooválny profil

Stolička  LAVA,  plochooválny  kovový  profil,  pevná.  Pri
objednávke uvádzajte požadovanú veľkosť podľa ISO
(2-7) a farebu podľa vzorkovníka RAL.

18800267D 37,68 €

Stolička TIM stohovateľná - sedák, opierka
farebná
Stohovateľná stolička, výška sedenia 26 cm alebo 30
cm.

18099043D 40,00 €

Stolička VIGO stohovateľná - celobuk

Stohovateľná stolička - celobuk. Výška sedenia 26 cm
alebo 30 cm.

18099042D 39,00 €

Zásuvka plastová M, 312x427-75 mm

Zásuvka plastová M, 312x427-75 mm.

18099064D 6,70 €

Zásuvka plastová S, 312x427-150 mm

Plastová zásuvka má rozmer 312x427-150 mm.

18099065D 9,50 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Nábytok a vybavenie

Zásuvka plastová SV, 312x427-225 mm

Plastová zásuvka má rozmer 312x427-225 mm.

18099066D 12,50 €

Zásuvka plastová V, 312x427-300 mm

Zásuvka má rozmer 312x427-300mm.

18099067D 15,00 €

Kuchynka biela

Máte  doma  malého  kuchára,  či  kuchárku?  Čo  by
povedali na takúto peknú vlastnú kuchynku, aby vám
mohli  pomôcť s prípravou jedál? Imaginárna hra na
kuchára podporí predstavivosť, kreativitu, tvorivosť či
fantáziu.

KV140084C 99,00 €

Kuchynka biela rozkladacia

Drevená kuchynka pre deti. Krásny dizajn a kvalitné
spracovanie detskej  kuchynky. Príjemná zábava pre
deti, podporuje kreatívne myslenie a sociálnu hru detí.

KV140083C 149,00 €

Ľahko skladovateľná detská postieľka + 1
plachta zadarmo
Lôžko  pre  deti  -  rozmer  131x55x11  cm,  vysokej
stability a pevnosti.  Má zaoblené hrany a ľahko sa
čistí. Stohovateľné.

18300003A 69,00 €

Plachta na lehátko

Špeciálna plachta opatrená štyrmi elastickými pásmi
na  uchytenie  na  posteľ.  Rozmery:  131x58  cm.
Zloženie: 50% bavlna, 50% polyester. Pranie v práčke
na 90 stupňov.

18300008A 9,00 €

Podstavec k lehátku s kolieskami

Podstavec s kolieskami k postieľke 18300003B

18300081A 57,00 €

Stolový stan

Vytvorte si tento krásny domček pre veselú zábavu
detí. Má dve rolovacie okienka a vchod so závesom,
ktoré jednoduchým uchopením po otvorení upevníte.

16200485D 32,70 €

Stolový stan, farebný

V okamihu môžete premeniť kuchynský stôl na útulný
a pohodlný stanový domček pre veselú zábavu detí.
Má dve rolovacie okienka a vchod so závesom, ktoré
sa dajú zatvárať a otvárať pomocou suchého zipsu.

10300567C 35,40 €

Stôl pracovný - drevený 2-miestny
(140x70x76cm)
Stôl  pracovný -  celodrevený,  rozmer 140x70x76cm,
vhodný  aj  do  odborných  učební  IKT  a  jazykovej.
Materiál laminovaná drevotrieska ohranená 2mm ABS
hranou. Na výber je 9 dezénov povrchov.

18800289D 109,20 €

Kontajner 3-zásuvkový pod stôl
(43x52x60cm)
Kontajner  3-zásuvkový  pod  stôl  (43x52x60cm),  na
kolieskach. Materiál laminovaná drevotrieska hrúbky
18mm, hrana 2mm ABS, centrálny zámok. Na výber 9
farieb korpusu a 15 farieb dvierok.

18800290D 176,40 €

Stôl doplnkový štvorec (80x80x76 cm)

Stôl  doplnový  (k  rokovaciemu  stolu)  rozmer
80x80x76cm,  pracovná  doska  laminovaná
drevotrieska ohranená 2mm ABS hranou. Na výber je
15 dezénov povrchov. Kovové nohy - na výber 22 RAL
farieb.

18800292D 111,60 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Nábytok a vybavenie

Skriňa InBox č. 1 - (103x50x190 cm), 28
výsuvných boxov "M"
Skriňa na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,
hračiek,  športových  potrieb,  úborov,  dokumentov.
Obsahuje praktický, variabilný a farebný kontajnerový
systém InBox. Materiál:  laminovaná drevotrieska 18
mm,  hrany  2  mm ABS.  Pánty  sa  otvárajú  na  270
stupňov. Farby InBox krabíc sú priehľadná, červená,
modrá, žltá, zelená.

18800268D 551,76 €

Skriňa InBox č. 16 - (120x60x190 cm), 13
výsuvných boxov...
Skriňa na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,
hračiek,  športových  potrieb,  úborov,  dokumentov.
Obsahuje praktický, variabilný a farebný kontajnerový
systém InBox. Materiál:  laminovaná drevotrieska 18
mm,  hrany  2  mm ABS.  Pánty  sa  otvárajú  na  270
stupňov. Farby InBox krabíc sú priehľadná, červená,
modrá, žltá, zelená.

18800283D 538,56 €

Skriňa InBox č. 19 - (120x50x190 cm), 24
výsuvných boxov "M" na kolieskach
Skriňa na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,
hračiek,  športových  potrieb,  úborov,  dokumentov.
Obsahuje praktický, variabilný a farebný kontajnerový
systém InBox. Materiál:  laminovaná drevotrieska 18
mm,  hrany  2  mm ABS.  Pánty  sa  otvárajú  na  270
stupňov. Farby InBox krabíc sú priehľadná, červená,
modrá, žltá, zelená.

18800286D 586,08 €

Stôl rokovací - ovál (180x105x76cm)

Stôl  rokovací  -  oválny,  rozmer  180x105x76cm,
pracovná  doska  laminovaná  drevotrieska  ohranená
2mm ABS hranou. Na výber je 15 dezénov povrchov.
Kovové nohy - na výber 22 RAL farieb.

18800140D 190,80 €

Stôl rokovací - obdĺžnik (180x80x76cm)

Stôl  rokovací  -  obdĺžnik,  rozmer  180x80x76cm,
pracovná  doska  laminovaná  drevotrieska  ohranená
2mm ABS hranou. Na výber je 15 dezénov povrchov.
Kovové nohy - na výber 22 RAL farieb.

18800147D 166,80 €

Stôl pracovný - drevený, doplnkový roh
(70x70x76cm)
Stôl pracovný - celodrevený, doplnkový roh, rozmer
70x70x76cm,  vhodný  na  vytvorenie  zostavy  v
odborných  učebniach  IKT  a  jazykovej.  Materiál
laminovaná drevotrieska ohranená 2mm ABS hranou.
Na výber je 15 dezénov povrchov.

18800163D 66,00 €

Nábytok a vybavenie/Koberce na hranie

Koberec na hranie - Abeceda veľké
písmená (200 x 200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600027C 72,00 €

Koberec na hranie - Mapa sveta (140 x 200
cm)
DOPREDAJ - Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ
a  do  školských  klubov.  Vyrobené  z  polyamidu,12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi.

19600055C 60,00 €

Koberec na hranie - Mestský okruh (200 x
200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600126C 72,00 €

Koberec na hranie - Okolo jazierka (140 x
200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600060B 68,00 €

Koberec na hranie - Prales (200 x 200 cm)

DOPREDAJ Koberec veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600036B 66,00 €

Koberec na hranie - Vláčik ABC (200 x 200
cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600125C 72,00 €

102

https://obchod.skola.sk/166609-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166609-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166624-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166624-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166627-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166627-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178516-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178517-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178521-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178521-katalog.html
https://obchod.skola.sk/94820-katalog.html
https://obchod.skola.sk/94820-katalog.html
https://obchod.skola.sk/126335-katalog.html
https://obchod.skola.sk/126335-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167279-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167279-katalog.html
https://obchod.skola.sk/136861-katalog.html
https://obchod.skola.sk/136861-katalog.html
https://obchod.skola.sk/94818-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167278-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167278-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


01. MŠ a predškolské vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Nábytok a vybavenie

Koberec na hranie – ulica

Mäkký koberec s potlačou. Vhodný na hranie aj  na
nácvik  správania  sa  na  ulici.  Čistenie  tepovaním.
Dodáva sa bez áut. Rozmery: 133 x 95cm.

10300502A 36,00 €

Komplet 4 kobercov 100x100cm na hranie

DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu,12 farieb,
s  protišmykovou  spodnou  stranou  a  spevnenými
okrajmi.  Komplet  4  kobercov  -  Piškorky,  Dážďovky,
Labyrint, Človeče nehnevaj sa

19600054B 148,00 €

Molitanová kocka 5cm *

Molitanová  kocka  s  potlačou.  Vhodná  nielen  pre
najmenších  do  materských  škôl,  ale  aj  na  rôzne
nápadité  hry  a  medzipredmetové  aktivity  v
základných  školách.  Veľkosť  kocky:  cca  5

16200515D 2,40 €

Podložka s číslami

Univerzálna podložka upevňuje počítanie, rozlišovanie
párne -  nepárne čísla  a  i.  Rozmer  120 x  120 cm.
Obsahuje dve nafukovacie kocky. Vek 3+

KV020041A 40,00 €

Pohybová matematika

6  m  dlhá  podložka  znázorňuje  postupnosť  čísiel.
Obsahuje čísla od 0 do 30, ktoré sú farebne rozlíšené
(modré párne, červené nepárne a čierna nula). Deti sa
hýbu a zároveň počítajú. Obsahuje návod.

KV020039B 40,00 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Škôlka

Vonku  prší?  Nevadí,  skákať  škôlku  môžete  aj  dnu!
Tradičná  detská  škôlka  na  skákanie  vo  forme
penových puzzle z kvalitnej penovej hmoty. Zároveň
poslúži ako matrac pri cvičení či hádzaní bean bags
chrobáčikov alebo žabiek. Spolu 38 dielov + taška

16200486D 170,30 €

Objímací vankúšik

Úžasný vankúš, ktorý Vás bude objímať. Mäkučké ruky
sa okolo Vás obtočia a pokojne zaspávate. Vankúšik je
vyrobený  z  bavlnenej  potlačenej  látky,  vypchatý
pružným polyesterovým vláknom. Prať pri teplote 30 °
C. Je vhodný aj pre alergikov! Vhodné pre deti od 3
rokov! Rozmery: 50 x 45 cm

KV1700006C 22,90 €

Vankúš Jeseter, 125 cm

Veľký  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 125 cm.

19600119B 16,92 €

Vankúš Kapor obyčajný, 36 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 36 cm.

19600103B 6,60 €

Vankúš Kapor, 35 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 35 cm.

19600102B 6,60 €

Vankúš Karas zlatý "ZLATÁ RYBKA", 60 cm

V a n k ú š  v  t v a r e  r y b y ,  v y r o b e n é  v  E Ú ,  z
a n t i a l e r g é n n y c h  m a t e r i á l o v ,  6 0  c m .

19600110B 9,48 €
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01. MŠ a predškolské vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Nábytok a vybavenie

Vankúš Klaun očkatý "NEMO", 32 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 32 cm.

19600106B 6,60 €

Vankúš Koi-kapor japonský, 60 cm

V a n k ú š  v  t v a r e  r y b y ,  v y r o b e n é  v  E Ú ,  z
a n t i a l e r g é n n y c h  m a t e r i á l o v ,  6 0  c m .

19600123B 11,16 €

Vankúš Koník morský-modrý, 40 cm

Malý vankúš v tvare morského koníka, vyrobené v EÚ,
z antialergénnych materiálov, 40 cm.

19600108B 6,60 €

Vankúš Koník morský-oranžový, 40 cm

Malý vankúš v tvare morského koníka, vyrobené v EÚ,
z antialergénnych materiálov, 40 cm.

19600109B 6,60 €

Vankúš Kosatka, 118 cm

Veľký  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 118 cm.

19600124B 19,44 €

Vankúš Losos, 90 cm

V a n k ú š  v  t v a r e  r y b y ,  v y r o b e n é  v  E Ú ,  z
a n t i a l e r g é n n y c h  m a t e r i á l o v ,  9 0  c m .

19600116B 13,20 €

Vankúš Pstruh hnedý, 35 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 35 cm.

19600100B 6,60 €

Vankúš Sleď, 35 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 35 cm.

19600104B 6,60 €

Vankúš Šťuka, 45 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 45 cm.

19600101B 6,60 €

Vankúš Treska 37 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 37 cm.

19600105B 6,60 €

Vankúš Tŕňovec pestrý "DORY", 32 cm

Malý  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 32 cm.

19600107B 6,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra

Kostým Chirurg

Chirurg - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700038B 10,80 €

Kostým Doktor

Doktor - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700036B 16,68 €

Kostým Kaderníčka

Kaderníčka -  kostým prinesie  radosť  najmenším pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700032B 11,00 €

Kostým Montér

Montér - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700028C 14,80 €

Kostým Čašníčka

Čašníčka - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700034C 5,21 €

Kostým Poštár

Poštár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení  sa  profesií.  Kotsým obsahuje:  pelerínu,
čiapku.

KV1700030B 21,30 €

Kostým Kuchár

Kuchár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700033B 9,70 €

Kostým Námorník

Námorník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700035B 12,60 €

Kostým Výpravca

Výpravca  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700031C 27,12 €

Kostým Kúzelník

Kúzelník - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700039B 24,30 €

Kostým Záhradník

Záhradník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700029B 12,00 €

Kostým Zdravotná sestra

Zdravotná sestra - kostým prinesie radosť najmenším
pri hraní alebo učení sa profesií.

KV1700037C 11,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenský jazyk a literatúra

Kostýmová čiapka - Kravička

Čiapočka  kravička-  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700027C 10,80 €

Kostýmová čiapka - Kohútik

Čiapočka kohút - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.Veľkosť M.

KV1700014C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Líška

Čiapočka líška - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700017C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Mačka

Čiapočka mačka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700016C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Medveď

Čiapočka medveď- prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700019C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Myš

Čiapočka myš - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700024C 9,60 €

Kostýmová čiapka - Ovečka

Čiapočka ovečka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700018C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Papagáj

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700015C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Pes

Čiapočka pes -  prinesie radosť najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700022C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Prasiatko

Čiapočka prasa - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700011C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Sliepočka

Čiapočka sliepky - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká. Veľkosť M.

KV1700013C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Somárik

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700025C 9,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenský jazyk a literatúra

Kostýmová čiapka - Tučniačik

Čiapočka tučniak - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700012C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Vlk

Čiapočka vlk  -  prinesie  radosť  najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700021C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Žaba

Čiapočka žaba - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700023C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Zajac

Čiapočka zajačik - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700020C 7,50 €

Sada prstových bábok, 15ks

Kreatívna  sada  na  vytvorenie  vlastných  prstových
bábok z moosgummi. Vhodné pre deti od 3 rokov.

16200092D 6,60 €

Maňušky (8 ks) - Pinocchio, škaredé
káčatko s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300121A 52,32 €

Maňušky (8 ks) - Červená čiapočka, Tri
prasiatka s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300040A 53,10 €

Maňušky (8 ks) - Zvieratá rozprávajú
rozprávky s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300058A 51,02 €

Abeceda

Hravá abeceda s veľkými písmenami. Prečvičujte si
spoznávanie písmen s touto farebnou sadou. Deti si
zlepšujú  koordináciu  ruky  a  oka  pripevňovaním
písmen  abecedy  na  šnúrku.  Sada  obsahuje  260
písmen, 15 šnúriek a vedierko. Rozmer: v 4cm.

KV020022B 29,00 €

Abeceda 100x140cm

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. a
2.  ročník  ZŠ.  Hravou  formou  prispieva  k  lepšiemu
poznávaniu a osvojeniu správnych tvarov písaných a
tlačených písmen či k zvládnutiu písania.

17700408C 90,00 €

Abeceda (216 ks kartičiek)

Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
na vyučovanie jazykov.

18300006A 28,20 €

Abeceda - drevené koráliky

Drevené  koráliky  zo  4  strán  potlačené  veľkým
písmenom s možnosťou skladať slová, názvy, mená.

16200334D 16,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenský jazyk a literatúra

Abeceda - obrazy

Farebne  atraktívny  súbor  nápovedných  obrázkov
spolu  s  malými  a  veľkými,  písanými  a  tlačenými
písmenkami.  Dôraz  je  kladený  na  výraznosť  a
jednoduché osvojenie nápovedných obrázkov.

16200116C 26,00 €

Abeceda na kartách (písaná)

Praktická  učebná  pomôcka  pri  nácviku  čítania  a
písania jednotlivých písmen abecedy.  Veľké a malé
písané písmená + nápovedné obrázky, obojstranne,
farebne tlačené.  Využitie  na magnetickej  tabuli,  na
lavici pri práci žiakov.

16200182C 13,50 €

Abeceda na kartách (tlačená)

Praktická  učebná  pomôcka  pri  nácviku  čítania  a
písania jednotlivých písmen abecedy.  Veľké a malé
tlačené písmená + nápovedné obrázky, obojstranne,
farebne tlačené.  Využitie  na magnetickej  tabuli,  na
lavici pri práci žiakov.

16200077C 13,50 €

Učíme sa abecedu

Praktická  učebná  pomôcka  zameraná  na  nácvik  a
upevnenie abecedy.

16200272D 13,00 €

Abeceda tlačené+písané písmená

Praktická  učebná  pomôcka  pri  nácviku  čítania  a
písania  jednotlivých  písmen  abecedy.  Využitie  na
magnetickej tabuli, na lavici pri práci žiakov.

16200649D 20,10 €

Miniabeceda

Veľké a malé, tlačené a písané písmena abecedy na
kartičkovom formáte obojstranne farebné. Určené pre
denné precvičovanie písmen, neskôr slov a viet.

16200110C 19,00 €

Pieskové písmená - malá abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (malá
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300098C 43,00 €

Veľká abeceda - pečiatky

Sada  pečiatok  s  písmenkami,  s  ktorými  deti  môžu
skladať svoje prvé slová. Obsah: 34 ks. Rozmer: 2,5 x
2,5 cm. Vek 3+

KV020067B 14,40 €

Písaná abeceda, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „Písaná abeceda“ je  vytvorená pre
žiakov  prvých  ročníkov  základných  škôl.  Hravé
grafické  spracovanie  prispôsobené  detskému
prijímateľovi  zobrazuje  tvary  písaných  písmen
slovenskej  abecedy.

17800340C 100,00 €

Pieskové písmená - veľká abeceda

Táto  pomôcka  pomáha  rozvíjať  správne  návyky
písania písmen. Deti zmyslami vnímajú postup: počujú
znenie písmen, vidia ich a prostredníctvom prstov cítia
ako  sa  píšu.  Obsah:  26  pieskových  písmen  (veľká
tlačená abeceda) na pevnej podložke 16x13cm.

10300097C 43,00 €

Písaná abeceda, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „Písaná abeceda“ je  vytvorená pre
žiakov  prvých  ročníkov  základných  škôl.  Hravé
grafické  spracovanie  prispôsobené  detskému
prijímateľovi  zobrazuje  tvary  písaných  písmen
slovenskej  abecedy.

17800447B 120,00 €

Malá abeceda - pečiatky

Sada  pečiatok  s  písmenkami,  s  ktorými  deti  môžu
skladať svoje prvé slová. Obsah: 34 ks. Rozmer: 2,5 x
2,5 cm. Vek 3+

KV020068B 14,40 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenský jazyk a literatúra

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Delenie hlások

Univerzálna vyvodzovacia pomôcka do 2.ročníka na
delenie hlások. Učiteľ ju môže využívať pri  rôznych
tvorivých  hrách  počas  celého  roka,  aj  v  ďalších
ročníkoch na upevnenie učiva o delení hlások.

16200324D 15,50 €

Slovné druhy

Dôležitá pomôcka určená na vyvodenie a upevňovanie
učiva  o  slovných  druhoch.  Vďaka  nej  učiteľ
zabezpečuje  činnostné  a  tvorivé  učenie  formou
skupinovej  alebo  individuálnej  práce  s  deťmi  pri
magnetickej tabuli alebo na koberci.

16200036C 35,50 €

Slovné druhy - Všeobecný prehľad
120x160cm
N á s t e n n á  t a b u ľ a ,  k d e  s l o v n é  d r u h y  s ú
charakterizované  iba  súborom príkladov.  Pre  každý
slovný  druh  sú  volené  rozmanité  príklady,  a  to  z
pohľadu významového, z hľadiska tvorenia slov aj ich
použitia vo vete. Pomocou rozlišujúcich znakov sa u
každého slovného druhu uvádza, či slovo skloňujeme,
časujeme alebo či je slovo neohybné.

17700142C 90,00 €

Slovné druhy – Číslovky 100x140cm

Prehľadné,  farebné  spracovanie  tabuľky  druhov
čísloviek,  ktoré  obsahuje  okrem  vymenovania
čísloviek, vzorové vety a vhodné ilustrácie, napomáha
žiakom k ľahšiemu osvojeniu určovať pri  číslovkách
ich  druh.  Zadná  strana  je  venovaná  skloňovaniu
čísloviek základných a základným pravidlám písania
čísloviek v texte.

17700199C 90,00 €

Slovné druhy – Časovanie 120x160cm

Prehľadné  a  farebne  odlíšené  kategórie  slovies
pomáhajú žiakom ľahšie si  osvojiť  určovanie osoby,
čísla,  času  a  spôsobu.  Prehľadne  sú  uvedené  aj
slovesné  tvary  určité  a  neurčité.  Pomocou  tejto
didaktickej pomôcky žiaci precvičujú časovanie slovies
v prítomnom, minulom a budúcom čase ako aj tvary
podmieňovacieho spôsobu.

17700170C 90,00 €

Slovné druhy – Neohybné 120x160cm

Prehľadná, farebne spracovaná tabuľka, ktorá okrem
vymenovania neohybných slovných druhov obsahuje
aj  vety  s  príkladmi  a  vhodné ilustrácie,  napomáha
žiakom ľahšie si osvojiť ich určovanie.

17700204C 90,00 €

Slovné druhy – Zámená 130x150cm

Prehľadné,  farebné  spracovanie  tabuľky  DRUHY
ZÁMEN, ktorá obsahuje okrem vymenovania zámen,
ukážkové  vety  aj  vhodné  ilustrácie,  napomáhajú
žiakom  ľahšie  si  osvojiť  učivo  o  zámenách  a  ich
druhoch.  Zadná  strana  je  venovaná  skloňovaniu
zámen osobných, privlastňovacích a ukazovacích.

17700195C 90,00 €

Vybrané slová - NOVINKA

Nová  verzia  kartónových  obrazov  na  výučbu
vybraných slov. Základné vybrané slová sú doplnené
aj  o slová príbuzné a odvodené .  Praktická učebná
pomôcka  s  celoročným  využitím  na  stenu  alebo
magnetickú tabuľu.

16200668D 21,90 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie) - SJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300024A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
SJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300037A 41,00 €

Jazyková hra - Formulujem vety

Hra aranžuje didaktické situácie, v ktorých sa deti učia
formovať jednoduché vety.  V súbore sa nachádzajú
obrazové  tabule  so  štyrmi  obrázkami  a  s  nimi
korešpondujúce karty.

19900224D 40,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenský jazyk a literatúra

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre
najmenších - Multi
Program  zameraný  predovšetkým  na  výučbu
slovenského  jazyka.  Prváčikovia  nájdu  na  CD
interaktívny šlabikár,  budú vyberať názvy obrázkov,
do slov dopĺňať chýbajúce písmenká a slabiky.

17300033B 120,00 €

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis - Multi

Vybrané  slová.  Veľké  písmená.  Podstatné  mená
(určovanie  vzorov,  koncovky  podstatných  mien).
Prídavné  mená  (určovanie  druhov,  písanie  y/i  v
koncovkách).  Slovné  druhy  (slovné  druhy,  druhy
zámen, druhy čísloviek).

17300022B 132,00 €

TS Slovenský jazyk 3 - Vybrané slová -
Multi
Softvér umožňuje vytváranie a tlač pracovných listov.
Úlohy sa deťom prekladajú formou hry s obrázkami a
program je kompletne nahovorený. Vhodné pre: ŠMŠ,
1. a 2. stupeň ZŠ.

17300089B 168,00 €

TS Slovenský jazyk hrou - Vybrané slová -
Multi
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom školstva SR. Softvér vznikl v spolupráci
s poprednými slovenskými pedagógmi. Počas vývoja
prechádzal  rozsiahlym  testovaním  na  slovenských
školách.  Softvér  umožňuje  vytváranie  a  tlač
pracovných listov.  Získali  viaceré ocenenia.  Vhodné
pre: ŠMŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

17300090B 168,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €

DVD Alfík II. - slovná zásoba - slovenský
jazyk
Oblasti:  telo,  oblečenie,  povolania,  potrava,  šport,
domácnosť,  príroda,  zvieratá,  doprava,  značky,
hudobné  nástroje,  čísla,  tvary,  farby,  štáty

KV130003D 99,00 €

LOGICO Piccolo - Čítanie s porozumením, 1.
časť - Slová a vety
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400213D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Čítanie s porozumením, 2.
časť - Vety a texty
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400215D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Slovenský jazyk, Vybrané
slová
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400217D 9,90 €

Rámik LOGICO Piccolo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Piccolo,
bezpečný a hygienický, bez voľných dielcov, veľkosť:
22,3 x 27,8 cm.

20400201D 10,90 €
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Combino - skladajme slová

Priehľadnými  kartičkami  s  obrázkami  sa  prekrývajú
podkladové  kartičky  z  dreva  za  účelom dotvorenia
uceleného obrázku. Deti  skúšajú čo k čomu patrí  a
učia sa z čoho sa skladá napr. loď, hodiny atď. Vek 4+

KV140065C 19,90 €

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

Rozvojové zošity - Orientácia

Cvičenia pracovného zošita sú vhodné pre rozvoj ešte
neosvojeného pojmu smeru, pre nacvičovanie plošnej
orientácie,  pre  spoznávanie  súvislostí  medzi
predmetmi  a  udalosťami  ako  aj  pre  rozširovanie
slovnej zásoby relačných výrazov.

16300216C 2,90 €

Rozvojové zošity - Písanie

Pracovný zošit slúži na individuálne rozvíjanie detí s
ešte  nerozvinutými  grafomotorickými  zručnosťami  a
nerozvinutou koordináciou očí a rúk.

16300211C 2,90 €

Príprava na čítanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300063A 18,00 €

Slabiková skladačka

Slabiková  skladačka  je  vhodná  do  1.ročníka  v
1.polroku ako nácvičná pomôcka na upevnenie učiva.
Zahŕňa  prvých  10  písmen:  A,M,E,L,I,V,U,S,O,J
preberaných v  súčasných šlabikároch,  z  ktorých sú
vytvorené slabiky.

16200204D 23,00 €

Zábavné príbehy - 6 klas. rozprávok (CD +
kartičky)
Hra so 6 klasickými rozprávkami zameraná na rozvoj
vnímania času a chronológie u malých detí. Obsahuje
CD  audio  nahrávky,  32  kariet  s  obrázkami,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.
Dostupné v AJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SJ.

18300030A 30,00 €

Zábavné príbehy v dome - 12 príbehov
(kartičky)
12  veselých  príbehov  je  založených  na  vtipných
situáciách s ktorými sa deti môžu stretnúť doma. Hra
je doplnená o kartičky s otáznikmi, pomocou ktorých
je možné nahradiť časť sekvencie.

18300027A 30,00 €

Balík Rozprávky

Akciová ponuka obsahuje 5 sád magnetickýc obrázkov
s rozprávkami (Išlo vajce na vandrovku, Koza odratá a
jež, Červená čiapočka, Vlk a kozliatka, Tri prasiatka).
Zakúpením  balíka  Rozprávky  získate  sady  za
mimoriadne zvýhodnenú cenu 70,-€

16200200D 70,00 €

Krátke príbehy 1

Krátke príbehy ktoré majú za cieľ rozvíjať zmysel pre
chronologické vnímanie času. Obsahuje 34 kartičiek,
pedagogický návod.

18300054B 15,00 €

Krátke príbehy 2

Krátke príbehy, ktoré majú za cieľ rozvíjať zmysel pre
chronologické vnímanie času. Obsahuje 34 kartičiek a
pedagogický návod.

18300068A 15,00 €

Červená čiapočka

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky
a rozvíjať slovnú zásobu.

16200128C 14,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenský jazyk a literatúra

Koza odratá a jež

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text,  reprodukovať a usporiadavať
dej  podľa  dejovej  a  časovej  postupnosti,  rozvíjať
slovnú zásobu. Materiál: obrázky z pevného kartónu
hrúbky 2 mm s magnetom.

16200020C 14,50 €

Pampúšik

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  vizuálne
vnímať a následne reprodukovať celý dej  rozprávky
“Pampúšik”.

16200455C 11,50 €

Rukavička

Súbor magnetických obrázkov pre vizuálne vnímanie a
samostatnú reprodukciu rozprávky Rukavička.

16200418D 10,00 €

Tri prasiatka

Pútavé  magnetické  obrázky  pomáhajú  vizuálne
vnímať  počúvaný  text  rozprávky  Tri  prasiatka,
reprodukovať a usporiadavať podľa dejovej a časovej
postupnosti, rozvíjať slovnú zásobu.

16200350C 19,00 €

Išlo vajce na vandrovku

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky
a rozvíjať slovnú zásobu.

16200363D 13,00 €

Vlk a kozliatka

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vizuálne
vnímať  počuvaný  text,  reprodukovať  rozprávku,
usporiadavať dej podľa dejovej a časovej postupnosti,
rozvíjať slovnú zásobu.

16200223D 18,50 €

Preteky zvieratiek

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
zvieratá a potom vyplňte políčka na tabuli príslušnými
kartami, až dôjdete do cieľa.

18300103A 28,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Fotografie potravín - ovocia, zeleniny (54
ks)
54 fotografií, ktoré znázorňujú potraviny vždy v dvoch
rozdielnych  stavoch.  Deti  získajú  komplexnejšie
vedomosti o potravinách a obohatia si reč o slovné
spojenia ako napr.: celé, rozrezané, jeden kus, veľa
atď.

18300096B 31,00 €

Fotografie predmetov v domácnosti (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  predmety  v  domácnosti.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.

18300101B 31,00 €

Kde je chyba? (fotografie, 50 ks)

50  fotografií  s  rozmerom  16,6x11,6  cm,  ktoré
reprezentujú bežné situácie, na ktorých však nie je
všetko  v  poriadku  -  niektorý  nástroj  alebo  časť
oblečenia  je  nesprávne  použitý.  Obrázky  pomáhajú
rozvíjať pozorovacie schopnosti.

18300071B 31,00 €

Fotografie tela a odevov (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  ľudské  telo  a  odevy.  Fotografie  rozvíjajú
prirodzeným spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu
detí.  Obsahuje  pedagogický  návod  a  podstavec  na
prichytenie fotografií.

18300106B 31,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenský jazyk a literatúra

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Školská tabuľka stierateľná A4 + fix +
handrička
Obojstranne stierateľná tabuľka potiahnutá špeciálnou
fóliou, sada obsahuje stieraciu textíliu a značkovač č.
2709, formát 24 x 34 cm, otvor na zavesenie.

1990348B 2,10 €

Magnetická mini tabulka

Magnetická  tabuľka  popisovateľná  stierateľnými
fixami.  Rozmer:  40x28cm.

10300156B 8,00 €

Tabuľka pre pokročilých 6ks

6  veľkých  obojstranne  potlačených  tabuliek  30  x
25cm  stimulujúcich  koordináciu  zraku  a  hmatu,
rozvíjajúcich  koncentráciu  a  pohybové  zručnosti  pri
nácviku  písania  písmen.  Vhodné  pre  pravákov  aj
ľavákov.

10300049C 17,70 €

Tabuľka pre začiatočníkov

6  veľkých  obojstranne  potlačených  tabuliek  36  x
30cm  stimulujúcich  koordináciu  zraku  a  hmatu,
rozvíjajúcich  koncentráciu  a  pohybové  zručnosti.
Vhodné pre pravákov aj ľavákov.

10300047C 22,00 €

Magnetické písmená 5cm

52  magnetických  písmen  (5cm)-  26  veľkých  a  26
malých.  Balené  v  drevenej  krabičke  s  plastovým
uzáverom 16,5 x 14,5 x 5cm.

10300036C 10,00 €

Popisovateľné písmená

Plastové  písmenká,  popisovateľné  stierateľnými
fixami na nácvik písania. Veľkosť 11,5cm, 26 písmen.

10300193B 18,60 €

Písmenkový kalendár

Pomôcka  pre  jednoduché  a  názorné  precvičovanie
tvorenia  slabík.  Vedľa  seba  uložené  kalendáriky
umožnia  žiakom tvoriť  viacslabičné  slová.Materiál  :
kartón, obojstranne laminované karty. 1 ks kalendár
18x11cm

16200009C 10,00 €

Maxi pečiatky - písmená

Maxi  pečiatky  písmená  -  výborná  pomôcka  pri
poznávaní písmen v škôlke, nultom ročníku alebo v 1.
triede. Využitie pri akýchkoľvek výtvarných prácach.
Počet: 26ks, výška 5cm, priemer 7,5cm. Roztriedené a
uložené v plastovej podložke.

10300127C 15,00 €

Magnetický box s písmenkami

213 magnetických žltých dielov (  2cm) s malými a
veľkými písmenami. Kovová krabica s predtlačenými
linajkami.  Ideálne  pre  deti  na  tvorbu  slov,  viet  a
krátkych textov. Využitie aj na cudzích jazykoch.

10300243B 17,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenský jazyk a literatúra

Veľké látkové písmená

Prineste prváčikom zábavný a hlavne aktívny vstup do
sveta  abecedy,  vďaka  týmto  maxi  veľkým a  maxi
mäkkým písmenám. Ich tvar, materiál a veľkosť priam
priťahujú deti, aby sa ich dotýkali, hrali sa s nimi a
poznávali ich.

10300081C 78,00 €

Obrázkové nálepky

120  obrázkových  nálepiek.  Označením  vybraných
miest uľahčujú deťom orientáciu v škôlke.

16200487C 2,40 €

Popisovateľné číslice

Plastové číslice  od 0-9,  popisovateľné stierateľnými
fixami na nácvik písania číslic. Veľkosť 11,5cm.

10300195B 10,20 €

Poslúchaj ma jazýček A6

Súbor  obrázkov  pomáha  viesť  deti  k  správnej
výslovnosti  hlások  v  slovách.  Rozvíja  cit  pre
fonematický  sluch.  Veľký  výber  dvojíc  umožňuje
širokú variabilnosť pri opakovaní, zároveň aktivizuje a
rozširuje slovnú zásobu detí Materiál : oboj

16200537D 35,00 €

Poslúchaj ma jazýček A7

Súbor  obrázkov  pomáha  viesť  deti  k  správnej
výslovnosti  hlások  v  slovách.  Rozvíja  cit  pre
fonematický  sluch.  Veľký  výber  dvojíc  umožňuje
širokú variabilnosť pri opakovaní, zároveň aktivizuje a
rozširuje slovnú zásobu detí / 9,5 x 6,5cm.

16200529C 17,70 €

Rodina SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - SJ.

16200349D 9,00 €

Trieda SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - SJ.

16200299C 24,00 €

V škole je nám veselo

Výborná pomôcka nielen na rozvoj reči na hodine SJ
ale aj vytváranie pozitívneho vzťahu ku škole.

16200355D 15,00 €

Výroba chleba

NOVINKA! Ako príde chlebík na náš stôl? Aké suroviny
potrebujeme na  jeho  prípravu?  Čo  je  dôležité  kým
zrnko vyklíči  zo zeme? Nie vždy jednoduché otázky
pre Vaše deti. Obsahovo jednoduchý didaktický základ
pre tvorivú komunikáciu a prácu detí pri magnetickej
tabuli, v lavici alebo na koberci.

16200641D 24,00 €

Ceruzky akvarelové biele

12ks  bielych  akvarelových  ceruziek  na  písanie  na
cvičné tabule.

10300450B 6,60 €

Krabica na pieskové písmená

Drevená krabica na pieskové písmená: 18,5 x 15 x
11,5cm.

10300045B 10,20 €

Uložný box na pieskové tvary, čísla a bodky

Drevená  krabica  na  čísla  s  rozmermi  18,5  x  6  x
11,5cm.

10300241B 8,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzie jazyky

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Farma - kostýmy (kačka, krava, pes, kohút)
+ CD
Sada obsahuje 4 kostýmy (kačka, kohút, pes a krava)
veľkosť  3-7  rokov,  audio  CD s  príbehmi,  divadelný
scenár a pedagogický návod. Dostupné v 14 jazykoch
(SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300007B 52,00 €

Cudzie jazyky

Dominotest AJ - Čísla

Dominový  rýchlotest  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných sád tak,  aby mohli  pracovať súčasne
piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá sada obsahuje
10  kartičiek  so  slovnou  zásobou z  daného  okruhu.
Obsah: 50ks kartičiek dodávané v krabici.

16200011C 7,00 €

Dominotest AJ - Farby

Dominový rýchlotest / AJ Farby - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200120C 7,00 €

Dominotest AJ - Hračky

Dominový rýchlotest / AJ Hračky- obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek

16200213C 7,00 €

Dominotest AJ - Oblečenie

Dominový  rýchlotest  /  AJ  Oblečenie  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200466C 7,00 €

Dominotest AJ - Ovocie

Dominový  rýchlotest  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných sád tak,  aby mohli  pracovať súčasne
piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá sada obsahuje
10  kartičiek  so  slovnou  zásobou z  daného  okruhu.
Obsah: 50ks kartičiek dodávané v krabici.

16200376C 7,00 €

Dominotest AJ - Rodina

Dominový rýchlotest / AJ Rodina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200329C 7,00 €

Dominotest AJ - Trieda

Dominový rýchlotest / AJ Trieda - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200280C 7,00 €

Dominotest AJ - Zelenina

Dominový rýchlotest / AJ Zelenina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200429C 7,00 €

Dominotest BALÍK - Slovná zásoba AJ

Dominový rýchlotest - BALÍK / 8 domín. Anglický jazyk
- slovná zásoba. Spolu 400 precvičení slovíčiek.

16200351C 52,00 €

Abeceda v plechovkách ANJ

Sada  obsahuje  plechovky  s  písmenami.  Vnútri
plechoviek sú kartičky:  jedno veľké písmeno,  jedno
malé písmeno a 5 kartičiek zvieratiek alebo rastlín,
ktorých  názvy  začínajú  na  predmetné  písmeno  v
angličtine.

KV020033C 68,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

Anglicky hovoriace krajiny

Ojedinelým,  graficky  pútavým  spôsobom  spracovaná
učebná pomôcka umožní spoznať a osvojiť si základné
poznatky o anglicky hovoriacich krajinách.

16200446D 14,00 €

Čísla a tvary - AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla a tvary - AJ.

16200049C 16,00 €

Čas I. AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čas I - AJ.

16200511C 15,00 €

Čas II. AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čas II - AJ.

16200541C 24,00 €

Hodiny na učenie AJ

Multifunkčné  hodiny.  Začnite  hovoriť  o  hodinách  a
polhodinách,  postupne  sa  pridajú  aj  minúty...  Za
nejaký ten čas to budú všetko vedieť už samé.

KV140042C 12,90 €

Farby AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Farby - AJ.

16200155D 15,50 €

Oblečenie AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Oblečenie - AJ.

16200477D 20,00 €

Rodina AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - AJ.

16200346C 9,50 €

Hračky AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Hračky - AJ.

16200238C 17,00 €

Ovocie AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Ovocie - AJ.

16200395D 14,50 €

Trieda AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - AJ.

16200296C 24,00 €

Zelenina AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Zelenina - AJ.

16200442C 19,00 €

117

https://obchod.skola.sk/72144-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76902-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72146-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72147-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154712-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76903-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76909-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76906-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76904-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76907-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76905-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76908-katalog.html


02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Zvieratká - les a lúka AJ

Spoznávame zvieratá žijúce v lese a na lúke. Učíme sa
ich názvy v anglickom jazyku.

16200567D 12,00 €

Zvieratká - ďaleké krajiny AJ

Spoznávame zvieratá ďalekých krajín.  Učíme sa ich
názvy v anglickom jazyku.

16200566D 10,00 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie)- AJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300021A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
AJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300035A 41,00 €

TS Angličtina hrou II. - pre 1. stupeň ZŠ

Deti sa s týmto programom veľmi rýchlo naučia svoje
prvé anglické slová. Rozsah slovnej zásoby zodpovedá
prvému roku výučby. Zadanie úloh, pokyny a preklady
sú vzhľadom na vek detí nahovorené po slovensky.

17300067B 168,00 €

TS Angličtina pre malých školákov 1 - Multi

Svojím  obsahom  tento  rad  plne  pokrýva  výučbu
angličtiny  na  základných  školách.  Medzi  hlavné
prednos t i  pa t r í  p redovše tkým  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  unikátny  rozsah
precvičovanej  látky  a  spracovanie  v  súlade  s
osnovami.

17300001B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 2 - Multi

Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny.

17300002B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 3 - Multi

Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny.
Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci
zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj
zábavné precvičovanie slovíčok.

17300003B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 4 - Multi

Každé  slovíčko  je  kvôli  ľahkému  zapamätaniu
doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť
slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom
module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.

17300004B 132,00 €

TS Angličtina pre deti (pre 4. a 5.roč. ZŠ) -
Multi
V tomto programe čaká na deti malý mimozemšťan
Titi,  ktorý  potrebuje  pomôcť  s  opravou  svojho
kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú
planétu.  Spoločne  s  deťmi  navštívi  postupne  10
rozličných miest.

17300008B 132,00 €

TS Angličtina pre najmenších (pre 3. a
4.roč. ZŠ) - Multi
Po  spustení  programu  čaká  na  deti  kúzelná
rozprávková  krajina,  v  ktorej  so  svojimi  novými
kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas
neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac
než 250 slovíčok a vetných spojení.

17300009B 132,00 €

Happy Hoppy (výučbový koncept pre 3-9
ročné deti - angličtina)
Zábavný komplet na výučbu angličtiny pre deti od 3
do  9  rokov.  Komplet  obsahuje  audio  CD  s  18
pesničkami,  texty  piesní,  obrázkový  slovníček,
obojstrannú  stolovú  hru  až  pre  4  hráčov,  pexeso,
pracovné listy.

17000114B 24,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

DVD Alfík III. - slovná zásoba - anglický
jazyk
Oblasti:  telo,  oblečenie,  povolania,  potrava,  šport,
domácnosť,  príroda,  zvieratá,  doprava,  hudobné
nástroje, čísla, tvary, farby, štáty

KV130004D 99,00 €

Spoločenská hra - Do you speak English?

Jedinečná  učebná  pomôcka  pre  učiteľov  jazykov,
vhodná pre ZŠ, SŠ i jazykové školy. Spoločenská hra,
ktorá  pomáha  študentom  osvojiť  si  cudzí  jazyk.
Obsahuje 5 x 100 kartičiek s otázkami (po 100 ks pre
každú z úrovní A1, A2, B1, B2, C1), hraciu plochu, 15
hracích  figúrok,  1  kocku,  pravidlá  hry,  organzové
vrecúško.

20410002D 32,00 €

Dominotest BALÍK - Slovná zásoba NJ

Dominový  rýchlotest  -  BALÍK  /  8  domín.  Nemecký
jazyk - slovná zásoba. Spolu 400 cvičení.

16200400D 50,00 €

Dominotest NJ - Čísla

Ďalší variant klasickej pomôcky v novom atraktívnom
šate.  Potrebujete  zamestnať  neposedných  žiakov,
hravou formou utvrdiť alebo rýchlo preskúšať znalosti
učiva? Dominový rýchlotest obsahuje v jednom balení
5 samostatných sád.

16200012C 7,00 €

Dominotest NJ - Farby

Dominový rýchlotest / NJ Farby - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200123C 7,00 €

Dominotest NJ - Hračky

Dominový rýchlotest / NJ Hračky- obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200216C 7,00 €

Dominotest NJ - Oblečenie

Dominový  rýchlotest  /  NJ  Oblečenie  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200468C 7,00 €

Dominotest NJ - Ovocie

Dominový rýchlotest / NJ Ovocie - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200379C 7,00 €

Dominotest NJ - Rodina

Dominový rýchlotest / NJ Rodina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200332C 7,00 €

Dominotest NJ - Trieda

Dominový rýchlotest / NJ Trieda - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200282C 7,00 €

Dominotest NJ - Zelenina

Dominový  rýchlotest  /  NJ  Zelenina  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200431D 6,90 €

Čísla NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla - NJ.

16200051D 9,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Hračky NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Hračky - NJ.

16200239C 17,00 €

Farby NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Farby - NJ.

16200156D 15,50 €

Oblečenie NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Oblečenie - NJ.

16200478C 20,70 €

Ovocie NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Ovocie - NJ.

16200396D 14,50 €

Rodina NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - NJ.

16200348D 9,50 €

Trieda NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - NJ.

16200297C 24,00 €

Zelenina NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Zelenina - NJ.

16200443C 19,00 €

Zvieratká - ďaleké krajiny NJ

Spoznávame zvieratá ďalekých krajín.  Učíme sa ich
názvy v nemeckom jazyku.

16200576D 10,00 €

Zvieratká - les a lúka NJ

Spoznávame zvieratá žijúce v lese a na lúke. Učíme sa
ich názvy v nemeckom jazyku.

16200577D 11,30 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie) - NJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300023A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
NJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300036A 42,40 €

TS Nemčina pre malých školákov 1 - Multi

CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého
pravopisu.  Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie
slovíčka a slovné spojenia,  ktoré by si  mali  žiaci  v
príslušnom  období  výučby  dokonale  osvojiť.
Precvičovať  ich  možno  niekoľkými  spôsobmi.

17300012B 132,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

TS Nemčina pre najmenších (pre 3. a 4.roč.
ZŠ)- Multi
Po  spustení  programu  čaká  na  deti  kúzelná
rozprávková  krajina,  v  ktorej  so  svojimi  novými
kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas
neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac
než 250 slovíčok a vetných spojení.

17300016B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 2 - Multi

Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie  slovíčka  a
slovné spojenia. Dôraz sa kladie aj na porozumenie
hovorenému  slovu  a  písanému  textu.  Program  vo
dvoch  moduloch  umožňuje  i  nácvik  správnej
výslovnosti  slovíčok  a  viet  použitých  v  programe.

17300013B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 3 - Multi

Medzi  hlavné  prednosti  patrí  najmä  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny.

17300014B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 4 - Multi

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo
spracovaného  šesťdielneho  radu  programov  na
výučbu  nemeckého  jazyka  na  školách.  Svojim
obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na
ZŠ.

17300044B 132,00 €

Spoločenská hra - Sprechen Sie Deutsch?

Jedinečná  učebná  pomôcka  pre  učiteľov  jazykov,
vhodná pre ZŠ, SŠ i jazykové školy. Spoločenská hra,
ktorá  pomáha  študentom  osvojiť  si  cudzí  jazyk.
Obsahuje 5 x 100 kartičiek s otázkami (po 100 ks pre
každú z úrovní A1, A2, B1, B2, C1), hraciu plochu, 15
hracích  figúrok,  1  kocku,  pravidlá  hry,  organzové
vrecúško.

20410001D 32,00 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie)- FJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300022A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
FJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby a obohateniu
ústneho a písomného prejavu. Je možné objednať v Aj,
Fr, N, Š.

18300109B 41,82 €

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €

Maňušky (8 ks) - Pinocchio, škaredé
káčatko s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300121A 52,32 €

Maňušky (8 ks) - Červená čiapočka, Tri
prasiatka s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300040A 53,10 €

Maňušky (8 ks) - Zvieratá rozprávajú
rozprávky s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300058A 51,02 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

Fotografie potravín - ovocia, zeleniny (54
ks)
54 fotografií, ktoré znázorňujú potraviny vždy v dvoch
rozdielnych  stavoch.  Deti  získajú  komplexnejšie
vedomosti o potravinách a obohatia si reč o slovné
spojenia ako napr.: celé, rozrezané, jeden kus, veľa
atď.

18300096B 31,00 €

Fotografie predmetov v domácnosti (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  predmety  v  domácnosti.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.

18300101B 31,00 €

Fotografie tela a odevov (54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  ľudské  telo  a  odevy.  Fotografie  rozvíjajú
prirodzeným spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu
detí.  Obsahuje  pedagogický  návod  a  podstavec  na
prichytenie fotografií.

18300106B 31,00 €

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Jazyková hra - Formulujem vety

Hra aranžuje didaktické situácie, v ktorých sa deti učia
formovať jednoduché vety.  V súbore sa nachádzajú
obrazové  tabule  so  štyrmi  obrázkami  a  s  nimi
korešpondujúce karty.

19900224D 40,00 €

Kde je chyba? (fotografie, 50 ks)

50  fotografií  s  rozmerom  16,6x11,6  cm,  ktoré
reprezentujú bežné situácie, na ktorých však nie je
všetko  v  poriadku  -  niektorý  nástroj  alebo  časť
oblečenia  je  nesprávne  použitý.  Obrázky  pomáhajú
rozvíjať pozorovacie schopnosti.

18300071B 31,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

Vocabular - zvieratá

Rovnako sa vzťahuje na materský, ako aj cudzí jazyk.
„Vocabular” je ideálny pre cvičenie slovnej zásoby.

16700517D 39,95 €

Zvieratá

Rozvíjajme  slovnú  zásobu!  54  fotografií  s  rozmermi
16,6x11,6  cm  so  zvieratami  v  ich  prirodzenom
prostredí. Domáce zvieratá, chovné zvieratá a divoká
zver  -  fotografické  zábery  slúžia  na  spoznávanie  a
obohatenie  slovnej  zásoby.

18300082B 31,00 €

Školská tabuľka stierateľná A4 + fix +
handrička
Obojstranne stierateľná tabuľka potiahnutá špeciálnou
fóliou, sada obsahuje stieraciu textíliu a značkovač č.
2709, formát 24 x 34 cm, otvor na zavesenie.

1990348B 2,10 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Easy School - Slúchadlá s mikrofónom

Odolné voči namáhaniu, prívodný kábel je chránený
voči prelomeniu.

15-0054A 40,80 €

Testovací modul

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0069A 180,00 €

Easy School DVR S

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0068A 121,20 €

Easy School DVR T

Vytváranie lekcií a cvičení pre jazykové kurzy: vytvára
podmienky  pre  efektívne  samoštúdium  študentov,
učenie  jazykov  s  cvičeniami  obsahujúcimi  audio,
video,...

15-0065A 121,20 €

Easy School Net Evolution 16 S

Slúži na komunikáciu žiackeho počítača s počítačom
učiteľa, žiak môže pracovať v prostredí Easy School
podľa pokynov učiteľa, samostatne alebo v pridelenej
dvojici alebo skupine iných žiakov. Môže komunikovať
individálne s učiteľom.

15-0057A 220,80 €

Easy School Net Evolution 16 T

Učiteľská licencia Easy school

15-0055A 529,20 €

12-kanálový audio-video modul

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0070A 360,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova
Matematika a informatická výchova/Čísla a vzťahy

Číselná os do 100 - magnetická

Magnetická  číselná  os  na  numeráciu  čísel  do  100
rozdelená  na  10x10  dielov.  Popisovateľná
stierateľnými  fixami,  umývateľná.  Jedna  fixka
priložená.  Rozmery:  200cm  x  12cm.  Materiál:
magnetická fólia.

10300297B 22,00 €

Číselná os do 20 - magnetická

Magnetická  číselná  os  na  numeráciu  čísel  do  20,
rozdelená na 4  časti  po  10 dielikov.  Popisovateľná
stierateľnými  fixami,  umývateľná.  Jeden  marker
priložený.  Rozmery:  100cm  x  12cm.  Materiál:
magnetická fólia.

10300308C 12,60 €

Číselná os do 100, 3m

Táto veľká nástenná číselná os je vyrobená z tenkého
odolného  plastu  a  dodávaná  je  spolu  s  veľkými
plastovými spinkami (10 červených a 10 modrých) na
vyznačenie čísel. Dĺžka číselnej osi je 3m, šírka pásu
je 9cm.

10300136C 32,10 €

Číselná os do 1000, 5m

Veľká  nástenná  číselná  os  je  vyrobená  z  tenkého
odolného  plastu  a  dodávaná  je  spolu  s  veľkými
plastovými spinkami (10 červených a 10 modrých) na
vyznačenie čísel.

10300247C 41,40 €

Číselná os do 100 000, 5m

Číselná os 0 - 100 000 Veľká nástenná číselná os je
vyrobená z odolného plastu a dodávaná je spolu s
veľkými  plastovými  spinkami  (10  červených  a  10
modrých) na vyznačenie čísel.  Opatrená otvormi na
zavesenie.

10300050C 39,90 €

Číselná os do 10000, 10m

Číselná os 0 - 10 000. Veľká nástenná číselná os je
vyrobená z odolného plastu a dodávaná je spolu s
veľkými  plastovými  spinkami  (10  červených  a  10
modrých) na vyznačenie čísel.

10300033C 54,00 €

Číselná os do 20, 2m

Táto veľká nástenná číselná os je vyrobená z tenkého
odolného  plastu  a  je  dodávaná  spolu  s  veľkými
plastovými spinkami (10 červených a 10 modrých) na
vyznačenie čísel. Dĺžka číselnej osi je 2m, šírka pásu
je 9cm.

10300251C 25,00 €

Žiacka os do 1000, 1m

Žiacka  číselná  os  do  1000 s  využitím na  lavicu  je
farebne potlačená a vyrobená z odolného plastu. Na
vyznačenie čísel žiak využíva 20 pevných spiniek (10
červených a 10 modrých).

10300163B 5,00 €

Žiacka os do 100 , 1m

Žiacka  číselná  os  s  využitím  na  lavicu  je  farebne
potlačená  a  vyrobená  z  odolného  plastu.  Na
vyznačenie čísel žiak využíva 20 pevných spiniek (10
červených a 10 modrých).

10300154B 5,00 €

Čísla - červené 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má pomôcť  žiakom pri  poznávaní  čísel  a  číselných
radov.

16200424D 5,00 €

Čísla - modré 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla 0 - 10 a číselných radov.

16200369D 5,00 €

Čísla - modré 11-20

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla 11 - 20.

16200525D 5,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Čísla - šedé 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má pomôcť  žiakom pri  poznávaní  čísel  a  číselných
radov.

16200492D 5,00 €

Čísla - zelené 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má pomôcť  žiakom pri  poznávaní  čísel  a  číselných
radov.

16200461D 5,00 €

Čísla I.

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  deťom  pri
utvrdzovaní  predstavy  čísla  od  1  do  6  a  vytváraní
vzťahu medzi počtom prvkov a číselným vyjadrením.

16200484D 14,00 €

Čísla II.

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať
čísla do 6 cez obrázky veselých zvieratiek. Využitie
tejto sady vo výuke je mnohostranné.

16200514D 18,50 €

Čísla III.

Pomôcka na vyvodenie čísel od 1 do 10

16200445D 18,00 €

Čísla na kartách

Súbor 101 číselných kartičiek tvoria čísla od 0 do 100
z  jednej  strany  čiernej  z  opačnej  strany  červenej
farby.  Túto  každodennú  pomôcku  využijete  pri
individuálnej  alebo  kolektívnej  práci  žiakov,  pri
magnetickej tabuli alebo na lavici.

16200075C 10,50 €

Čísla, množstvo od 1 do 10 (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300014A 18,40 €

Celé čísla

Praktická pomôcka na riešenie a denné precvičovanie
úloh s použitím celých čísel. Obsahuje: čísla záporné /
18ks (9x9cm), kladné / 20ks (9x5,5cm), modré čísla /
40ks (9x5,5cm), znamienka / 60ks (9x5,5cm). Obsah:
138ks magnet. kariet.

16200179D 41,50 €

Číselný rad do 20

Praktická pomôcka pre prácu v lavici, ktorá slúži na
orientáciu, predstavivosť, sčítanie a odčítanie v obore
čísel do 20. Žiak pracuje v prvej desiatke, neskôr v
obore do 20.

16200040D 0,50 €

Číselný rad do 100

Obojstranná praktická učebná pomôcka pre prácu v
lavici, ktorá slúži na orientáciu, predstavivosť, sčítanie
a odčítanie v obore čísel do 100, násobenie a delenie
do 100.

16200143D 1,00 €

Domino BALÍK - Násobenie a delenie

Dominový rýchlotest - BALÍK / 6 domín. Násobenie a
delenie. Spolu 300 príkladov.

16200304D 35,50 €

Dominotest - Nás. a del. číslom 10 a 8

Dominový rýchlotest / Násobenie a delenie číslom 10
a 8 v  obore násobilky.  5  samostatných sád po 10
kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200438D 6,00 €
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Matematika a informatická výchova

Dominotest - Nás. a del. číslom 3 a 6

Dominový rýchlotest / Násobenie a delenie číslom 3 a
6  v  obore  násobilky.  5  samostatných  sád  po  10
kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200473D 6,00 €

Dominotest - Nás. a del. číslom 5 a 4

Dominový rýchlotest / Násobenie a delenie číslom 5 a
4  v  obore  násobilky.  5  samostatných  sád  po  10
kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200388D 6,00 €

Dominotest - Nás. a del. číslom 9 a 7

Dominový rýchlotest / Násobenie a delenie číslom 9 a
7  v  obore  násobilky.  5  samostatných  sád  po  10
kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200505D 6,00 €

Dominotest - Nás. a del. do 20

Dominový  rýchlotest  /  Násobenie  a  delenie
prirodzených čísel v obore do 20. 5 samostatných sád
po 10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200339C 6,50 €

Dominotest - Nás. a del. v obore

Dominový rýchlotest /  Násobenie a delenie v obore
násobilky.  5  samostatných  sád  po  10  kartičiek  s
príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200534D 6,00 €

Delilka

Súbor  kartónových  obrazov  s  delilkou.  Praktická
učebná  pomôcka  s  celoročným  využitím  na  stenu
alebo magnetickú tabuľu.

16200145C 13,50 €

Čarovné obrázky - Delenie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300212C 2,90 €

Čarovné obrázky - Násobenie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300213C 2,90 €

Základná tabuľa s násobilkou

Nový  a  iný  spôsob  práce  s  násobilkou  na  tabuli.
Permanentne  vyznačená  sieť  a  čísla.  Plnofarebné
obojstranne potlačené magnetické kartičky, z jednej
strany  riešenie  príkladu,  z  druhej  strany  výsledok.
Každý číselný rad má vlastnú farbu.

10300143B 76,50 €

Násobilka

Súbor kartónových obrazov s násobilkou a rímskymi
číslami.  Praktická  učebná  pomôcka  s  celoročným
využitím na stenu alebo magnetickú tabuľu. Obsah:
kartónové obrazy 45x16cm + magnety.

16200042C 14,50 €

Učíme sa násobiť (100 ks kartičiek)

Súbor 100 ks kartičiek z pevného kartónu. Na prednej
strane  je  násobenie  do  100,  na  zadnej  strane
výsledok.

18300034A 15,00 €

Kontrolná veža - príklady násobilka : mix

Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300059E 7,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Kontrolná veža - príklady násobilka x / :
2/5/10
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300556E 7,20 €

Kontrolná veža - príklady násobilka x / :
2/5/4/8
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300060E 7,20 €

Kontrolná veža - príklady násobilka x / :
3/6/9
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300555E 7,20 €

Kontrolná veža - príklady násobilka x / :
4/7/8/9
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300554E 7,20 €

Čarovné obrázky - Sčítanie, odčítanie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300214C 2,90 €

10 kruhov s číslami

Mäkké protišmykové kruhy s číslami na rôzne aktivity
v škole.

16200131D 67,40 €

Domino BALÍK - Numerácia do 100

Dominový rýchlotest - BALÍK / 5 domín. Numerácia do
100. Spolu 250 príkladov.

16200247D 30,00 €

Domino BALÍK - Numerácia do 20

Dominový rýchlotest - BALÍK / 8 domín. Numerácia do
20. Spolu 400 príkladov.

16200166D 45,00 €

Dominotest - Numerácia do 20

Dominový rýchlotest / Numerácia do 20 s prechodom
aj bez prechodu cez základ 10 - obsahuje v jednom
balení 5 samostatných sád príkladov. Každá sada má
svoju farbu a obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Spolu
50 príkladov.

16200497D 6,00 €

Dominotest - Numerácia do 100

Sčítanie,  odčítanie,  násobenie,  delenie  prirodzených
čísel v obore do 100. Obsah: 5 sád po 10 kartičiek /
7,5  x  2,5cm  -  kartička  /  2mm  laminovaný  kartón
Balené v kartónovej krabičke.

16200044C 6,50 €

Dominotest - +/- dvojcifer. čísel a desiatok

Dominový  rýchlotest  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných sád príkladov z danej látky. Každá sada
obsahuje  10  kartičiek  s  príkladmi.  Pri  správnom
zložení všetkych kartičiek musí príklad na poslednej
nadväzovať na výsledok prvej.

16200029D 6,00 €

Dominotest - +/- jedno a dvojcifer. čísel bez
prech.
Dominový  rýchlotest  /  Sčítanie  a  odčítanie  dvoj  a
jednocif. čísla v obore do 100 bez prechodu cez základ
10. 5 samostatných sád po 10 kartičiek s príkladmi.
Spolu 50 príkladov.

16200530D 6,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova

Dominotest - Sčítanie a odčítanie do 100

Dominový  rýchlotest  /  Sčítanie  a  odčítanie
prirodzených čísel v obore do 100. 5 samostatných
sád po 10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200288D 6,00 €

Dominotest - Sčítanie a odčítanie do 20

Dominový rýchlotest / Sčítanie a odčítanie v obore do
20 bez prechodu cez základ 10 - obsahuje v jednom
balení 5 samostatných sád príkladov. Každá sada má
svoju farbu a obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Spolu
50 príkladov.

16200378D 6,00 €

LOGICO Piccolo - Sčítavanie a odčítavanie
do 20, 1.časť
Jednoduché  sčítavanie  a  odčítavanie  -  Dopĺňanie
chýbajúceho odčítanca a súčtu - Pohyb v štvorcovej
sieti - Tabuľky s rôznym radením čísel - Vzťah medzi
sčítaním  a  odčítaním  Zámena  poradia  sčítancov  a
odčítancov - Logické myslenie

20400207D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Sčítavanie a odčítavanie
do 20, 1.časť + rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400208D 18,00 €

Sčitujeme - odčitujeme

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
v aritmetike a geometrii.

16200224C 23,00 €

Kontrolná veža - sčítanie a odčítanie do
100
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300557E 7,20 €

Dominotest - Odčítanie do 10

Dominový rýchlotest / Odčítanie do 10 - obsahuje v
jednom balení 5 samostatných sád príkladov. Každá
sada  má  svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  s
príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200215D 6,00 €

Dominotest - Odčítanie do 20

Dominový rýchlotest / Odčítanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ 10 - obsahuje v jednom balení 5
samostatných  sád  príkladov.  Každá  sada  má svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50
príkladov.

16200331D 6,00 €

Dominotest - Odčítanie do 20 s prech.

Dominový rýchlotest / Odčítanie do 20 s prechodom
cez  základ  10  -  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných  sád  príkladov.  Každá  sada  má svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50
príkladov.

16200467D 6,00 €

Dominotest - Odčítanie jedno a dvojcifer.
čísel s prech.
Dominový rýchlotest / Odčítanie dvoj a jednocif. čísla
v  obore  do  100  s  prechodom  cez  základ  10.  5
samostatných sád po 10 kartičiek s príkladmi. Spolu
50 príkladov.

16200227D 6,00 €

Dominotest - Sčítanie do 10

Potrebujete  zamestnať  neposedných  žiakov?
Dominový rýchlotest  /  Sčítanie  do 10 -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád príkladov. Každá
sada  má  svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  s
príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200122D 6,00 €

Dominotest - Sčítanie do 20

Dominový  rýchlotest  /  Sčítanie  v  obore  do  20  bez
prechodu cez základ 10 - obsahuje v jednom balení 5
samostatných  sád  príkladov.  Každá  sada  má svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50
príkladov.

16200281C 6,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Dominotest - Sčítanie do 20 s prech.

Dominový rýchlotest / Sčítanie do 20 s prechodom cez
základ 10 - obsahuje v jednom balení 5 samostatných
sád príkladov. Každá sada má svoju farbu a obsahuje
10 kartičiek s príkladmi. Spolu 50 príkladov.

16200430C 6,16 €

Dominotest - Sčítanie jedno a dvojcifer.
čísel s prech.
Dominový rýchlotest / Sčítanie dvoj a jednociferného
čísla v obore do 100 s prechodom cez základ 10. 5
samostatných sád po 10 kartičiek s príkladmi. Spolu
50 príkladov.

16200133D 6,00 €

Učíme sa sčítavať do 20 (100 ks kartičiek)

Súbor 100 ks kartičiek z pevného kartónu. Na prednej
strane je sčítanie do 20, na zadnej strane výsledok.

18300038A 15,60 €

Kontrolná veža - počítanie do 20 s
prechodom cez desiatku
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300559E 7,20 €

Kontrolná veža - počítanie do 5

Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300054E 7,10 €

Kontrolná veža - počítanie do 30

Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300558E 7,20 €

Kontrolná veža - počítanie do 10

Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300055E 7,10 €

Kontrolná veža - počítanie do 100

Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300058E 7,10 €

Kontrolná veža - počítanie do 20 bez
prechodu cez desiatku
Karty s cvičeniami sú vyrobené z plastu. Jedna sada 5
kariet, každá karta 16 príkladov - 8 na každej strane.
Spolu  80  príkladov  na  samostatnú  prácu  alebo  vo
dvojici.

10300056E 7,10 €

Číslovaná kocka - červená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300219C 20,30 €

Číslovaná kocka - modrá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.

10300220C 20,30 €

Číslovaná kocka - zelená, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300221C 20,30 €
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Číslovaná kocka - žltá, 20cm

Kocka má cca 20cm. Sú na nej vyznačené čísla 0-10 a
žolík.  Vyrobené  z  peny  s  netoxickým  plastovým
povlakom. Čísla sú dobre čitateľné.

10300222C 20,30 €

Desiatková sústava - kocky

10-stranové  maxi  kocky  využiteľné  pri  akejkoľvek
rozcvičke  pri  skupinovej  práci  alebo  jednotlivo.
Farebne  sa  zhodujú  s  ostatnými  pomôckami  k
desiatkovej  sústave:  3D-súprava,  plastová  súprava,
počítadlový stojan.

10300319C 12,90 €

Kufrík s kockami

Plný  kufrík  farebných  kociek  na  precvičovanie
matematických operácií. Rôzne typy kociek ponúkajú
veľa  možností  pre  skupinovú  prácu.  Obsah:  162ks
kociek  s  číslami,  symbolmi,  bodkami  v  plastovom
kufríku.

10300010C 42,00 €

Hracia kocka 0-9

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní, čísla sú dobre čitateľné aj pri práci vo väčšej
skupine detí. Veľkosť kocky je cca 10cm.

10300298C 4,20 €

Hracia kocka 1-12

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní, čísla sú dobre čitateľné aj pri práci vo väčšej
skupine detí. Veľkosť kocky je cca 10cm.

10300313C 4,20 €

Hracia kocka 1-6

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní, čísla sú dobre čitateľné aj pri práci vo väčšej
skupine detí. Veľkosť kocky je cca. 10cm.

10300141B 4,20 €

Hracia kocka 6 bodková

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní,  bodky  sú  dobre  viditeľné  aj  pri  práci  vo
väčšej skupine detí. Veľkosť kocky je cca 10cm.

10300140C 4,20 €

Hracia kocka - farby

Plastová MAXI kocka na rôzne cvičenia a hry spojené s
farbami.  Nehlučná  pri  kotúľaní,  farby  sú  dobre
viditeľné aj pri práci vo väčšej skupine detí. Veľkosť
kocky je cca. 10cm.

10300142C 4,20 €

Kocky - 1 cm

1  000ks  spojovacích  kociek  s  hranou  1cm  vo
farebnom mixe. Ideálny materiál na prvé matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300258C 28,50 €

Kocky - 2 cm 10 farieb

100ks kociek vo vrecúšku. Plastové spojovacie kocky s
hranou 2cm v pestrých farbách. Ideálny materiál na
prvé matematické predstavy a zistenia: porovnávanie,
množstvo,  triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na
jednoduché  tvorenie  rovinných  a  priestorových
útvarov.

10300188C 8,30 €

Kocky - 2 cm červené

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300128C 8,30 €

Kocky - 2 cm modré

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300129C 8,30 €
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Kocky - čas

Sada  troch  kociek  na  vyjadrenie  času.  Červená  -
hodiny, dve modré - minúty.

10300211C 10,30 €

Kocky - desatinné čísla, zlomky, percentá

Pomôžte deťom vizualizovať a porozumieť zlomkom a
prepočtom na  desatinné  čísla  a  percentá.  Kocky  s
farebným  rozlíšením  pomáhajú  deťom  posilňovať
prepojenia  medzi  ekvivalentnými  množstvami  v
rôznych tvaroch.

KV020077B 17,50 €

Kocky - sada na výučbu zlomkov

Sada kociek pomôže deťom vizualizovať a porozumieť
zlomkom. Farebné kocky pomáhajú deťom posilňovať
prepojenia  medzi  ekvivalentnými  množstvami  v
rôznych tvaroch

KV020076B 17,50 €

Kocky počítacie, 20ks

Súprava  poskytuje  možnosť  precvičovania  4
matematických  operácií  do  100  vo  dvojici  alebo  v
skupinách.

16200435D 10,00 €

Molitanová kocka 5cm *

Molitanová  kocka  s  potlačou.  Vhodná  nielen  pre
najmenších  do  materských  škôl,  ale  aj  na  rôzne
nápadité  hry  a  medzipredmetové  aktivity  v
základných  školách.  Veľkosť  kocky:  cca  5

16200515D 2,40 €

Kontrolná veža - 50 kociek

Cenovo výhodná pomôcka predstavuje výnimočný a
jednoduchý  vlastný  kontrolný  systém  pri  počítaní
príkladov.  Deti  musia  nájsť  správnu  odpoveď  na
jednom z farebných štvorčekov na vrchu cvičenia, čím
získajú farbu kocky.

10300035C 8,20 €

Penové kocky, 3ks

Tichý  pomocník  do  triedy  na  hodiny  matematiky.
Jednoduchá  ukážka,  jednoduché  rozlíšenie,
jednoduché  uchopenie  do  detskej  ruky.  Kompaktná
penová hmota s jemným povrchom.

16200501D 4,50 €

Euro bankovky (65ks)

Obojstranne  potlačené  Euro  bankovky  z  pevného
papiera  s  dĺžkou  9-12cm.  Obsahuje  spolu  65
bankoviek: 500€ - 5ks, ostatné bankovky - po 10ks.

10300121C 6,00 €

Euro kocky

Drevené - červené a modré Euro kocky s hranou 2cm
na  precvičovanie  matematických  úloh.  Sada:  10ks
kociek.

10300115C 5,00 €

Euro mince (80ks)

Euro mince s reálnym vzhľadom, vyrobené z pevného
plastu. 2€ minca má priemer 26mm, 80ks v plastovej
taštičke.

10300137C 5,20 €

Euro organizér (130ks)

Euro  organizér  z  plastu  s  priesvitným  vrchnákom
špeciálne vyrobený na euro peniaze. Má 7 oddelení na
bankovky a 8 na mince, vďaka čomu je triedenie a
manipulácia  jednoduché  a  prehľadné.  Obsah:  130
bankoviek a 160 mincí.

10300126C 24,90 €

Veľká magnetická sada Euro peňazí v boxe

Magnetická Euro-sada obsahuje 29 bankoviek (rozmer
15,5 x 8 až 21 x 11cm) a 40 mincí (rozmer o 3,7 až
6,6cm), čísla od 1-9 a 7 znakov ( +,-,=...), magneticky
pásik, ktorý sa nalepí na bankovky a potom na mag.
tabuľu.

10300417C 39,00 €
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Veľká magnetická sada Euro peňazí v obale

Magnetická Euro-sada obsahuje 29 bankoviek (rozmer
15,5 x 8 až 21 x 11cm) a 40 mincí (rozmer o 3,7 až
6,6cm), čísla od 1-9 a 7 znakov ( +,-,=...), magneticky
pásik, ktorý sa nalepí na bankovky a potom na mag.
tabuľu. Balené v obale.

10300286C 33,60 €

Hodiny - cvičné tabuľky 2 / 10ks

Popisovateľné tabuľky zo silného plastu s rozmerom
9x12cm na nácvik a precvičovanie času žiakom do
lavice. Pohyblivé ručičky odlišných farieb, priestor na
digitálny čas. V ponuke balenie po 10ks.

10300001C 11,40 €

Hodiny - žiacke, malé

Precvičovacie hodiny so stojanom pre prácu žiakov v
lavici. Priemer 13cm.

10300236B 4,20 €

Hodiny - magnetické, veľké

41cm veľké magnetické hodiny so zreteľnými číslami
1 -  24 na vysvetlenie učiva alebo prácu žiakov pri
tabuli. Zo zadnej strany hodín sú umiestnené 4 silné
magnety.

10300271C 16,62 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o  plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Počítadlo do 100 - malé

Malé  počítadlo  do  lavice  na  numeráciu  do  100  v
drevenom  ráme  17  x  26cm.  Plastové  guľôčky  o
veľkost i  11mm  sa  str iedajú:  -  5  radov  po  5
červená/biela, - 5 radov po 5 biela/červená.

10300062C 11,10 €

Počítadlo do 100 - malé

Malé  počítadlo  do  lavice  na  numeráciu  do  100  v
drevenom  ráme  17  x  26cm.  Plastové  guľôčky  o
veľkosti  11mm  sa  nestriedajú:  10  radov  po  5
červená/biela.

10300063C 11,10 €

Počítadlo do 20 - malé

Malé stabilné počítadlo v drevenom ráme. Vhodné na
numeráciu do 20. Plastové guľôčky sú veľkosti 11mm
a striedajú sa po 5. Dĺžka počítadla 24cm.

10300114C 5,20 €

Počítadlo do 20 - veľké

Veľké počítadlo na demonštráciu sčítania a odčítania
do  20.  Možno  ho  položiť  na  stôl  alebo  zavesiť  na
tabuľu. Guľôčky majú priemer 23mm. Dĺžka počítadla
81cm.

10300273A 35,00 €

Rozvojové zošity - Počítanie

Úlohy v pracovnom zošite sú zostavené tak, aby boli
vhodné pre rozvoj ešte neosvojeného pojmu čísiel, pre
osvojenie  základov  manipulatívneho  počítania,  ale
obsahuje  aj  cvičenia  zamerané  na  spočítavanie,  či
porovnávanie množstiev.

16300210C 2,90 €
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Počítanie do 20

Názorná  pomôcka  pre  výučbu  a  precvičovanie
počítania  do  20.  Pomocou  penových  zasúvacích
farebných kolíkov umožňuje objavovať  a preskúmať
číselný priestor do 20, precvičovať sčítanie a odčítanie
do 20 bez prechodu i sprechodom cez desiatku.

10300537B 11,40 €

Počítanie od 1 do 10 (hra s fotografiami)

Hra je určená pre celú triedu (max. 25 žiakov), aby sa
naučili počítať od 1 do 10 a priraďovať napísané čísla k
príslušnému množstvu. Obsahuje hracie kartičky pre
učiteľa  (22  ks),  pre  žiakov  (25  ks)  a  pedagogický
návod.

18300076A 42,00 €

Počítacie guľôčky 11mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300341B 7,50 €

Počítacie guľôčky 23mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300324B 18,60 €

Počítacia sada - čísla, znamienka (216 ks
kartičiek)
Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
k vyučovaniu matematiky. Obsahuje čísla od 0 do 100
a matematické znamienka.

18300012A 27,00 €

Počítacia sada - čísla, znamienka (216 ks
kartičiek)
Súbor 216 ks kartičiek z pevného kartónu potrebných
k vyučovaniu matematiky. Obsahuje čísla od 0 do 100
a matematické znamienka.

18300012A 27,00 €

Prsty 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla pomocou prstov.

16200203C 7,50 €

Guľôčky 0-10

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
má  pomôcť  učiteľovi  pri  príprave  na  vyučovanie
matematiky v prvom ročníku, žiakom pri  poznávaní
čísla cez počet prvkov.

16200109C 7,50 €

Počítací vlak 100

Počítací  vlak  so  100  kol íkovým  nákladom  -
jednoduchá, názorná a hravá pomôcka pre základné
matematické  operácie:  množstvo,  porovnávanie,
triedenie, počítanie, riešenie slovných úloh, tvorenie
grafov, zostavovanie číselnej osi a iné.

10300249C 66,00 €

Počítací vlak 20

Jednoduchá, názorná a hravá pomôcka pre základné
matematické  operácie:  množstvo,  porovnávanie,
triedenie, počítanie, riešenie slovných úloh, tvorenie
grafov,  zostavovanie  číselnej  osi  a  každodenné
numerické rozcvičky.

10300135C 23,78 €

Počítacia doska

10 modrých a červených kolíkov na doske (250 x 60 x
12mm) pre počítanie do 20.

10300194A 5,00 €

Demonštračné počítadlo do 20

Počítadlo môže byť položené na stole alebo zavesené
na  tabuli.  Drevené  guľôčky  majú  priemer  3,3cm.
Rozmer: 75 x 13cm.

10300528C 86,40 €
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Desiatková sústava

Sada z  odolnej  umelnej  hmoty,  pomocou ktorej  sa
dobre  dajú  vysvetliť  vzťahy  medzi  jednotkami,
desiatkami,  stovkami  a  tisíckami.  Časti  sa  dajú
pospájať, takže z desiatich kociek dostaneme tyče, z
10 tyčí dosky a z dosiek kocku.

103000362E 19,20 €

Desiatková sústava - pečiatky

Súprava 4ks pečiatok pre použitie s 3D sadou alebo
samostatne.Rozmer je cca 3,5 x 4cm.

10300300A 6,00 €

Desiatková sústava medzispojková

Pomôcka,  ktorá  názorne  učí  žiakov  desiatkovú
sústavu,  číselné  rady,  zaokrúhľovanie,  priestorové
vnímanie a podobne. Jednotlivé diely sú spájateľné a
tak  desiatku  môžete  vytvoriť  z  jednotiek,  stovku  z
desiatok alebo tisícku zo stoviek.

10300029C 17,40 €

Kruhové zlomky - magnetická súprava

Veľké magnetické zlomky s priemerom kruhu 20cm.
Výborná  pomôcka  na  demonštráciu  príkladov  na
matematike  pre  učiteľa  a  žiakov.  9  kruhov  je
rozdelených na: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
a 1/1. Balené v plastovej taške.

10300260B 39,00 €

Farebné kruhy - zlomky

Kruhy  umožňujú  žiakom  objavovať  rovnocennosť  a
precvičovať  sčítavanie,  odčítavanie  a  porovnávanie
zlomkov. Každá sada obsahuje tácku,  úložný box a
návod.  Kruhy  merajú  9cm.  Obsahuje  malé  časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov. Vek 3+

KV020045B 12,00 €

Zlomky - kruhové - žiacke

Plastová  súprava  hrúbky  3mm  predstavuje
jednoduchý spôsob pochopenia zlomkov. Vďaka ľahkej
obsluhe je ideálna na samostatnú prácu. Obsah: spolu
51ks - 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Každý
kruh meria 10 cm.

10300289C 9,40 €

Zlomky - pásy - žiacke

51ks zlomkov z priesvitného plastu od 1 celej po 1/12
uložené v plastovom zásobníku. Vďaka ľahkej obsluhe
ideálne na samostatnú prácu študentov. Dĺžka 20cm.

10300278C 10,50 €

Zlomky magnetické pásy, š. 10 cm

Farebné demonštračné pásy zlomkov s využitím na
magnetickej  tabuli.  Každý  diel  zlomku  má  svoju
vlastnú farbu a vždy z neho zložíte 1 celú. Šírka pásu
10cm.

10300066B 75,60 €

Zlomky magnetické pásy, š. 4,25 cm

Farebné demonštračné pásy zlomkov s využitím na
magnetickej  tabuli.  Každý  diel  zlomku  má  svoju
vlastnú farbu a vždy z neho zložíte 1 celú. Šírka pásu
4,25cm. Súprava: 1/, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,
1/12.

10300092A 37,00 €

Učíme sa zlomky - dopredaj.

Plastová  tabuľka,  obsahujúca  51  častí,  jednoduchá
pomôcka na pochopenie zlomkov, rozmer 24x30 cm.

13500109B 32,00 €

Číselná tabuľa do 100

Číselná tabuľa s vyznačenou číselnou sieťou od 1 do
100.  Dodávané  plné  a  prázdne  krúžky  umožňujú
variabilným  spôsobom  pracovať  so  sústavou  čísel.
Prázdne  krúžky  slúžia  na  zvýraznenie  čísel  -  napr.
deliteľné tromi, prvočísla, párne, nepárne.

10300301C 62,40 €

Číselný kalendár - čísla

Číselný  kalendár  vyjadrený  číslami  je  určený  pre
tvorenie  a  čítanie  čísel,  utvrdzovanie  postavenia
číselných radov a riešenia numerických príkladov.

16200115C 8,50 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Číselný kalendár - prsty a guličky

Číselný kalendár pre prvákov a nulté ročníky pomáha
pri poznávaní, čítaní a utvrdzovaní predstavy čísla do
10 a  vytváraní  vzťahu medzi  počtom prvkov a  ich
číselným  vyjadrením.  Obsahuje  kartičky  s  prstami,
číslami a guľôčkami od 0 do 10.

16200008C 11,50 €

Číselný kalendár - symboly

Číselný kalendár vyjadrený symbolmi je  určený pre
tvorenie  a  čítanie  čísel,  utvrdzovanie  postavenia
číselných radov a riešenia numerických príkladov cez
symboly.

16200210C 8,50 €

Magnetické čísla 5cm

32  magnetických  čísel  a  5  znakov.  Veľkosť:  5cm.
Dodávané v  drevenej  krabici  16,5  x  14,5  x  5cm s
priesvitným vrchnákom.

10300027C 8,00 €

Magnetické čísla k stovkovej tabuli

Samostatne predajný zásobník so 101 magnetickými
číslami ako doplnok k magnetickej tabuli. Magnetické
čísla sú obojstranne potlačené: z jednej strany modrou
a z druhej strany červenou farbou.

10300150B 32,40 €

Magnetické krúžky 100ks + 20ks
znamienok
100ks  obojstranných  dvojfarebných  magnetických
krúžkov a 20 znakov a znamienok s priemerom 5cm
výrazne  uľahč ia  vysvet ľovanie  všetkých
matematických  operácií  pri  súčasnom  využití  s
magnetickými  pásmi,  počítacími  vlakmi  alebo
samostatne.

10300270C 36,00 €

Magnetické krúžky 100ks v zásobníku

Univerzálne  využiteľné  obojstranné  dvojfarebné
magnetické krúžky s priemerom 5cm výrazne uľahčia
vysvetľovanie  všetkých  matematických  operácií  pri
súčasnom  využití  s  magnetickými  pásmi  alebo
samostatne. Obsah: 100ks krúžkov v zásobníku.

10300274B 34,80 €

Magnetická mini tabulka

Magnetická  tabuľka  popisovateľná  stierateľnými
fixami.  Rozmer:  40x28cm.

10300156B 8,00 €

Magnetická stovková tabuľa

Stovková  magnetická  tabuľa  nemá  permanentne
vyznačené čísla. Miesto nich má zobrazenú stovkovú
sieť,  na  ktorú  je  možné  umiestňovať  magnetické
kartičky s  číslami.  Pre ešte väčšiu univerzálnosť  sú
magnetické čísla obojstranne potlačené.

10300320C 64,20 €

Magnetická desiatková 3D súprava

Magnetická  súprava  pre  jednoduchšie  pochopenie
desiatkovej sústavy v 3D farebnom zobrazení, uložená
v plaste a zabalená v krabici. Obsah: - 25 jednotiek, -
12 desiatok (10+2 extra), - 12 stoviek (10+2 extra), -
5 tisícok.

10300279B 35,00 €

Magnetická číselná os s magnetmi

Široká a prehľadná magnetická číselná os, ktorá po
pripevnení  na  stenu,  ponúka  možnosť  vizuálne
stvárňovať aritmetické príklady a výpočty za pomoci
magnetických šípok a krúžkov. Dieťa priamo sleduje
výpočet a riešenie príkladu.

10300122B 101,10 €

Magnetické krútiace koleso

Premeňte tabuľu na interaktívnu hru pre celú triedu.
Použite zmývateľné fixky pre vytvorenie hier a aktivít.
Obsahuje 3 obojstranné zmývateľné karty a manuál
pre učiteľa s návrhom aktivít. Rozmer: 40 cm priemer.

KV020005B 52,00 €

Magnetické kruhy - desatiny a percentá

Pomôcka,  pomocou  ktorej  vyjadríte  vzťah  medzi
desatinnými číslami a percentami. Jednotlivé výseky
kruhu sú  potlačené na oboch stranách -  na  jednej
strane  desatinným  číslom,  na  druhej  strane
zodpovedajúcim  percentuálnym  podielom.

10300202B 42,00 €
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Magnetické obrázky na aritmetiku

Názorná a praktická pomôcka so širokým využitím v
aritmetike. Na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,
porovnávanie.  Modelové  riešenia  slovných  úloh.
Praktické využitie relačných znakov.

10300079C 68,40 €

Magnetické pásy - desatiny a percentá

Prúžky  pomocou  ktorých  vyjadríte  vzťah  medzi
desatinnými  číslami  a  percentami.  Prúžky  sú
potlačené  na  oboch  stranách  -  na  jednej  strane
desatinným číslom, na druhej strane zodpovedajúcim
percentuálnym  podielom.  Dĺžka  prúžkov:  100%  =
100cm.

10300201B 40,80 €

Magnetické pásy k magnetickým krúžkom

Dva veľké (60 x 8cm) biele magnetické pásy s číslami
1-10 a 11-20 a 4 pásy s prázdnymi krúžkami (30x8cm)
výrazne  uľahč ia  vysvet ľovanie  všetkých
matemat ických  operác i í .  Možno  využ i ť  s
dvojfarebnými  krúžkami,  s  počítacím  vlakom.

10300146C 11,90 €

Magnetické symboly na počítanie

Názorná  a  praktická  pomôcka  na  vyvodzovanie
základného  učiva  v  aritmetike.  Sčítanie,  odčítanie,
porovnávanie,  práca  s  číselnou  osou,  modelové
riešenia slovných úloh a iné.

10300032B 31,80 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - 3PC

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru:  Ukážkové  a  bodovacie.  Licencia  na
projektor alebo 3 PC

17100035C 72,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20
PC.

17100106C 139,80 €

LOGICO Piccolo - Matematika, Geometria

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400221D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Poznávanie čísel do 20,
1.časť
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400205D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Poznávanie čísel do 20,
1.časť + rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400206D 18,00 €

Magnetický box s číslami

Pre  deti  zaujímavý  spôsob,  ako  získať  základné
zručnosti  počítania  pri  práci  s  krúžkami,  číslami  a
znamienkami. Kovová krabica so 147 dielmi.

10300025B 17,00 €

Magnetický box s číslami - pracovné karty
1
12 cvičení na karte (72 cvičení celkom): 2 karty na
sčítanie, 2 karty na odčítanie, 2 karty na viac alebo
menej.

10300196A 4,00 €

Magnetický box s číslami - pracovné karty
2
Kartičky k magnetickému boxu na precvičenie sčítania
a odčítania. Dokopy 108 cvičení na 6 kartách.

10300197A 4,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Magnety - farebné plechovky

Vhodné  na  spoznávanie  farieb,  slovnej  zásoby  a
nadobúdanie počiatočných matematických zručností.
Drží na akomkoľvek magnetickom povrchu. Súprava
obsahuje  8  kusov  25 cm farebných plechoviek,  40
magnetov a návod.

KV020034A 36,00 €

Matematická doska do 100

Matematická  doska  obojstranne  potlačená  (sieť
1-100/čistá  sieť).  Povrch  je  vhodný  na  popisovanie
stierateľnými  fixami.  Rozmer:  31x33cm.  Využitie
rozširujú  samostatne  predajné  plastové  krúžky  s
priemerom 20mm.

10300299A 3,00 €

Matematická doska do 20 / 10ks

10ks numerických dosiek na použitie s dvojfarebnými
žetónmi.  Dosky sú vyrobené z 1mm plastu a majú
dĺžku 30cm. Na jednej strane sú krúžky s číslami, na
opačnej strane sú prázdne krúžky.

10300089C 14,40 €

Matematická váha - malá

Žiacka matematická váha + 20 (10g) závaží, určená
žiakom do lavice. Ramená váhy sú pre názornosť a
ľahšiu  orientáciu  označené  číslami  1-10.  Pomôcka
poslúži  na  hravé  objasnenie  pojmov  ako  sčítanie,
odčítanie, chýbajúce číslo, zákl. rovnice.

10300287C 3,00 €

Matematická váha - veľká

Súprava  matematickej  váhy  a  20ks  závaží  (10g).
Ramená váhy sú pre  názornosť  a  ľahšiu  orientáciu
označené  číslami  1-10.  Pomôcka  poslúži  na  hravé
objasnenie  a  pochopenie  pojmov  ako  sú  sčítanie,
odčítanie, chýbajúce číslo, základy rovnice.

10300080C 12,60 €

Čísla a tvary - SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla a tvary - SJ.

16200053D 15,50 €

Čistý hod

Zapája žiakov do pohybu, podporuje fyzickú aktivitu a
zároveň posilňuje prvotnú znalosť počtov a zručnosti
motoriky.  Sada  obsahuje  12  vrecúšok,  umývateľnú
vinylovú  tabuľu  s  rúčkou  na  prenášanie  a  návod.
Rozmery tabule 60 x 50 cm. Vek 3+

KV020031A 67,00 €

Dotykové písmená 26 ks

Praktická pomôcka premení výučbu písmen na hravú
hmatovú hru. Každé písmenko má cestičku vedúcu od
bodky v smere šípok. Ak pôjdete v protismere šípok,
drsná  textúra  vám  poskytne  spätnú  väzbu,  že
nasledujete nesprávny smer.

KV020083B 12,00 €

Archimedova skrutka pre MŠ

Plne funkčné skrutkové čerpadlo. Jasné faby upútajú
pozornosť malých vedcov a robustné vypracovanie je
ideálne  pre  malé  detské  ruky.  Deti  si  precvičia
motorickú  zručnosť  a  hravou  formou  sa  naučia
princípy  jednoduchých  strojov.  Nástroj  je  možné
použiť s pieskom či malými predmetmi.

KV020084B 9,00 €

Interaktívna kamera

Tri technologické funkcie v jedno. Kamera môže slúžiť
ako webkamera, videokamera či fotoaparát. Ohybné
rameno, možnosť pripojenia a napájania cez počítač,
interaktívnu  tabuľu  alebo  obrazovku  pomocou  USB
kábla. Automatické zaostrovanie, vstavaný mikrofón,
LED svetlo.

KV020080B 138,00 €

Kolíkové počty

Kolíkové  počty  -  55  kolíkov  -  32  červených  a  55
modrých kolíkov na 10 doskách s číslami od 1-10.

10300004C 18,00 €

Kompletná zbierka hornín, minerálov a
skamenelín
Kompletná zbierka hornín, minerálov a skamenelín 57
ks. Popisy v anglickom jazyku.

KV020079B 91,20 €
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Korálkový set

Set obsahuje 120 korálok 6 tvarov a v 5 farbách, 2
drevené paličky, na ktoré možno navliekať korálky a 4
šnúrky.  Súprava  tiež  obsahuje  2  zrkadlá  a  24
pracovných kariet ako vzor pre navliekanie. Súprava
je v plastovom boxe.

10300449B 35,40 €

Matematická opica

Pozerá sa opica priamo? Vtedy sme rátali  správne!
Deti  sa  hravo  zoznámia  so  základmi  matematiky.
Rameno opice je vo vodorovnej polohe len vtedy, kým
drží rovnaký počet banánov. Deti sa môžu zoznámiť s
prvými pravidlami sčítania, odčítania. Obsahuje: 15ks
závaží v tvare banánov.

10300016C 16,20 €

Maxi pečiatky - čísla

Maxi pečiatky čísla na prácu na hodinách matematiky
alebo akýchkoľvek výtvarných prácach.  Výška 5cm,
priemer  7,5cm  roztriedené  a  uložené  v  plastovej
podložke.

10300065C 9,30 €

Medvedíky

Obľúbená rodinka medvedíkov v troch veľkostiach a
štyroch farbách.  Hmotnosť medvedíkov je 4g,  8g a
12g.  Vhodná  pomôcka  pre  riešenie  rôznych
problémových  úloh,  triedenie,  porovnávanie  farby,
veľkosti, hmotnosti a pod.

10300051C 16,00 €

Miničísla

Dôležitá  pomôcka  pre  jednoduchšiu  predstavu  a
orientáciu  v  číselnom  rade  0  až  100.  Využitie  na
plastovej tabuli. Obojstranné čierno/červené kartičky s
číslami,  doplnené  čistými  kartičkami  na  riešenie
rôznych numerických príkladov.

16200072C 13,50 €

Multi Split

Zelený box je možné využiť s dvomi rôznymi vložkami.
Jedna je rozdelená na dve a druhá na tri časti. Vďaka
tomu je  možné precvičovať  sčitovanie  s  2  alebo 3
sčítancami.

10300321B 3,00 €

Nákupný košík (hra s fotografiami)

Cieľom didaktickej pomôcky je naučiť sa jednoduchým
a zábavným spôsobom sčítavať. Hra pre max. 12 detí
obsahuje 12 kariet s nákupným vozíkom, 55 kartičiek
s hračkami, 75 ks mincí a pedagogický návod.

18300025A 33,00 €

Numerická zostava pre 1. ročník

Je to názorná pomôcka na vyvodzovanie základného
učiva: znázornenie čísla od 0-20, poznávanie znakov
+, -, =, určovanie daného počtu, počítanie po jednom,
porovnávanie čísel znakmi , =, - orientácia v číselnom
rade...

16200035C 88,50 €

Numerická zostava pre 2. ročník

Učebná  pomôcka  na  vyvodzovanie,  každodenné
precvičovanie  a  utvrdzovanie  základného  učiva
matematiky v 2. ročníku.

16200140D 56,00 €

Numerická zostava pre 3. ročník

Učebná  pomôcka  na  vyvodzovanie,  každodenné
precvičovanie  a  utvrdzovanie  základného  učiva
matematiky v 3. a 4. ročníku.

16200232C 66,00 €

Panel s kolíkmi do 100

50 červených a 50 modrých kolíkov pre počítanie do
100.  Tvorenie  príkladov  na  sčítanie,  odčítanie  a
číselných radov.

10300252B 15,40 €

Panel s kolíkmi do 20

10 červených a 10 modrých kolíkov pre počítanie do
20. Praktická pomôcka do 1. ročníka.

16200037D 6,12 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Pečiatka k počítacím vlakom

Vhodný doplnok k pomôckam Počítací vlak do 20 a do
100.  Pečiatka  slúži  pre  zadávanie  a  zapisovanie
matematických úloh.

10300068A 10,00 €

Pieskové bodky

Pieskové bodky - deti dotykom vnímajú počet bodiek.
Vytvárajú  si  predstavu  a  spájajú  pojmy  čísla  a
množstva.  Doporučujeme  používať  s  pieskovými
číslami. Obsah dodávky : 10ks tabuliek s bodkami s
rozmerom 16 x 13cm.

10300037B 14,10 €

Pieskové čísla

Pomôcka zahrňujúca čísla od 0 - 9 pomáha učiť deti
ako vyzerá číselný symbol pre vyjadrenie množstva a
rozvíja správne návyky písania čísel.  Deti  zmyslami
vnímajú  postup:  počujú  znenie  číslic,  vidia  ich  a
pomocou prstov cítia ako sa píšu.

10300106C 16,00 €

Plastová desiatková sústava

Plastová  desiatková  súprava  pre  žiakov  do  lavice,
dôležitá  pri  výučbe  desiatkovej  sústavy,  číselných
radov, zaokrúhľovania a podobne. Plastová súprava je
farebne zhodná s ostatnými pomôckami k desiatkovej
sústave.

10300168B 50,00 €

Playfoam - tvary a čísla DOPREDAJ

Šikovný,  spoľahlivý  spôsob,  ako  sa  naučiť  čísla  a
tvary. Sada Playfoam® Tvary a Čísla bola navrhnutá
špeciálne na podporu výčby tvarov a čísel.

KV020073B 19,20 €

Podložka na hranie - hodiny

Hracia  podložka,  pomocou  ktorej  sa  deti  hravou
formou  naučia  poznávať  čas.  Sada  obsahuje:  1x
gumená podložka  (137 x  137 cm),  4x  nafukovacia
kocka  s  číslami,  20  kariet  s  aktivitami  (v  AJ).
Nastavenie hodinových ručičiek pomocou plastových
ručičiek (obsahom balenia), alebo pomocou vlastného
tela a rúk. Pre deti od 5 rokov.

KV020081C 36,00 €

Podložka s číslami

Univerzálna podložka upevňuje počítanie, rozlišovanie
párne -  nepárne čísla  a  i.  Rozmer  120 x  120 cm.
Obsahuje dve nafukovacie kocky. Vek 3+

KV020041A 40,00 €

Pohybová matematika

6  m  dlhá  podložka  znázorňuje  postupnosť  čísiel.
Obsahuje čísla od 0 do 30, ktoré sú farebne rozlíšené
(modré párne, červené nepárne a čierna nula). Deti sa
hýbu a zároveň počítajú. Obsahuje návod.

KV020039B 40,00 €

Popisovateľné číslice

Plastové číslice  od 0-9,  popisovateľné stierateľnými
fixami na nácvik písania číslic. Veľkosť 11,5cm.

10300195B 10,20 €

Poznávací set pre malé deti

Deti vykonávajú jednu aktivitu, pričom je koncentrácia
stimulovaná a intenzívnejšia. Deti sa samovzdelávajú
prostredníctvom  skladania  tvarov,  po  čase  urobia
chybu, pochopia ju a odstránia.

10300455C 253,00 €

Poznávame a píšeme čísla

Pestré a plnofarebné kartónové obrazy s množstvom
motivačných obrázkov, ktoré majú pomôcť prváčikom
pri poznávaní čísla a písaní jeho tvaru, určovať počty
predmetov, orientovať sa na číselnej osi.

16200023C 24,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €
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Matematika a informatická výchova

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

Precvičovacie karty do 1000

Šikovná  pomôcka,  ktorá  predstavuje  číslo  piatimi
spôsobmi,  napr.  numerickým  výpočtom  alebo  cez
číselný rad. Žiak musí nájsť týchto 5 výpočtov, ktoré
sa viažu k danému číslu. Ak ich nájde, otočí 5 kariet a
skontroluje.

10300131C 21,30 €

Precvičovanie motoriky - hry s pieskom a
vodou
Nechajte  deti  premiestňovať  vodu,  piesok  alebo
drobné predmety a hravou formou posilňovať pršteky
a trénovať jemnú motoriku.  Sada obsahuje 4 rôzne
zaujímavé  pomôcky  vhodné  pre  rozvoj  motoriky
najmenších. Rozmer najväčšej pomôcky: cca 20 cm.

KV020097B 18,00 €

Rámik LOGICO Piccolo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Piccolo,
bezpečný a hygienický, bez voľných dielcov, veľkosť:
22,3 x 27,8 cm.

20400201D 10,90 €

Rozkladáme čísla

Rozklad čísla na desiatky a jednotky.  Precvičovanie
určovania počtu počítaním po jednom, porovnávanie
do 20.

16200129D 14,50 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Skladačka Galaxy

Vytvárajte fantastické tvary zo stabilných plastových
prvkov! Či ide o jednoduché pyramídy alebo zložité
štruktúry  -  vždy  je  to  výzva  pre  jemnú  motoriku,
priestorové myslenie a tvorivosť.  Guľúčka 1,  5 cm,
palička 8 cm.

167100003C 11,60 €

Slovné pojmy v počtových výkonoch

Pomôcka na tvorivé upevňovanie spojov a pojmov pri
počtových  výkonoch.  87ks  demonštračných
kartónových  obrazov  na  vysvetlenie  učiva.

16200287C 21,00 €

Stierateľné hracie kocky

Sada obsahuje 3 veľké kocky, na ktoré sa dá písať
stierateľnou  fixkou  (je  súčasťou  balenia).  Deti  si  tak
môžu vymýšľať stále nové aktivity a úlohy. Rozmer
kocky: 3,5 cm.

18300120B 10,50 €

Súprava na krájanie - Zelenina

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
11 ks zeleniny.

19600044B 10,00 €
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Súprava na krájanie - Ovocie

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
9 ks ovocia.

19600038B 9,00 €

Súprava na krájanie - Pizza a torta

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu krájať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
1 pizzu a 1 tortu.

19600053B 19,00 €

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €

Súprava závaži -plastová

Farebná  súprava  54  plastových  závaží  o  priemere
30mm s ľahkou manipuláciou v zložení: 20x1g, 20x5g,
10x10g, 4x20g.

10300337B 11,40 €

Súprava závaží do 1 kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici bez vrchnáka.

10300328C 65,40 €

Tabuľka na prevod jednotiek

Šikovný  pomocník  na  prevod  jednotiek.  Ponúka
možnosť názorne a jednoducho vysvetľovať učivo a
dlhodobo precvičovať prevod jednotiek dĺžky, objemu i
obsahu.

10300549C 67,20 €

Tabuľka s číslami do 100

Obsahuje  120  kariet  s  číslami  a  návod.  Karty  sú
farebne odlíšené na rube pre zvýraznenie číselných
vzorov. Rozmery tabuľky: 66cm x 70cm. Vek 5+

KV020042B 26,00 €

Tučniaci na ľade - matematika

Sada  inšpirujúca  deti  objavovať  rozmanité
matematické  pojmy  spojením  ľadových  krýh  a
usadením  tučniakov.  Obsahuje  10  plastových
ľadových krýh (30x25 cm), 100 plastových tučniakov
v 10 farbách, 1x návod.

KV020040A 42,00 €

Uložný box na pieskové tvary, čísla a bodky

Drevená  krabica  na  čísla  s  rozmermi  18,5  x  6  x
11,5cm.

10300241B 8,20 €

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

Váha s odmerkou

Študenti môžu vážiť alebo merať kvapaliny alebo tuhé
predmety, odhadovať, porovnávať a rozlišovať ich. V
základni  sa  nachádza  zásuvka  a  obsahuje  2
odnímateľné 400ml odmerky. Pripevnením vrchnákov
na nádoby môžete váhu vyrovnávať.

KV020043B 20,00 €

Váha so závažiami

Kvalitná  váha vyrobená z  vysokoodolného plastu  a
zabudovaného  úložného  priestoru  na  závažia,  10
bronzových závaží, 5 cm hlboké odnímateľné misky,
vylaďovač a tlačidlo na tlmenie. Celková nosnosť 2000
g s +/- 0,5g presnosťou.

KV020044B 55,00 €
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Veľké látkové čísla

Vstúpte do sveta čísel, vďaka týmto maxi veľkým a
maxi  mäkkým číslam.  Ich  tvar,  materiál  a  veľkosť
priam priťahujú deti aby sa ich dotýkali, hrali sa s nimi
a  poznávali  ich.  Obsah:  10 veľkých látkových čísel
veľkosti 27cm.

10300162C 29,70 €

Veľký číselný kalendár

Veľký číselný kalendár  je  praktickou pomôckou pre
deti  a  učiteľa.  Ukazujú ním nielen výsledky svojich
výpočtov ale aj tvoria čísla a číselné rady. Pri otáčaní
využívajú  malý  register,  ktorý  pomáha  nájsť  čísla
rýchlejšie.

10300149A 10,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Zásobník na kartičky (77x77 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vytváranie  príkladov  z
kariet s číslami, písmenami či na tvorbu viet.

18300001A 32,64 €

Žetóny - balenie do triedy 400ks

Veľké 400ks balenie obojstranných červeno - modrých
žetónov s priemerom 25mm. Vhodné žiakom do lavice
pre rôzne numerické úlohy a prácu s matematickými
doskami.

10300264C 19,80 €

Znaky a znamienka

Názorná pomôcka na vyvodzovanie základného učiva
obsahuje  znamienka  +,  -,  znaky  na  porovnanie,
kartičky  s  neznámou,  ilustrácie:  žabka,  mlynček  a
štart na riešenie príkladov, orientáciu na číselnej osi a
ďalšie precvičovanie učiva.

16200017C 14,00 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Matematika hrou I - Slovné úlohy a hry
pre 1. roč. ZŠ - SK verzia
S týmto programom sa deti spoľahlivo naučia vyriešiť
všetky základné typy slovných úloh a počas hrania
hier  si  dokonale  precvičia  všetky  počtové  úkony
potrebné pre zvládnutie matematiky v 1. ročníku ZŠ.

17300070B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - multi

Tento  program  v  13  moduloch  obsahuje  veľa
príkladov  zameraných  na  pamäťové  a  písomné
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú
aj  príklady  zamerané na  orientáciu  na  číselnej  osi,
zaokrúhľovanie čísel atď.

17300020B 132,00 €

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €
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TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

Hodiny "What's the time?" - demonštračné
pre učiteľa (AJ)
Magnetická fóliu s hodinami na výučbu pomenovania
času v  angličtine.  Praktická  pomôcka -  hodinová a
minútová ručička sa môže použiť nezávisle. Učiteľ tak
môže  začať  s  malou  ručičkou  a  ukázať  základné
hodiny.

10300038B 47,00 €

Matematika a informatická výchova/Geometria a meranie

Geoboard - gumičky 250 ks

250ks  gumičiek  rôznych  farieba  veľkostí  pre
Geoboard.  Gumičky  deti  naťahujú  okolo  kolíkov
pracovnej  dosky  Geoboard  a  vytvárajú  tak  rôzne
obrazce.

10300487B 2,30 €

Geoboard - pracovné karty 1

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300101C 8,10 €

Geoboard - pracovné karty 2

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300102C 8,10 €

Geoboard - pracovné karty 3

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300103C 8,20 €

Geoboard A - 22,5cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej alebo inej siete. Je to
tabuľka s kolíkmi, okolo ktorých deti naťahujú farebné
gumičky a vytvárajú rôzne útvary.

10300109B 6,60 €

Geoboard B - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej alebo inej siete. Je to
tabuľka s kolíkmi, okolo ktorých deti naťahujú farebné
gumičky a vytvárajú rôzne útvary.

10300091C 2,00 €

Geoboard E - 22,5cm

Transparentná geometricka tabuľka Geoboard D má
štvorcovú sieť. Je ideálna pomôcka na geometriu pri
predstave, tvorení, porovnaní útvarov. V širokej miere
rozvíja priestorové myslenie.

16200549D 5,50 €

Geoboard F - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej siete. Je to tabuľka s
kolíkmi, ktoré sú rozmiestnené tak, aby tvorili body v
štvorcovej sieti.

10300077A 3,00 €

Geoboard G - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
na  geometriu.  Kruhové  rozmiestnenie  kolíkov
umožňuje  okolo  týchto  kolíkov  naťahovať  farebné
gumičky a vytvárať rôzne útvary.

10300076A 3,00 €

Drevené kocky - farebné

Kocka  -  dôležitá  pomôcka  pri  matematickej
predstavivosti  a  matematických  výpočtoch.
Dostatočné  množstvo  pre  prácu  všetých  žiakov  v
triede. 100ks farebných drevených kociek (2cm) v 6
farbách.

10300096C 15,30 €
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Drevené kocky - farebné - sada kariet

Samostatne  predajná  sada  15  obojstranných
pracovných  kariet  o  rozmere  17  x  15cm.

10300044C 10,00 €

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Drevene kocky s potlačou

Drevené kocky -  z  jednej  strany čisté,  z  ostatných
piatich strán potlačené. Zostavovanie geometrických
tvarov a obrazcov podporuje predstavivosť, logiku a
priestorové  videnie.  Obsah:  1  drevená  podložka
(21,5x21,5cm) a 16 drevených kociek.

10300248B 23,40 €

Drevene kocky s potlačou - sada kariet

Sada  pracovných  kariet  k  dreveným  potlačeným
kartám, kde žiaci majú stavať obrázky podľa predlohy.

10300087A 10,00 €

Drevené telesá - rozšírená sada (15ks)

Drevené  priestorové  telesá  s  výškou  do  7,5cm  a
priemerom  do  5cm  tvoria:  kužele,  guľa,  pologuľa,
kocka,  valce,  rôzne  ihlany,  rozličné  hranoly  a
pravouhlé  útvary.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300291C 27,60 €

Drevené telesá - základná sada (12ks)

Drevené  priestorové  telesá  s  výškou  do  7,5cm  a
priemerom  do  5cm  tvoria:  kužele,  guľa,  pologuľa,
kocka,  valce,  rôzne  ihlany,  rozličné  hranoly  a
pravouhlé  útvary.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300277C 13,00 €

3D geometrické modely telies

Čiastočne transparentné telesá, s prídavnými čiarami,
ktoré  zobrazujú  výšku  telesa  a  stranu  na  povrchu
kužeľa a valca.

10300460B 210,00 €

Geo Links - geometrické tvary

Pomôcka na  spôsob populárnych  "céčiek"  obsahuje
120  plastových  geometr ických  tvarov,  16
obojstranných kariet a 1 kartu s legendou. Predlohy sú
na  jednej  strane  potlačené  čiernobielo,  druhá
zobrazuje rovnakú zostavu farebne.

10300349C 22,80 €

Geometrické tvary 60 ks

Časti  sú  rozlíšené  podľa  veľkosti,  tvaru  a  farby.
Ideálne pre rôzne hry a preskúmaniu rozdielov medzi
jednotlivými časťami. Vhodné pre predškolský vek.

10300074C 11,10 €

Geometrické tvary 60 ks - 2 hracie
podložky
Set  obojstranných  hracích  plánov,  48  x  34,5cm.  4
hracie  plochy  na  2  obojstranných  podložkách  k
univerzálnej  pomôcke "Geometrické tvary".  Balenie:
2ks podložka obojstranne potlačená.

10300176B 15,00 €

Geometrické tvary 60 ks - 4 hracie kocky

Set 4 kociek - farby, tvary, veľkosť, hrúbka.

10300175C 3,00 €

Veľké geometrické telesá (17 ks)

Plastové geometrické telesá, výška 10cm, 17ks, rôzne
farby. Výška 10cm, materiál plast.

10300214B 43,80 €
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Geometrické telesá

Sada 10 veľkých geometrických telies.  Telesá majú
rozmer 8 cm. Sada obsahuje kužeľ, guľu, pologuľu,
kocku, valec, hranol, trojboký ihlan, šesťuholník, ihlan
- štvorc. podstava, trojboký hranol. Vek 5+

KV020038B 30,00 €

Geometria I. 100x140cm

Obsahuje  témy:  čiara  a  bod  v  geometrii  úsečka  –
označenie a meranie, jednotky dĺžky – mm, cm, dm,
pr iamka  –  úvod,  štvorcová  s ieť  a  prehľad
geometrických  tvarov  a  telies.  Názornosť  tabúľ
umožňuje  využitie  pri  praktických  cvičeniach,  ako
odhadovanie dĺžky úsečiek a porovnanie s výsledkom
merania,  zakreslovanie  geometrických  tvarov  a
výpočet obvodov.

17700203C 90,00 €

Geometria II. 100x140cm

Obsahuje  témy:  vzájomná  poloha  dvoch  priamok,
polpriamka, geometrické tvary a výpočet ich obvodov.
Náučná tabuľa je určená k ľahšiemu pochopeniu učiva
geometrie v ročníkoch I. stupňa ZŠ.

17700221C 81,00 €

Geometria – uhol 100x140cm

Prednú  stranu  tvorí  okrem  úvodného  vysvetlenia
základných  pojmov  čo  je  to  uhol,  rameno,  vrchol,
vnútorný  bod  uhla,  veľkost  uhla,  stupeň,  minúta,
uhlomer…

17700232C 81,00 €

Hľadanie geometrických telies v našom
okolí
Pomôcka pozostáva zo 7 plných geometrických telies,
35 kartičiek s fotografiami. Kartičky možno rozdeliť na
7 základných -zobrazujú samotné geometrické telesá
a  28  fotografií  objektov,  ktoré  reprezentujú
geometrické  tvary  v  bežnom  živote.

18300084A 30,60 €

Geometrické tvary z plastu 250 ks

Veselá sada, ktorá podporuje motoriku a predstavivosť
detí. Použite túto sadu 250 vzorov v šiestich tvaroch a
šiestich farbách na objavovanie vzorov,  súmernosti,
rozmerov  dĺžky  a  plochy  a  na  riešenie  problémov.
Hrúbka 1cm. Vek: 3+

KV020036B 28,00 €

Maxi pečiatky - Geometrické tvary

10ks pečiatok - základné geometrické tvary.

10300442B 9,90 €

Plošné geometrické tvary

Geometrické  tvary  vyrobené  z  vysokokvalitného
priehľadného plastu. Môžu sa používať ako pomôcka
pri  výučbe geometrie  -  pri  rátaní  povrchu,  obvodu,
alebo pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 450
ks.

KV0200921B 39,90 €

Originálne skladacie geometrické telesá

Vhodné na ilustráciu pri vyučovaní symetrie, obvodu,
povrchu a objemu. Sada 8 objektov v dvoch častiach -
priesvitná časť v 3D a farebná časť v 2D. Každý tvar je
v rozloženej forme a má priesvitné púzdro. Obsahuje
valec,  ihlan -  štvorc.  podstava,  kocku,hranol,  kužel,
šesťuholník, ihlan - trojuhol. podst., trojboký hranol.

KV020037A 40,00 €

Geometria - trojuholník 100x140cm

Prednú  stranu  tvorí  okrem  úvodného  vysvetlenia
základných pojmov, čo je to vrchol, strana, protiľahlá
strana,  vnútorný  uhol  trojuholníka,  aj  prehľad
triedenia  trojuholníkov  podľa  dĺžok  strán  a  podľa
veľkosti vnútorných uhlov.

17700234C 89,00 €

Trojuholník s uhlomerom 60cm (plast)

Príslušenstvo pre magnetické tabule.

18000562D 20,76 €

Trojuholník s uhlomerom pravouhlý
magnetický - 60 cm
Pravouhlé  pravítko  z  odolného,  čistého  akrylu,
prepona  60cm.  Zo  zadnej  strany  opatrené  silnými
magnetmi.  Dobre  drží  na  všetkých  druhoch
magnetických  povrchov.

10300538B 26,40 €
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Trojuholník s uhlomerom pravouhlý
magnetický - 80 cm
Pravouhlé  pravítko  z  odolného,  čistého  akrylu,
prepona  80cm.  Zo  zadnej  strany  opatrené  silnými
magnetmi.  Dobre  drží  na  všetkých  druhoch
magnetických  povrchov.

10300539B 35,70 €

Trojuholník 60 st. (plast)

Príslušenstvo  k  školským  tabuliam.  B.  Tabuľový
trojuholník pravouhlý, s odvesnami rôznej dĺžky. Uhly
60°-90°-30°.

18000130D 10,92 €

Trojuholník 45 st. (plast)

Príslušenstvo  k  školským  tabuliam.  A.  Tabuľový
trojuholník  pravouhlý,  rovnoramenný.  Uhly
45°-90°-45°.

18000131D 10,92 €

Tangramy plastové

Tangramy vyrobené z hrubého a pevného farebného
plastu. Každá súprava obsahuje 28ks (4 tangramy po
7 častí) v 4 farbách: červená, žltá, modrá a zelená.
Vhodný do školy na matematiku i na voľný čas pre
zábavu.

10300133B 7,00 €

Tangramy - prac. karty

25  pracovných  kariet  (14  x17cm)  obojstranne
potlačených  na  pevnom  plaste,  umožňuje  vytvoriť
spolu  50  cvičení.  Riešenie  je  vytlačené  na  malom
obrázku na opačnej strane.

10300003B 9,60 €

Veľký magnetický tangram

Magnetický tangram vyrobený z hrubého farebného a
pevného  plastu  v  3  farbách.  Zo  7  základných
geometrických  tvarov  môžu  deti  tvoriť  najrôznejšie
predstavy obrazcov od jednoduchých po najzložitejšie.
Výborná demonštračná pomôcka.

10300167A 20,00 €

Uhlomer, plastový

Príslušenstvo k školským tabuliam

18000132D 10,92 €

Pravítko 1m (plast)

Príslušenstvo k školským tabuliam

18000133D 10,32 €

Kocky - 1 cm

1  000ks  spojovacích  kociek  s  hranou  1cm  vo
farebnom mixe. Ideálny materiál na prvé matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300258C 28,50 €

Kocky - 2 cm 10 farieb

100ks kociek vo vrecúšku. Plastové spojovacie kocky s
hranou 2cm v pestrých farbách. Ideálny materiál na
prvé matematické predstavy a zistenia: porovnávanie,
množstvo,  triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na
jednoduché  tvorenie  rovinných  a  priestorových
útvarov.

10300188C 8,30 €

Kocky - 2 cm červené

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300128C 8,30 €

Kocky - 2 cm modré

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300129C 8,30 €
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SOMA kocka farebná - triedne balenie

Farebné stavebné kocky na precvičenie priestorového
vnímania  pre  celú  triedu.  Časti  sa  navzájom
jednoducho spájajú.

10300529B 158,40 €

SOMA kocka prírodná - triedne balenie

Drevené  prírodné  stavebné  kocky  na  precvičenie
priestorového vnímania pre 12 skupín žiakov. Balenie
obsahuje  12  malých  Soma kociek  (z  2cm dielikov,
hrana kocky 6cm), 12 textilných vreciek atď.

10300530C 97,20 €

Objemy - rozšírená sada

15 modelov vyrobených z priesvitného plastu výšky
10cm.

10300306C 26,40 €

Povrchy a objemy / Modely telies, tabuľky
A4
Tabuľka A4 „Povrchy a objemy telies“. Trojrozmerné
vyobrazenie telies, nákres plášťa, vyznačenie výšky,
uhlopriečky, priemeru, polomeru (podľa jednotlivého
telesa) pomáha žiakom pri pochopení výpočtu objemu
a povrchu daných telies.

17800117B 1,00 €

Decimeter kubický a centimeter kubický

Zloženie: dm3 z priehľadného plastu 10cm × 10cm ×
10cm, doštička 10cm × 10cm × 1cm, plné teleso 9cm
x  1cm ×  1cm,  20  plných  telies  1cm3  s  hustotou
väčššou než hustota vody.

MT00073C 23,70 €

Dutý decimeter kubický so stupnicou

Vodotesný,  objem  1dm3,  vyrobený  z  priehľadného
plastu, so stupnicou.

MT00125C 8,80 €

LOGICO Piccolo - Matematika, Geometria

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400221D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Tvary

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400203D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400204D 18,00 €

Rámik LOGICO Piccolo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Piccolo,
bezpečný a hygienický, bez voľných dielcov, veľkosť:
22,3 x 27,8 cm.

20400201D 10,90 €

Pentomino - sada kariet 1

Sada  pracovných  kariet,  15  kariet  obojstranne
potlačených (14x17cm), vzadu riešenie.

10300253C 7,20 €

Pentomino - sada kariet 2

Sada  pracovných  kariet,  15  kariet  obojstranne
potlačených (14x17cm), vzadu riešenie.

10300254C 7,20 €
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Pentomino - sada kariet 3

Sada  kariet  obsahuje  15  kariet  potlačených
obojstranne (14x17cm). Riešenie je znázornené vzadu
v miniatúrnom prevedení.

10300190B 7,20 €

Pentomino - hra

Ďalšia  z  nespočetných  variácií  logických  hier  pre
rozvoj motorických a rozumových schopností detí. Hra
obsahuje 60 dielov. Balenie: Dodávaná je v plastovom
kýbliku. Hru dopĺňajú 2 samostatne predajné sady po
15ks plastových kariet.

10300104B 19,80 €

Pentomino - sada kariet 4

Sada  kariet  obsahuje  15  kariet  potlačených
obojstranne (14x17cm). Riešenie je znázornené vzadu
v  miniatúrnom  prevedení.  2  sady  kusov  vedú  k
rovnakému vzoru, pokúste sa zistiť ako.

10300191B 7,20 €

Easy Space - drôtené modely telies

Sada 360ks základných stavebných prvkov (hrany a
uzly)  pre  tvorbu  rovinných  a  priestorových
útvarov.Objavujte kocky, pyramídy, hranoly, ihlany a i.
Vysvetlite pojmy ako strana, plocha, povrch a to všeko
vďaka guľôčkam a paličkám.

10300339C 55,80 €

EasySpace sada kariet 1 - ROVINNÉ
ÚTVARY
Sada  pracovných  kariet  pre  vytváranie  rovinných
útvarov  pomocou  pomôcky  EasySpace.  Pozorným
sledovaním pracovných kariet a zostrojením príkladov
sa  zlepšuje  priestorová  orientácia  a  pozorovanie  u
žiakov.

10300158C 11,10 €

EasySpace sada kariet 2 - GEOMETRICKÉ
TELESÁ
Sada  pracovných  kariet  pre  vytváranie  rovinných
útvarov  pomocou  pomôcky  EasySpace.  Pozorným
sledovaním pracovných kariet a zostrojením príkladov
sa  zlepšuje  priestorová  orientácia  a  pozorovanie  u
žiakov.

10300159C 11,10 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

Dvojité zrkadlo

Dvojité zrkadlo s dvomi pohyblivými časťami. Rozmer:
20 x 7cm.

10300099A 2,00 €

GEO zrkadlo

Položte zrkadlo pred tvar. Zoberte si pero na druhú
stranu zrkadla.  Keď sa pozriete cez zrkadlo  uvidíte
obraz tvaru ale aj svoju ruku s perom. Môžete začať
kresliť.  Praktická  pomôcka  zobrazuje  geometrické
tvary, ich symetriu a podobnosť.

10300132B 3,00 €

Nerozbitné zrkadlo, 25ks

Sada nerozbitných zrkadiel pre prácu žiakov do lavice
na hodinách Geometrie. Obsah: sada 25ks, rozmer 10
x 7cm.

10300153B 15,30 €

Rohové zrkadlo

Pri  práci  s  rohovým zrkadlom môžete  využiť  rôzne
kocky so vzorom či mozaikami. Praktická pomôcka na
pochopenie symetrie, vzorov, postupnosti a zobrazení.

10300031C 6,98 €

Farebné priestorové telesá

Skvelá  pomôcka  pri  výučbe  geometrie.  Rôzne
geometrické  telesá,  ktoré  deti  môžu  triediť,
porovnávať  a  študovať.  Balenie  obsahuje  40
geometrických trojrozmerných telies z pevného plastu
(10 rôznych tvarov v 4 farbách). Rozmer: výška cca
2,5cm.

10300550B 15,30 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €

Optické modely / 7ks

Súpravu  7  optických  modelov  tvoria  šošovky  a
hranoly. Umožňujú študovať odraz a lom svetla.  Sú
vyrobené z bezchybného akrylátového skla.

10300551B 45,60 €

Chytré dieťa - Matematika 2+3 - multi 20

Program Matematika 2+3 - Šikovné dieťa je určený
žiakom z druhej a tretej triedy základnej školy. Novým
a  zaujímavým  spôsobom  predkladá  žiakom
matematiku  ako  zaujímavú  disciplínu.  Matematika
2+3 - Šikovné dieťa obsahuje 45 minút animácií.

17100107C 147,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova

Priestorové telesá (17ks, 10cm)

Plastové priestorové telesá (17ks) s výškou 10cm a
otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo
suchých  materiálov.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300261B 38,40 €

Rozoberateľný decimeter kubický

Krychlový  decimeter  z  priehľadného  plastu  sa  dá
rozložiť  na  29  častí.  Zloženie:  priehľadný  obal  s
objemom 1dm3, 9 hranolov 10cm × 1cm × 1cm, 9
doštičiek  10cm  ×  10cm  ×  1cm,  10  krychličiek  o
objeme 1cm3.

MT01909C 72,00 €

Sada 200 ks tvarov k odrážajúcim vzorom

250ks drevených geometrických tvarov hrúbky 1cm v
plastovom vedierku. 6 rôznych geometrických tvarov
v 6 pestrých farbách.

10300024B 22,20 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Meter kubický

Pomôžte  deťom v  predstave  1  metra  kubického  a
demonštrujte ho pomocou súpravy tyčiek a spojok.

10300046C 13,80 €

Topológia, priestorové vnímanie

Pozorovaním  priestorového  rozloženia  telies  na
modelovej fotografii sa dieťa snaží získať predstavu o
ich  usporiadaní  v  priestore  a  následne  sa  snaží
situáciu zopakovať.  Získava tak predstavu o vzťahu
dvojrozmerného zobrazenia.

18300072A 45,00 €

Tridio - základná sada 51ks

Úplne nový prístup k rozvoju vnímania trojrozmerného
priestoru  a  jeho  zobrazenia  na  ploche.  Deti  najprv
poznávajú priestor prostredníctvom kociek, na ktorých
vyhľadávajú  hrany  ako  hranicu  medzi  dvomi
rôznofarebnými plochami.

10300246C 40,00 €

Xeo - žiacka súprava - 198 ks

198ks  stavebnice  v  7  základných  geometrických
tvaroch, ktoré môžu byť navzájom spájané hranami.
Každý tvar má v strede otvor pre ľahšie uchopenie a
rozoznanie vonkajšieho tvaru. Vyrobené z trvanlivého
plastu v praktickom boxe s vrchnákom

10300111C 73,00 €

Zlomky a geometria - sada

Pomôcku  tvorí  základná  doska,  ktorá  má  z  jednej
strany kruh (priemer 10cm) na vloženie plastových
zlomkov a kolíky na uchytenie gumičiek. Je potlačená
číslami a stupňami. Na druhej strane dosky je 121 /
11x11 kolíkov pre tvorenie tvarov.

16200184C 19,50 €

Kružnica a kruh / Vzájomná poloha dvoch
kružníc, tabuľky A4
Tabuľky  A4  „Kružnica  a  kruh  /  Vzájomná  poloha
kružnice a priamky“ je pomôcka vytvorená pre žiakov
8. a 9. ročníkov základných škôl.

17800181B 1,00 €

Kružidlo - prísavka - krieda, fix (plast)

Tabuľové  kružidlo  s  tromi  prísavkami.  Univerzálne
prevedenie, možnosť použiť fix alebo kriedu.

18000466D 18,00 €

Sada geometrických potrieb na tabuľu v
plastovom obale
Sada  rysovacích  pomôcok  pre  školské  tabule.
Materiál: plast. Rozmer balenia: 110 x 63 cm. Rovné
pravítko  100  cm,  uhlomer,  60  cm,  pravouhlý
rovnoramenný  trojuholník  45°,  pravouhlý
nerovnoramenný trojuholník 60°, kružidlo s prísavkou,
ukazovadlo 100cm).

18000391D 125,88 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova
Matematika a informatická výchova/Logika

Geoboard - pracovné karty 1

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300101C 8,10 €

Geoboard - pracovné karty 2

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300102C 8,10 €

Geoboard - pracovné karty 3

Pracovné karty podložíte pod priesvitný Geoboard a
pracujete podľa predlohy od jednoduchých vzorov po
náročné.

10300103C 8,20 €

Geoboard A - 22,5cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej alebo inej siete. Je to
tabuľka s kolíkmi, okolo ktorých deti naťahujú farebné
gumičky a vytvárajú rôzne útvary.

10300109B 6,60 €

Geoboard B - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej alebo inej siete. Je to
tabuľka s kolíkmi, okolo ktorých deti naťahujú farebné
gumičky a vytvárajú rôzne útvary.

10300091C 2,00 €

Geoboard F - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
založená na princípe štvorcovej siete. Je to tabuľka s
kolíkmi, ktoré sú rozmiestnené tak, aby tvorili body v
štvorcovej sieti.

10300077A 3,00 €

Geoboard G - 15cm

Geoboard (geometrická tabuľka) je učebná pomôcka
na  geometriu.  Kruhové  rozmiestnenie  kolíkov
umožňuje  okolo  týchto  kolíkov  naťahovať  farebné
gumičky a vytvárať rôzne útvary.

10300076A 3,00 €

Čarovné obrázky - Delenie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300212C 2,90 €

Čarovné obrázky - Sčítanie, odčítanie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300214C 2,90 €

Čarovné obrázky - Násobenie

Pracovný zošit pre 1. stupeň ZŠ.

16300213C 2,90 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - 3PC

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru:  Ukážkové  a  bodovacie.  Licencia  na
projektor alebo 3 PC

17100035C 72,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20
PC.

17100106C 139,80 €
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Chytré dieťa - Matematika 2+3 - multi 20

Program Matematika 2+3 - Šikovné dieťa je určený
žiakom z druhej a tretej triedy základnej školy. Novým
a  zaujímavým  spôsobom  predkladá  žiakom
matematiku  ako  zaujímavú  disciplínu.  Matematika
2+3 - Šikovné dieťa obsahuje 45 minút animácií.

17100107C 147,60 €

Cestujeme autobusom (hra s fotografiami)

Cieľom  hry  je  vyplnenie  jednotlivých  autobusov
šiestimi  cestujúcimi  na  základe  určitého  rovnakého
prvku, ktorý je vyznačený na bočnej strane autobusu.
Hra je určená pre max. 6 detí. Obsahuje 6 autobusov,
36 cestujúcich a pedagogický návod.

18300032A 22,80 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Kde je chyba? (fotografie, 50 ks)

50  fotografií  s  rozmerom  16,6x11,6  cm,  ktoré
reprezentujú bežné situácie, na ktorých však nie je
všetko  v  poriadku  -  niektorý  nástroj  alebo  časť
oblečenia  je  nesprávne  použitý.  Obrázky  pomáhajú
rozvíjať pozorovacie schopnosti.

18300071B 31,00 €

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Objavenie pravej a ľavej strany (hra s
fotografiami)
Umožnime deťom naučiť  sa rozlišovať pravú a ľavú
stranu  jednoduchým  spôsobom  pomocou  fotografií.
Obsahuje  32  fotografií,  8  predmetov,  16
kopírovateľných  pracovných  listov,  náramky  pre
identifikáciu pravej strany a pedagogický návod.

18300098A 33,00 €

Párovanie - čo k sebe patrí ? (hra s
fotografiami)
Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300016B 29,00 €

Pred a po (hra s fotografiami)

Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
PRED  -  TERAZ  -  POTOM.  Didaktický  materiál  je
založený  na  logickom  priraďovaní  a  hľadaní
chronológie  trojíc.  Predmety  na  kartách  sú  ľahko
rozoznateľné a pomenovateľné.

18300020A 29,00 €

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Sled udalostí (fotografie)

50  fotografií  s  rozmermi  19,5x13,5  cm,  ktoré
predstavujú  krátke  príbehy.  Pomocou  nich  sa  deti
naučia  porovnávať,  zoraďovať  a  celkovo  vnímať
časový rozmer. Rozvíjajú logické myslenie.

18300009B 28,56 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Drevené kocky - farebné

Kocka  -  dôležitá  pomôcka  pri  matematickej
predstavivosti  a  matematických  výpočtoch.
Dostatočné  množstvo  pre  prácu  všetých  žiakov  v
triede. 100ks farebných drevených kociek (2cm) v 6
farbách.

10300096C 15,30 €
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Drevené kocky - farebné - sada kariet

Samostatne  predajná  sada  15  obojstranných
pracovných  kariet  o  rozmere  17  x  15cm.

10300044C 10,00 €

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Drevene kocky s potlačou

Drevené kocky -  z  jednej  strany čisté,  z  ostatných
piatich strán potlačené. Zostavovanie geometrických
tvarov a obrazcov podporuje predstavivosť, logiku a
priestorové  videnie.  Obsah:  1  drevená  podložka
(21,5x21,5cm) a 16 drevených kociek.

10300248B 23,40 €

Drevene kocky s potlačou - sada kariet

Sada  pracovných  kariet  k  dreveným  potlačeným
kartám, kde žiaci majú stavať obrázky podľa predlohy.

10300087A 10,00 €

Kufrík s kockami

Plný  kufrík  farebných  kociek  na  precvičovanie
matematických operácií. Rôzne typy kociek ponúkajú
veľa  možností  pre  skupinovú  prácu.  Obsah:  162ks
kociek  s  číslami,  symbolmi,  bodkami  v  plastovom
kufríku.

10300010C 42,00 €

Penové mäkké kocky - sada 4ks

15x15 x15 cm, ideálne na vzdelávacie hry, v rôznych
farbách (červená, modrá, zelená, žltá).

14300121C 64,00 €

Magnetická kocka – hlavolam/skladačka

TOP edukačná hračka -  magnetická kocka je veľmi
populárna magnetická edukačná hračka, ktorá umožní
Vašim  deťom  mať  svoj  vlastný  svet  a  byť  v  ňom
kráľom.

KV090005B 11,00 €

Kocky - 1 cm

1  000ks  spojovacích  kociek  s  hranou  1cm  vo
farebnom mixe. Ideálny materiál na prvé matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300258C 28,50 €

Kocky - 2 cm 10 farieb

100ks kociek vo vrecúšku. Plastové spojovacie kocky s
hranou 2cm v pestrých farbách. Ideálny materiál na
prvé matematické predstavy a zistenia: porovnávanie,
množstvo,  triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na
jednoduché  tvorenie  rovinných  a  priestorových
útvarov.

10300188C 8,30 €

Kocky - 2 cm červené

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300128C 8,30 €

Kocky - 2 cm modré

Plastové spojovacie kocky s hranou 2cm v jednej zo 4
farieb.  Ideálny  materiál  na  prvé  matematické
predstavy  a  zistenia:  porovnávanie,  množstvo,
triedenie,  počítanie  a  i.  Vhodné  aj  na  jednoduché
tvorenie rovinných a priestorových útvarov.

10300129C 8,30 €

Soma kocka - malá farebná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300367B 6,30 €
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Soma kocka - malá prírodná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných častí je možné spojiť do jedného celku o
veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely môžu byť použité
na  vytvorenie  rôznych  priestorových  3D  tvarov.
Pracovné karty nie sú súčasťou. Obsah: 7 drevených
dielov prírodnej farby, vrecko na uskladnenie.

10300531B 6,00 €

Soma kocka - veľká

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 9 x 9 x 9cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300293B 12,60 €

SOMA kocka prírodná - triedne balenie

Drevené  prírodné  stavebné  kocky  na  precvičenie
priestorového vnímania pre 12 skupín žiakov. Balenie
obsahuje  12  malých  Soma kociek  (z  2cm dielikov,
hrana kocky 6cm), 12 textilných vreciek atď.

10300530C 97,20 €

SOMA kocka farebná - triedne balenie

Farebné stavebné kocky na precvičenie priestorového
vnímania  pre  celú  triedu.  Časti  sa  navzájom
jednoducho spájajú.

10300529B 158,40 €

Soma kocky - sada kariet 1

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300280B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 2

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300424B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 3

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300239B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 4

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300240B 13,50 €

Pracovné karty k prírodným kockám 1

Pracovné  karty  k  prírodným  kockám.  Súprava
obsahuje 10ks kariet s možnosťou samokontroly.

10300237B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €
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Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

Kartičky - Čo je nesprávne ?

12 tematických kartičiek (16 x 16cm) so 4 predmetmi.
Téma - jedlo, zvieratá, vozidlá, kontrolný systém.

10300180B 15,00 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 1 -
Nájdi rovnaké
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Na hracej karte je 9 polí,
ktoré majú byť zakryté rovnakým obrázkom.

10300181B 8,10 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 2 -
Nájdi tvary
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Každá karta sa skladá z 9
polí, ktoré treba zakryť rovnakými obrysmi.

10300182B 8,10 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 3 -
Doplňte.
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16xm)  a  36
transparetných kartičiek. Na každej hracej karte je 9
polí, ktoré treba pokryť príslušnými transparentnými
kartičkami.

10300183B 8,10 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Pentomino - sada kariet 1

Sada  pracovných  kariet,  15  kariet  obojstranne
potlačených (14x17cm), vzadu riešenie.

10300253C 7,20 €

Pentomino - sada kariet 2

Sada  pracovných  kariet,  15  kariet  obojstranne
potlačených (14x17cm), vzadu riešenie.

10300254C 7,20 €

Pentomino - sada kariet 3

Sada  kariet  obsahuje  15  kariet  potlačených
obojstranne (14x17cm). Riešenie je znázornené vzadu
v miniatúrnom prevedení.

10300190B 7,20 €

Pentomino - sada kariet 4

Sada  kariet  obsahuje  15  kariet  potlačených
obojstranne (14x17cm). Riešenie je znázornené vzadu
v  miniatúrnom  prevedení.  2  sady  kusov  vedú  k
rovnakému vzoru, pokúste sa zistiť ako.

10300191B 7,20 €

Základné párovanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300073A 18,00 €

Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €
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TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Maľovanie pre deti (pre MŠ a 1.st. ZŠ) -
Multi
Ponúka  deťom  množstvo  preddefinovaných  úloh  s
medzi  predmetovými  väzbami  napr.  na  slovenský
jazyk  alebo  matematiku.  Tento  titul  je  vynikajúcim
spôsobom  navrhnutý  tak,  aby  stimuloval  detskú
predstavivosť, obrazotvornosť atď.

17300030B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €

TS Matematika 1 pre predškolákov a
prvákov - multi
Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka
celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať
pri  riešení  úloh.  Okrem  vkladania  správnych  čísel
budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť
predmety, dokresľovať obrázky atď.

17300018B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Matematika hrou I - Slovné úlohy a hry
pre 1. roč. ZŠ - SK verzia
S týmto programom sa deti spoľahlivo naučia vyriešiť
všetky základné typy slovných úloh a počas hrania
hier  si  dokonale  precvičia  všetky  počtové  úkony
potrebné pre zvládnutie matematiky v 1. ročníku ZŠ.

17300070B 132,00 €

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - multi

Tento  program  v  13  moduloch  obsahuje  veľa
príkladov  zameraných  na  pamäťové  a  písomné
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú
aj  príklady  zamerané na  orientáciu  na  číselnej  osi,
zaokrúhľovanie čísel atď.

17300020B 132,00 €

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

Matematické priraďovanie

Súbor  veľkého  počtu  magnetických  obrázkov  a
samotnej  rozprávky  "Ako  dedko  s  babkou  repku
ťahali"  pomôže  deťom  utvoriť  si  prvé  názorné
predstavy o čísle. Priraďovať čísla tak bude pre nich
jednoduché a pútavé.

16200186D 18,50 €
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Matematická váha - malá

Žiacka matematická váha + 20 (10g) závaží, určená
žiakom do lavice. Ramená váhy sú pre názornosť a
ľahšiu  orientáciu  označené  číslami  1-10.  Pomôcka
poslúži  na  hravé  objasnenie  pojmov  ako  sčítanie,
odčítanie, chýbajúce číslo, zákl. rovnice.

10300287C 3,00 €

Matematická váha - veľká

Súprava  matematickej  váhy  a  20ks  závaží  (10g).
Ramená váhy sú pre  názornosť  a  ľahšiu  orientáciu
označené  číslami  1-10.  Pomôcka  poslúži  na  hravé
objasnenie  a  pochopenie  pojmov  ako  sú  sčítanie,
odčítanie, chýbajúce číslo, základy rovnice.

10300080C 12,60 €

Plošné geometrické tvary

Geometrické  tvary  vyrobené  z  vysokokvalitného
priehľadného plastu. Môžu sa používať ako pomôcka
pri  výučbe geometrie  -  pri  rátaní  povrchu,  obvodu,
alebo pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 450
ks.

KV0200921B 39,90 €

Počítacie guľôčky 11mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300341B 7,50 €

Počítacie guľôčky 23mm/100ks

Počítacie guľôčky dodávané v dvoch farbách spolu so
šnúrkou na navliekanie.

10300324B 18,60 €

Magické trojuholníky 24 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090003B 18,00 €

Magické trojuholníky 48 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090004B 36,00 €

Tangramy - prac. karty

25  pracovných  kariet  (14  x17cm)  obojstranne
potlačených  na  pevnom  plaste,  umožňuje  vytvoriť
spolu  50  cvičení.  Riešenie  je  vytlačené  na  malom
obrázku na opačnej strane.

10300003B 9,60 €

Veľký magnetický tangram

Magnetický tangram vyrobený z hrubého farebného a
pevného  plastu  v  3  farbách.  Zo  7  základných
geometrických  tvarov  môžu  deti  tvoriť  najrôznejšie
predstavy obrazcov od jednoduchých po najzložitejšie.
Výborná demonštračná pomôcka.

10300167A 20,00 €

Tangramy plastové

Tangramy vyrobené z hrubého a pevného farebného
plastu. Každá súprava obsahuje 28ks (4 tangramy po
7 častí) v 4 farbách: červená, žltá, modrá a zelená.
Vhodný do školy na matematiku i na voľný čas pre
zábavu.

10300133B 7,00 €

Probl. úlohy - Koráliky

Názorná  pomôcka  na  realizáciu  tvorivých  úloh,
rozličných  a  netradičných  riešení  príkladov  na
hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť,
logické a kombinatorické myslenie.

16200307D 14,00 €

Probl. úlohy - Na nákupe

Vynikajúca  pomôcka  na  r iešenie  mnohých
modelových slovných úloh v 1.ročníku na matematike.
Poznávanie hodnoty peňazí a ich praktické využitie v
živote.

16200062C 36,50 €
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Problematické úlohy - Vlak

Názorná  pomôcka  na  realizáciu  tvorivých  úloh,
rozličných  a  netradičných  riešení  príkladov  na
hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť,
logické a kombinatorické myslenie.

16200249D 22,00 €

Robotické vozidlo - Sensor Car

programovateľná stavebnica

28300002 229,00 €

Robotická stavebnica základná - Basic

programovateľná stavebnica

28300003 419,00 €

Rozvojové zošity - Počítanie

Úlohy v pracovnom zošite sú zostavené tak, aby boli
vhodné pre rozvoj ešte neosvojeného pojmu čísiel, pre
osvojenie  základov  manipulatívneho  počítania,  ale
obsahuje  aj  cvičenia  zamerané  na  spočítavanie,  či
porovnávanie množstiev.

16300210C 2,90 €

Šikovné prstíky

Hra  pre  šikovné  prsty  a  mozog!  Cieľom  hry  je
presunúť loptičky podľa predlohy, čo pomáha zlepšiť
zručnosť a sústredenie. Obsah: 2 čierne herné skrinky,
16 guličiek, 14 vzorových kariet.

10300186C 6,40 €

Bodková symbolika

Znázornime  si  čísla,  porovnávajme,  sčítavajme  a
odčítavajme!  Jednoduchá  matematika  pomocou
magnetických  obrázkov  bodiek.

16200381D 19,00 €

Magnetické krútiace koleso

Premeňte tabuľu na interaktívnu hru pre celú triedu.
Použite zmývateľné fixky pre vytvorenie hier a aktivít.
Obsahuje 3 obojstranné zmývateľné karty a manuál
pre učiteľa s návrhom aktivít. Rozmer: 40 cm priemer.

KV020005B 52,00 €

Rozvojové zošity - Orientácia

Cvičenia pracovného zošita sú vhodné pre rozvoj ešte
neosvojeného pojmu smeru, pre nacvičovanie plošnej
orientácie,  pre  spoznávanie  súvislostí  medzi
predmetmi  a  udalosťami  ako  aj  pre  rozširovanie
slovnej zásoby relačných výrazov.

16300216C 2,90 €

Poznávací set pre malé deti

Deti vykonávajú jednu aktivitu, pričom je koncentrácia
stimulovaná a intenzívnejšia. Deti sa samovzdelávajú
prostredníctvom  skladania  tvarov,  po  čase  urobia
chybu, pochopia ju a odstránia.

10300455C 253,00 €

Pomenuj a priraď

Jednoduchá logická hra,  pri  ktorej  deti  vyhľadávajú
zhodné alebo logicky súvisiace obrázky. Ukladajú ich
formou lotta na laminované karty.

16200476D 18,50 €

Tvary - tvorivé úlohy

Skupina  pomôcok  “Tvorivé  úlohy  -  Tvary,  Vlak,
Koráliky  a  Deti  pomáha učiteľovi  realizovať  tvorivé
úlohy a hľadať spolu so žiakmi rozličné a netradičné
riešenia  príkladov.  Sú  dôležitým  obrazovým
materiálom  na  znázornenia  reálnych  situácii.

16200170D 22,20 €

LOGICO Piccolo - Tvary

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400203D 9,90 €
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LOGICO Piccolo - Tvary + rámik

Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400204D 18,00 €

Tvorivé úlohy deti - Deti

S  touto  pomôckou  môžete  zadať  žiakom  úlohy  s
rôznymi  kritériami  triedenia  a  riešiť  nespočetné
množstvo  kombinácii  na  hodinách  matematiky.
Obrázky  detí  sú  doplnené  menami  zo  šlabikára.
Využitie pomôcky v medzipredmetových vzťahoch so
Sj.

16200354D 20,00 €

Nástenný obraz - Hlavolam

Nástenný obraz,  hlavolam -  zámok.  Rozmer:  100 x
100 cm.

19600056B 40,00 €

Skladačka Galaxy

Vytvárajte fantastické tvary zo stabilných plastových
prvkov! Či ide o jednoduché pyramídy alebo zložité
štruktúry  -  vždy  je  to  výzva  pre  jemnú  motoriku,
priestorové myslenie a tvorivosť.  Guľúčka 1,  5 cm,
palička 8 cm.

167100003C 11,60 €

Pentomino - hra

Ďalšia  z  nespočetných  variácií  logických  hier  pre
rozvoj motorických a rozumových schopností detí. Hra
obsahuje 60 dielov. Balenie: Dodávaná je v plastovom
kýbliku. Hru dopĺňajú 2 samostatne predajné sady po
15ks plastových kariet.

10300104B 19,80 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky malé

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok:
30 cm. 2 x 16 ks.

14300167C 132,00 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky veľké

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok
43-64 cm, 2 x 16 ks.

14300166C 540,00 €

Vonkajší šach a dáma - malá šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 165 x 165
cm. Figúrky sa predávajú zvlášť.

14300120C 103,80 €

Vonkajší šach a dáma - veľká šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 385 x 385
cm. Figúrky sa predávajú zvlásť.

14300119C 384,00 €

Časové vzťahy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  utvárať
predstavu  o  častiach  dňa:  ráno,  dopoludnie,  obed,
popoludnie, večer. Vedieť ich pomenovať a orientovať
sa v pojmoch deň, noc, dnes, včera, zajtra.

16200410D 15,50 €

Jednoduchá príprava

Sada  magnetických  obrázkov  umožní  učiteľovi
vytvoriť pre začínajúcich prvákov prostredie, v ktorom
budú vedieť aká činnosť nasleduje a čo k nej budú
potrebovať.

16200510C 12,50 €

Geoboard - gumičky 250 ks

250ks  gumičiek  rôznych  farieba  veľkostí  pre
Geoboard.  Gumičky  deti  naťahujú  okolo  kolíkov
pracovnej  dosky  Geoboard  a  vytvárajú  tak  rôzne
obrazce.

10300487B 2,30 €

159

https://obchod.skola.sk/107657-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76935-katalog.html
https://obchod.skola.sk/126336-katalog.html
https://obchod.skola.sk/127180-katalog.html
https://obchod.skola.sk/75958-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108663-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108662-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108081-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108080-katalog.html
https://obchod.skola.sk/74481-katalog.html
https://obchod.skola.sk/74463-katalog.html
https://obchod.skola.sk/149929-katalog.html


02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova

Medvedíky

Obľúbená rodinka medvedíkov v troch veľkostiach a
štyroch farbách.  Hmotnosť medvedíkov je 4g,  8g a
12g.  Vhodná  pomôcka  pre  riešenie  rôznych
problémových  úloh,  triedenie,  porovnávanie  farby,
veľkosti, hmotnosti a pod.

10300051C 16,00 €

Rámik LOGICO Piccolo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Piccolo,
bezpečný a hygienický, bez voľných dielcov, veľkosť:
22,3 x 27,8 cm.

20400201D 10,90 €

Sada 200 ks tvarov k odrážajúcim vzorom

250ks drevených geometrických tvarov hrúbky 1cm v
plastovom vedierku. 6 rôznych geometrických tvarov
v 6 pestrých farbách.

10300024B 22,20 €

Spoločné znaky

P r a k t i c k á  p o m ô c k a  v e d i e  k  p o u ž í v a n i u
zovšeobecnenia  pomocou  spoločných  znakov
predmetov.  Široké  spektrum  obrázkov  pomáha
aktivizovať, rozširovať a utvrdzovať slovnú zásobu v
súčinnosti s rozvíjaním poznania.

16200266D 32,40 €

Symbolika radov

Vyvodzovanie  a  precvičovanie  základného  učiva  v
spojení s číslami v jednotlivých farbách. Tvorenie a
čítanie  čísel  cez  symboly,  utvrdzovanie  postavenia
číselných  radov  a  riešenie  rôznych  numerických
príkladov.

16200436D 11,00 €

Tridio - základná sada 51ks

Úplne nový prístup k rozvoju vnímania trojrozmerného
priestoru  a  jeho  zobrazenia  na  ploche.  Deti  najprv
poznávajú priestor prostredníctvom kociek, na ktorých
vyhľadávajú  hrany  ako  hranicu  medzi  dvomi
rôznofarebnými plochami.

10300246C 40,00 €

Registračná pokladnica

Registračná  pokladnica  so  solárnou  kalkulačkou,
digitálnym displejom a veľkými tlačidlami. Obsahuje
príručku,  kreditné  karty  a  EURO peniaze.  Rozmery
26x24 cm. Obsahuje malé časti, vek: 3+

KV020014B 49,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Hra - Finančná odysea

Finančná  odysea  je  rýdzo  slovenská  hra  o  práci  s
osobnými  financiami  a  zvládaní  životných  rizík.
Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov,
zakladania  firiem,  prenájmu  nehnuteľností...(atď.)  si
hráči  vytvárajú  pasívny  príjem  a  zveľaďujú  svoj
majetok. Nakoniec sa oslobodia zo všetkých dlhov a
vytvoria  si  zázemie  na  bývanie  so  slušným
pasívnym...

16504001D 60,00 €

Matematika a informatická výchova/Práca s informáciami

Hodiny - cvičné tabuľky 2 / 10ks

Popisovateľné tabuľky zo silného plastu s rozmerom
9x12cm na nácvik a precvičovanie času žiakom do
lavice. Pohyblivé ručičky odlišných farieb, priestor na
digitálny čas. V ponuke balenie po 10ks.

10300001C 11,40 €

Hodiny - magnetické, veľké

41cm veľké magnetické hodiny so zreteľnými číslami
1 -  24 na vysvetlenie učiva alebo prácu žiakov pri
tabuli. Zo zadnej strany hodín sú umiestnené 4 silné
magnety.

10300271C 16,62 €
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Hodiny - žiacke, malé

Precvičovacie hodiny so stojanom pre prácu žiakov v
lavici. Priemer 13cm.

10300236B 4,20 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o  plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Čas a hodiny - magnetická tabuľa

Na  základe  postupnosti  25  každodenných  činností,
rozvíja  táto  pomôcka  pojem času,  jeho  meranie  a
poskytuje kompletnú metodiku na učenie sa hodín.
Obsahuje pedagogický návod.

18300086A 79,80 €

Hodiny "What's the time?" - demonštračné
pre učiteľa (AJ)
Magnetická fóliu s hodinami na výučbu pomenovania
času v  angličtine.  Praktická  pomôcka -  hodinová a
minútová ručička sa môže použiť nezávisle. Učiteľ tak
môže  začať  s  malou  ručičkou  a  ukázať  základné
hodiny.

10300038B 47,00 €

Týždenný kalendár

Týždenný kalendár slúži na výučbu detí od 3 rokov. Je
určený na výučbu veličiny ČAS, najmä na intuitívne
učenie  pojmov  VČERA-DNES-ZAJTRA.  Deti  ku
kartičkám  priraďujú  vhodné  obrázky.

18300123A 37,80 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - 3PC

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru:  Ukážkové  a  bodovacie.  Licencia  na
projektor alebo 3 PC

17100035C 72,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20
PC.

17100106C 139,80 €

Chytré dieťa - Matematika 2+3 - multi 20

Program Matematika 2+3 - Šikovné dieťa je určený
žiakom z druhej a tretej triedy základnej školy. Novým
a  zaujímavým  spôsobom  predkladá  žiakom
matematiku  ako  zaujímavú  disciplínu.  Matematika
2+3 - Šikovné dieťa obsahuje 45 minút animácií.

17100107C 147,60 €

Animačné štúdio

Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami
vedeli  vytvoriť  pekné  filmové  animácie.  Súprava
obsahuje: časovo neobmedzenú licenciu, web kameru,
zelené plátno, plastelínu a pozadie

39800111D 78,00 €

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Maľovanie pre deti (pre MŠ a 1.st. ZŠ) -
Multi
Ponúka  deťom  množstvo  preddefinovaných  úloh  s
medzi  predmetovými  väzbami  napr.  na  slovenský
jazyk  alebo  matematiku.  Tento  titul  je  vynikajúcim
spôsobom  navrhnutý  tak,  aby  stimuloval  detskú
predstavivosť, obrazotvornosť atď.

17300030B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €

TS Matematika 1 pre predškolákov a
prvákov - multi
Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka
celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať
pri  riešení  úloh.  Okrem  vkladania  správnych  čísel
budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť
predmety, dokresľovať obrázky atď.

17300018B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Matematika hrou I - Slovné úlohy a hry
pre 1. roč. ZŠ - SK verzia
S týmto programom sa deti spoľahlivo naučia vyriešiť
všetky základné typy slovných úloh a počas hrania
hier  si  dokonale  precvičia  všetky  počtové  úkony
potrebné pre zvládnutie matematiky v 1. ročníku ZŠ.

17300070B 132,00 €

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - multi

Tento  program  v  13  moduloch  obsahuje  veľa
príkladov  zameraných  na  pamäťové  a  písomné
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú
aj  príklady  zamerané na  orientáciu  na  číselnej  osi,
zaokrúhľovanie čísel atď.

17300020B 132,00 €

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova

Štvorcová mozaika

Každá mozaika ponúka nekonečné tvorenie veľkého
množstva  obrazcov,  ornamentov,  tvarov  či
kreatívnych  obrázkov.  V  "Štvorcovej  mozaike"  deti
môžu  využívať  farebné  štvorčeky  a  ukladať  ich  na
veľký plastový panel.

10300178C 27,30 €

Štvorcová mozaika - pracovné karty

Pracovné karty k štvorcovej mozaike obsahuje 6 ks
kariet (16x16cm) obojstranne potlačených.

10300179B 5,70 €

Počítadlo s magnetickou tabuľou

Na  jednej  strane  biela  magnetická  tabuľa,
popisovateľná so suchostierateľnou fixkou 50x70 cm-
na druhej strane kriedová tabuľa, s poličkou na kriedy
a špongie,v rozmere 50x70 cm.

18300124B 32,40 €

Matematika a informatická výchova/Výučbový softvér

iDoctum Touch - Interaktívny vyučovací
balík - Matematika - Rázcestie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Rázcestie.  Určené  pre  vyššie  ročníky  MŠ  a  prvé
ročníky ZŠ.

17500309A 30,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - 3PC

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru:  Ukážkové  a  bodovacie.  Licencia  na
projektor alebo 3 PC

17100035C 72,00 €

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom
Matematika  1  -  Šikovné  dieťa  sprevádzajú  deti
počítačoví  Bajtíci,  ktorí  zastávajú  nápovedu,  učia  a
schvaľujú  riešenia  úloh.  Úlohy  sú  dvojakého
charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20
PC.

17100106C 139,80 €

Chytré dieťa - Matematika 2+3 - multi 20

Program Matematika 2+3 - Šikovné dieťa je určený
žiakom z druhej a tretej triedy základnej školy. Novým
a  zaujímavým  spôsobom  predkladá  žiakom
matematiku  ako  zaujímavú  disciplínu.  Matematika
2+3 - Šikovné dieťa obsahuje 45 minút animácií.

17100107C 147,60 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Maľovanie pre deti (pre MŠ a 1.st. ZŠ) -
Multi
Ponúka  deťom  množstvo  preddefinovaných  úloh  s
medzi  predmetovými  väzbami  napr.  na  slovenský
jazyk  alebo  matematiku.  Tento  titul  je  vynikajúcim
spôsobom  navrhnutý  tak,  aby  stimuloval  detskú
predstavivosť, obrazotvornosť atď.

17300030B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika a informatická výchova

TS Matematika 1 pre predškolákov a
prvákov - multi
Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka
celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať
pri  riešení  úloh.  Okrem  vkladania  správnych  čísel
budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť
predmety, dokresľovať obrázky atď.

17300018B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Matematika hrou I - Slovné úlohy a hry
pre 1. roč. ZŠ - SK verzia
S týmto programom sa deti spoľahlivo naučia vyriešiť
všetky základné typy slovných úloh a počas hrania
hier  si  dokonale  precvičia  všetky  počtové  úkony
potrebné pre zvládnutie matematiky v 1. ročníku ZŠ.

17300070B 132,00 €

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - multi

Tento  program  v  13  moduloch  obsahuje  veľa
príkladov  zameraných  na  pamäťové  a  písomné
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú
aj  príklady  zamerané na  orientáciu  na  číselnej  osi,
zaokrúhľovanie čísel atď.

17300020B 132,00 €

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

Výučbové CD - Delenie do 100 - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD, program obsahuje aj
ďalšie  jazykové  verzie  -  DE,  HU,  cvičenia  na
neobmedzené  precvičovanie  delenia,  názorné
výučbové ukážky a animácie, interaktívna štvorcová
sieť, číselná os.

17700266D 92,00 €

Výučbové CD - Delenie do 100 - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom  DVD  boxe,  program  obsahuje  aj  ďalšie
jazykové verzie - DE, HU, cvičenia na neobmedzené
precvičovanie  delenia,  názorné  výučbové  ukážky  a
animácie, interaktívna štvorcová sieť, číselná os.

17700353D 92,00 €

Výukový SW Sunflower learning -
Matematika - on-line licencia - ročné
predplatné
Výukový  SW  Sunflower  Matematika  je  plne
interaktívny  výučbový  softvér  na  predmet
Matematika.  Pre  deti  od  5  do  11  rokov.  Obsahuje
učivo matematiky, príklady, aktivity, pracovné hárky a
testy.

17500119A 499,00 €

Matematika zaujímavo - Zlomky - multi

Program je užitočný pre všetkých žiakov základných
škôl, pretože obsahuje úlohy rôznej obtiažnosti v 17
typoch cvičení. Česká a slovenská verzia. Jazyk volíte
v menu programu. Operačný systém: Windows XP /
Vista / 7/8 32 i 64bit.

17100103B 108,30 €

Štvrťročné písomné práce z matematiky -
ZŠ
320 pripravených písomných prác pokrýva celé učivo
matematiky  na  2.  stupni  základných  škôl.  Sú
rozdelené podľa ročníkov od 6. po 9. triedu. Pre každý
ročník je pripravených 80 prác - pre každý štvrťrok 10
vo variantoch A a B.

17100070B 92,10 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika a informatická výchova, Prírodoveda

Animačné štúdio

Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami
vedeli  vytvoriť  pekné  filmové  animácie.  Súprava
obsahuje: časovo neobmedzenú licenciu, web kameru,
zelené plátno, plastelínu a pozadie

39800111D 78,00 €

Prírodoveda/Živá príroda

Zvieratká - hmyz a iné

Svet hmyzu zahŕňa viac ako milión známych druhov.
Je to najväčšia skupina živočíchov,ktorá skáče, lezie,
prichytáva sa, zbiera peľ alebo cvrliká.Naučte sa ich
pomenovať, porozprávať kde žijú a čím sa živia.

16200660D 20,90 €

Zvieratá

Rozvíjajme  slovnú  zásobu!  54  fotografií  s  rozmermi
16,6x11,6  cm  so  zvieratami  v  ich  prirodzenom
prostredí. Domáce zvieratá, chovné zvieratá a divoká
zver  -  fotografické  zábery  slúžia  na  spoznávanie  a
obohatenie  slovnej  zásoby.

18300082B 31,00 €

Vocabular - zvieratá

Rovnako sa vzťahuje na materský, ako aj cudzí jazyk.
„Vocabular” je ideálny pre cvičenie slovnej zásoby.

16700517D 39,95 €

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
140x110cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800523C 100,00 €

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
160x120cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800627B 120,00 €

Domáce zvieratá 100x140cm

Určené  pre  1.  stupeň  ZŠ,  ale  sú  vhodné  aj  do
materských škôl. Rozmer: 100 x 140 cm.

17700159C 90,00 €

Hospodárske zvieratá

NOVINKA! Hospodárske zvieratá, ich mláďatá a úžitok
pre  človeka,  to  všetko  nájdete  v  tejto  praktickej
krásne  ilustrovanej  pomôcke.  Naučte  deti  zvieratá
spoznávať,  pomenovať,  rozlíšiť  či  správne  priradiť.
Využitie pomôcky je všestranné vo všetkých oblastich
rozumovej  výchovy  v  škôlke  alebo  na  hodinách
prírodovedy.

16200640D 24,90 €

Exotické zvieratá

Súbor magnetických obrázkov umožňuje poznávať a
pomenovať exotické zvieratá a ich mláďatá.

16200512D 17,00 €

Kostra hada

Model kostry nejedovatého hada, akrylátový hranol,
rozmer: 135x90x24 mm.

20700006A 108,00 €

Kostra korytnačky

Model kostry korytnačky, akrylátový hranol, rozmer:
135x90x24 mm.

20700034A 84,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Kartičky Huby

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať a pomenovať jednotlivé druhy jedlých húb
a vedieť ich odlíšiť od húb jedovatých.

16200100C 8,50 €

Kostra ropuchy

Model  kostry  ropuchy,  akrylátový  hranol,  rozmer:
135x90x35 mm.

20700003A 72,00 €

Životný cyklus motýľa - model

Model zo štyrmi vývojovými štádiami motýľa - vajíčko,
larva,  kuka,  motýľ.  Vyrobené  z  príjemného  plastu,
farby sú prirodzené.

19600059D 8,70 €

Životný cyklus včely - model

Model so štyrmi vývojovými štádiami včely: vajíčko.
larva, kukla, včela.

KV1500026C 8,30 €

Model kvetu

Model  kvetu  -  rozkvitnutá  broskyňa.  Je  výrobený z
plastu,  umiestnený  na  podstavci.  Rozložiteľný:
tyčinky,  piestik,  okvetné  listky.

16200659D 35,00 €

Model - vývoj lienky

Model  znázorňujúci  ako sa  lienka vyvíja.  Najprv  sú
nakladené vajíčka, postupne sa larva vyvíja a až po
nejakej dobe príde lienka. Veľkosť 5-6cm - 4ks/plast.

10300461A 14,40 €

Pitva jašterice

Model znázorňujúci pitvu jašterice, akrylátový hranol,
rozmer: 190x100x32 mm

20700009A 174,00 €

Pitva ropuchy

Model znázorňujúci pitvu ropuchy, akrylátový hranol,
rozmer: 190x100x35 mm

20700008A 168,00 €

Pitva ryby

Model  znázorňujúci  pitvu  ryby,  akrylátový  hranol,
rozmer: 190x100x32 mm

20700007A 150,00 €

Vtáky

Veľkorozmerné ilustrácie s názvami vtákov. Slovenský
jazyk.

16200580D 21,50 €

Vývoj žaby

Model  znázorňujúci  vývoj  žaby  od  vajíčka  po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
140x64x18  mm.

20700012A 55,50 €

Vývoj svätojánskej mušky

Model  znázorňujúci  vývoj  svätojánskej  mušky  od
vajíčka  po  dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,
rozmer: 88x58x18 mm.

20700029A 55,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Vývoj priadky morušovej

Model  znázorňujúci  vývoj  priadky  morušovej  od
vajíčka  po  dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,
rozmer: 164x78x20 mm.

20700013A 48,00 €

Vývoj - motýľ, sliepka, žaba, tulipán

4 série po 6 obrázkov, cez ktoré deti môžu sledovať a
verbálne  popisovať  ako  sa  vyvíja  motýľ,  sliepka  a
žaba.

16200521D 12,00 €

Vývoj koníka lúčneho

Model znázorňujúci vývoj lúčneho koníka od vajíčka po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
164x78x20  mm

20700027A 55,50 €

Vývoj motýľa

Model  znázorňujúci  vývoj  motýľa  od  vajíčka  po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
164x78x20  mm

20700028A 55,50 €

Vývoj arašidu

Model  znázorňujúci  vývoj  burského  orieška  od
semienka, akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700032A 30,00 €

Vývoj kukurice

Model  znázorňujúci  vývoj  kukurice  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700031A 30,00 €

Vývoj paprade

Model  znázorňujúci  vývoj  paprade  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 88x58x18 mm.

20700030A 30,00 €

Vývoj pšenice

Model  znázorňujúci  vývoj  pšenice  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700033A 30,00 €

Rastliny lesov, lúk a polí

Poznávame a rozlišujeme rastliny lesov, lúk a polí.

16200383C 18,00 €

Naše kvety

Súhrn obrázkov pre získanie prvotných poznatkov o
kvetoch.

16200398C 26,00 €

Úžitkové rastliny

Deti poznávajú najznámejších škodcov, porovnávajú,
rozlišujú a triedia jednotlivé užitočné rastliny podľa
úžitku pre človeka.

16200052C 22,50 €

Chránené rastliny

Poznávame a rozlišujeme chránené rastliny.

16200472C 8,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Izbové rastliny

Poznávame  izbové  rastliny.  Súbor  magnetických
obrázkov  umožňuje  poznávať,  pomenovávať  a
rozlišovať  jednotlivé  druhy  rastlín,chápať  význam
rastlín  pre  život  človeka  a  vedieť  sa  o  ne  starať.
Vnímať ich krásu, neničiť a chrániť ich v prírode.

16200437D 17,40 €

Ihličnaté stromy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať a rozlišovať jednotlivé druhy ihličnatých
stromov,  ich  rozdiely  vo  vzhľade  ihličia  a  šišiek,
poznať niektorých škodcov.

16200298C 15,00 €

Stromy a kry

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať a pomenovať listnaté a ihličnaté stromy,
kry. Všímať si rozdiely v listoch, kvetoch a plodoch.

16200256C 23,00 €

Ovocné a lesné kry

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať a rozlišovať jednotlivé ovocné a lesné kry,
ich  rozdiely  v  listoch,  kvetoch  a  plodoch,  poznať
niektorých škodcov.

16200360C 17,50 €

Záhradné rastliny

Poznávame a rozlišujeme záhradné rastliny.

16200503D 20,00 €

Liečivé rastliny

Poznávame a rozlišujeme liečivé rastliny.

16200286C 18,00 €

Jedovaté rastliny

Poznávame a rozlišujeme jedovaté rastliny.

16200337D 18,00 €

Kvetenstvo - typy

Model znázorňujúci rôzne typy kvetenstva, akrylátový
hranol, rozmer: 164x78x20 mm.

20700035A 32,40 €

Okvetie - typy

Model  znázorňujúci  typy okvetia,  akrylátový hranol,
rozmer: 164x78x20 mm.

20700036A 32,40 €

Ovocné stromy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať  a  rozlišovať  jednotlivé  druhy  ovocných
stromov,  ich  rozdiely  v  listoch,  kvetoch  a  plodoch,
poznať niektorých škodcov.

16200157C 25,50 €

Listnaté stromy

Súbor  magnetických  obrázkov  umožňuje  poznávať,
porovnávať  a  rozlišovať  jednotlivé  druhy  listnatých
stromov, ich rozdiely v listoch, kvetoch a plodoch.

16200240C 29,00 €

Lis na kvetiny veľký model

Lisovacie  dosky z  dreva,  vložky z  recyklovateľného
kartónu.  Celkové  rozmery:  375mm  ×  210mm  ×
160mm.  Rozmery  vložiek  z  kartónu:  290mm  ×
210mm.

MT15192C 58,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €

LOGICO Piccolo - Rastliny v lese, na poli a v
záhrade
Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400211D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Rastliny v lese, na poli a v
záhrade + rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom LOGICO Piccolo. Učebný systém LOGICO sa
skladá z plastového rámika s farebnými gombíkmi a
tematicky ladených súborov 16 kariet, ktoré sa môžu
obmieňať podľa vlastného výberu.

20400212D 15,59 €

LOGICO Piccolo - Domáce a lesné zvieratá

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400209D 9,90 €

LOGICO Piccolo - Domáce a lesné zvieratá +
rámik
Cenovo  zvýhodnená  súprava  didaktických  kariet  s
rámikom  LOGICO  Piccolo.  Učebný  systém  LOGICO
Primo sa skladá z plastového rámika s 6 farebnými
gombíkmi  a  tematicky  ladených súborov 16 kariet,
ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného výberu.

20400210D 15,59 €

Balík Príroda

Špeciálna akciová ponuka obsahuje 4 obľúbené sady
magnetických  obrázkov  s  témou  prírody  (Domáce
zvieratká,  Jar,  leto,  jeseň,  zima,  Chránime  prírodu,
Vývoj).  Zakúpením balíka  "Príroda"  získate  sady za
mimoriadne zvýhodnenú cenu

16200321D 72,00 €

Motýlia farma

Živá  záhrada  motýľov:  Sledujte  a  učte  sa  ako  sa
húsenice zmenia na prekrásne pestrofarebné motýle!
-  krásna,  opakovane  použiteľná  motýlia  záhrada  s
kŕmiacou  pipetou.  Certifikát  na  5  farebných  húseníc.
Dodávame od marca do septembra.

KV1500001B 41,40 €

Mravenisko (bez mravcov)

Mini mravenisko ..... Objavte podzemný svet mravcov.
Dodávame od marca do septembra.

19600058C 19,70 €

Nádoba na pozorovanie s mierkou

Nádoba  na  pozorovanie  hmyzu  s  milimetrovou
mierkou na dne nádoby.

11900009A 3,30 €

Nádoba na pozorovanie dvojstranná

Optické  zariadenie  na  pozorovanie  dvoma  smermi.
Priemer 30mm, zväčšenie 3x.

11900015B 8,00 €

Nádoba na pozorovanie trojstranná

Optické zariadenie na pozorovanie v troch smeroch:
zhora, spredu a zospodu.

11900010B 9,00 €

Nádoba na pozorovanie, menšia

Nádoba s vetracími otvormi, ktorá umožňuje deťom
nerušene  sledovať  život  hmyzu.  Dvojnásobné
zväčšovacie  sklo.  Pomôcka  je  tiež  použiteľná  na
pozorovanie  kvetov,  listov,  mincí  a  iných  malých
objektov.

11900011A 4,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Nádoba na pozorovanie, väčšia

Nádoba na skúmanie fauny a flóry s  2,5x zväčšením.
Extra veľký formát (14cm v priemere), s popruhom
pre zavesenie.

11900012B 24,20 €

Nádobka na klíčenie

Praktická  experimentálna  záhrada  ukazuje,  ako
rastliny klíčia a rastú, ako sa obracajú na svetlo, alebo
ako reagujú na dotyk. Viacúčelový bazén je vhodný na
porovnávanie rastlín, môže slúžiť aj na pozorovanie,
alebo chov malých zvierat.

10400016A 36,00 €

Nádobky na pozorovanie (kufrík 24 ks)

Pozorovacia nádobka s lupou -  triedna sada.  Kufrík
obsahuje 24 zväčšovacích skiel.

11900008A 162,00 €

Maxinádoba na pozorovanie

S otváracím vekom a lekárskymi kliešťami, zväčšenie
2,5x.

11900014B 7,00 €

Super nahliadač na pozorovanie

Optické  zariadenie,  ktoré  sa  skladá  z  nádoby  s
nahliadačom,  ktorý  je  vložený  v  guľovom  kĺbe,
umožňuje  360°  pohľad.  Dodáva  sa  s  pinzetou.  V
rôznych farbách.

11900016B 9,00 €

Super nahliadač trojstranný

Pozorovacia  nádoba,  ktorá  má  na  spodu  odrazovú
dosku,  vďaka ktorej  možno sledovaný objekt  lepšie
obhliadnuť.  Pohľad  zvrchu  s  20x  priblížením,  3x
priblíženie spredu a zospodu.

11900017B 11,20 €

Lupa so stojanom

Lupa  so  stojanom,  ktoré  obsahujú  prídavné
zväčšovacie  sklíčko.  Ručné  otváranie  ako  kompas,
ktoré umožňuje prácu v hornej časti bez použitia rúk.
Špeciálna pinzeta s puzdrami, ktoré umožňujú šetrné
uchytenie objektov malých rozmerov.

11900013B 6,00 €

Penový model rastlinnej bunky

Tento penový model rastlinnej bunky môžete rozdeliť
na dve polovice a poskytnúť deťom pohľad na prierez.
Pomocou  modelu  je  ľahko  vysvet l i teľná  a
pochopiteľná  dôležitosť  a  funkcia  bunky.  Jedna
polovica je označená časťami bunky, druhá označená
len písmenami.

KV020058B 18,00 €

Penový model živočíšnej bunky

Mäkká penová bunka sa  dá  rozdeliť  na  polovicu  a
názorne môžete ukázať kľúčové časti živočíšnej bunky
vrátane jadra, jadierka, vakuoly, centrioly,  bunkovej
membrány  a  ďalšie.  Príručka  poskytuje  nápady  na
aktivity a fakty o živočíšnych bunkách.

KV020059B 18,00 €

Veľká magnetická rastlinná bunka

Bunka je základná jednotka života. Všetky organizmy
sú  tvorené  z  buniek.  Prinášame  Vám  magnetickú
pomôcku, ktorú môžete veľmi jednoducho aplikovať
na tabuľu.

16200658D 64,70 €

Veľká magnetická živočíšna bunka

Bunka je základná jednotka života. Všetky organizmy
sú  tvorené  z  buniek.  Prinášame  Vám  magnetickú
pomôcku, ktorú môžete veľmi jednoducho aplikovať
na tabuľu

16200657D 50,10 €

ECOLAB - prenosné laboratórium -
ekológia, chémia
Malé,  prenosné  laboratórium,  pomocou  ktorého
môžete  priamo  v  teréne  vykonávať  rozbor  vody  a
pôdy, alebo vyskúšať 45 jednoduchých experimentov.
Vďaka tomuto laboratóriu je možné zisťovať a merať
vlastnosti najdôležitejších látok.

11900081B 165,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Súprava - Skúmanie prírody

Súprava pre deti na skúmanie a pozorovanie prírody,
vytváranie  vzťahu  k  životnému  prostrediu.  Obsah:
nádoba s lupou na živočíchy, sieťka, lupa, pinzeta.

10300019C 19,20 €

Súprava na skúmanie vody v jazere

Tento  model  je  určený  pre  deti  ako  pomôcka  na
skúmanie  a  pozorovanie  života  v  jazere  a  iných
vodných  plochách.  Pomocou  danej  sady  možno
sledovať  zaujímavý  vodný  život,  kde  sa  na  malej
ploche dá nájsť veľa druhov zvierat a rastlín.

19600061A 22,00 €

Súprava na šúpanie - Ovocia a zelenina

Pomôcka  na  precvičovanie  jemnej  motoriky.  Deti
môžu šúpať potraviny, hrať sa na kuchárov. Obsahuje
6 ks ovocia a zeleniny.

19600050B 9,00 €

TS Biológia - Svet hmyzu - Multi

V  tomto  programe  žiaci  spoznajú  veľa  nového  a
zaujímavého  z  tajuplného  sveta  hmyzu.  Naučia  sa
rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu,
zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale
pochopia aj význam hmyzu pre človeka.

17300045A 120,00 €

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká -
Multi
Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy. Celé CD je
doslova  pretkané  stovkami  krásnych  fotografií  a
desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu
s  profesionálnym  grafickým  stvárnením  a  ozvučením
dáva celému titulu iskru.

17300035B 120,00 €

ŽES Mini súprava biológia

Študenti  môžu  pomocou  "Minisúpravy"  realizovať
množstvo úloh. Veľmi dôležité na reálne a úspešné
vyučovania biológie. Študenti môžu robiť pozorovania,
aj keď škola nie je vybavená špeciálnym vedeckým
laboratóriom.

10400012A 90,00 €

Ovocie a jeho vône

Hra  je  určená  na  rozvoj  zmyslov  na  základe
rozlišovania vône rôznych druhov ovocia. Obsahuje 12
uzatvárateľných  túb  s  vôňou  ovocia,  24  fotografií
ovocia, samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300004A 34,20 €

Ovocie a zelenina

Ako vyzerajú rôzne druhy ovocia a zeleniny? Na akom
strome rastú? Magnetické obrázky pomocou ktorých
spoznáte odpovede na otázky a  aj  ako sa  vyvíjajú
rôzne plody. 24 obrázkov v kartónovej krabici.

16200310C 21,50 €

Ovocie SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Ovocie - SJ.

16200397D 14,50 €

Zelenina SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Zelenina - SJ.

16200444D 17,90 €

Fotografie potravín - ovocia, zeleniny (54
ks)
54 fotografií, ktoré znázorňujú potraviny vždy v dvoch
rozdielnych  stavoch.  Deti  získajú  komplexnejšie
vedomosti o potravinách a obohatia si reč o slovné
spojenia ako napr.: celé, rozrezané, jeden kus, veľa
atď.

18300096B 31,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Hra - Zvieratá a príroda (25 zvukov a ich
názvy)
Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
hlasov  zvierat  na  audio  CD  a  ich  priraďovanie  k
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300013B 36,00 €

Maxi hmyz

Sada obsahuje včelu, vážku, lienku, lúčneho koníka,
mravca,  muchu,  motýľa.  Motýľ  meria  20x13cm.
Obsahuje malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov.

KV020007B 39,00 €

Model Vodárne

Znázornenie  jednotlivých  etáp  čistenia  vody.
Jednoduchý  a  názorný  model.  Rýchle  prevedenie
pokusu.  Niekoľko  nádržiek  demonštruje  etapy
prípravy  pitnej  vody:  filtrácia,  zrážanie,  vločkovanie,
odkalovanie a filtráciu pieskom.

MT13332C 121,20 €

Bzučiak - farma

Interaktívne bzučiaky - prineste vzrušenie do triedy. 4
bzučiaky so zvukmi kohúta, kravy, koňa a psa. Rozmer
9 cm v priemere a vyžaduje 2 "AAA" batérie, ktoré nie
sú súčasťou balenia. Vek: 3+

KV020003B 22,00 €

Porovnanie sŕdc

Model porovnávajúci 5 druhov sŕdc, akrylátový hranol,
rozmer: 164x78x24 mm.

20700010A 108,00 €

Porovnanie mozgov

Model  porovnávajúci  5  druhov  mozgov,  akrylátový
hranol, rozmer: 164x78x24 mm.

20700011A 108,00 €

Bzz-bzz štúdio

Zaujímavá a  praktická  pomôcka,  vďaka ktorej  žiaci
poznávajú hmyz a rozoznávajú jeho zvuky.

10300086C 8,40 €

Experimentálny domček

80  jednoduchých  experimentov  na  vzbudenie
zvedavosti u detí. Kartový box - praktický s jasnými
klasifikáciami  experimentov  v  ôsmich  oblastiach
životného  prostredia  a  ponúka  bohatý  materiálny
balíček.

10300513B 44,95 €

Nafukovací glóbus Zvieratá, 30 cm

Čo by  mohlo  byť  pre  deti  zábavnejšie  ako  učiť  sa
názvy  krajín,  hlavné  mestá  a  ich  umiestnenie  na
Zemeguli?  Vedieť,  ktoré zvieratá v týchto krajinách
žijú!

20400226D 8,90 €

Hydroponický set

Úžasné mini-laboratórium je  ideálne  pre  sledovanie
ako  rastliny  rastú  hore  aj  dole!  Unikátna  360  °
zobrazovacia  plocha  robí  tento  set  ideálny  pre
projekty s celou triedou a pri skupinovom využití.

KV020060B 27,00 €

MIA na farme

Kniha  je  určená  pre  deti  predškolského  veku  ale
zaujme aj pre staršie deti. Obsahuje pútavý príbeh o
zatúlanom mačiatku v podaní Zuzany Tlučkovej.

KV120001D 9,90 €

Naše zvieratka - CD (česká verzia)

CD s pesničkami k DVD "Naše zvieratka" je určený pre
nácvik a pohybové aktivity. Na CD nájdete pesničky aj
samostatne nahraný sprievod celkovo 2x 15 skladieb.

11400008A 13,70 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Naše zvieratka - noty (česká verzia)

Spevník s notovým zápisom pesničiek a akordovými
značkami k CD a DVD "Naše zvieratka"

11400009A 12,60 €

Magnety - kolobeh rastu rastlín

12 magnetov s realistickými detailami znázorňujúce
životný cyklus rastlín. Magnety sú umývateľné. Sada
obsahuje  2  druhy  rastlín  -  jabloň  a  fazuľu,  návod.
Najväčšie kusy merajú 20 x 20 cm. Vek 3+

KV020049B 27,00 €

Plošné geometrické tvary

Geometrické  tvary  vyrobené  z  vysokokvalitného
priehľadného plastu. Môžu sa používať ako pomôcka
pri  výučbe geometrie  -  pri  rátaní  povrchu,  obvodu,
alebo pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 450
ks.

KV0200921B 39,90 €

Praktický lapač hmyzu

Lapač hmyzu, ktorý Vám umožní chytiť rôzny hmyz a
študovať ho bez odporu sa ho chytať. Hmyz chytíte
dovnútra na základe posuvného mechanizmu, pričom
vďaka dlhšej rúčke neprídete do priameho kontaktu s
hmyzom.

11900019B 13,00 €

Preteky zvieratiek

Hra určená na párovanie a na výučbu spájania zvukov
s  príslušnými  obrázkami.  Vypočujte  si  CD  s
nahrávkami  MP3  zvukov,  ktoré  vydávajú  rôzne
zvieratá a potom vyplňte políčka na tabuli príslušnými
kartami, až dôjdete do cieľa.

18300103A 28,00 €

Príroda a jej zachovanie - magnetická
tabuľa
Didaktická  pomôcka  obsahuje  viac  ako  100
vyrezávaných  magnetických  figúrok,  z  ktorých  je
možné vytvoriť  krajinu s príbehmi o starostlivosti  o
prírodu,  s  faktormi  jej  ničenia  atď.  Obsahuje
pedagogický návod.

18300087A 77,00 €

PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ

Súbor  kartónových  obrazov  zobrazuje  jeden  z
najobľúbenejších predmetov, s ktorými sa žiaci na I.
stupni  stretávajú.  Živá  príroda  s  témami  človek,
živočíchy, rastliny.

16200271D 60,00 €

PRVOUKA II. pre 2. ročník ZŠ

Súbor kartónových obrazov s využitím v 2. ročníku ZŠ.
Názorne ilustruje témy a pomáha pri výklade učiva.

16200202D 52,00 €

Zázrak života - vrecká znázorňujúce vývin
dieťaťa
Jasne  vysvetlená  výchova  k  rodičovstvu  aj  pre
mladších žiakov. Ako sa dieťa vyvíja v tele matky a
ako  veľké  a  ťažké  je  tesne  pred  jeho  narodením?
Jediné, čo musíte urobiť,  je naplniť vrecká(napríklad
domácou  ryžou).  Na  každom  vrecku  je  zobrazené
dieťa v príslušnom vývinovom štádiu.

10300533B 35,40 €

Rámik LOGICO Piccolo

Univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO Piccolo,
bezpečný a hygienický, bez voľných dielcov, veľkosť:
22,3 x 27,8 cm.

20400201D 10,90 €

Vankúš Kosatka, 118 cm

Veľký  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 118 cm.

19600124B 19,44 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

173

https://obchod.skola.sk/122103-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142396-katalog.html
https://obchod.skola.sk/168661-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107749-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108300-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85083-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85083-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10856-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10855-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161320-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161320-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107630-katalog.html
https://obchod.skola.sk/165841-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85100-katalog.html


02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

SW LES na 1-3 počítače

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060003C 108,00 €

SW LES na 4 a viac počítačov

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060004C 145,00 €

SW Zvieratá na statku 1-3 PC

Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a zároveň učia.

KV060001C 108,00 €

SW Zvieratá na statku pre 4 a viac
počítačov
Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a  zároveň  učia.  SW  obsahuje  úlohy  pre  rozvoj
koordinácie ruky a oka, jemnej motoriky, úlohy rôznej
náročn

KV060002C 145,00 €

Prírodoveda/Prírodné zákony

2v1 - Glóbus a hviezdna obloha

Zemeguľa vo dne a vesmírna obloha v noci, to je náš
glóbus  2v1.  Glóbus  má 22,8cm v  priemere  a  je  v
mierke 1: 56mil.

KV1500002C 47,20 €

Aňa a Leo experimentujú - elektrina

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, že
niektoré  materiály  vedú  elektrinu  a  iné  môžu  byť
použité ako izolácia.

10400095C 156,00 €

Aňa a Leo experimentujú - páka, kladka,
magnet
Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu  fyzikálnych  zákonitostí.  Napríklad,  že
ťažké predmety sa dajú ľahšie dvíhať pomocou páky a
kladky.

10400078C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - príroda a
životné prostredie
Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, že
rastliny rastú smerom k svetlu.

10400081C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - svetlo a zvuk

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí. Napríklad to, ako
sa prenáša zvuk alebo to, že svetlo môžeme vychýliť.

10400080C 216,00 €

Aňa a Leo experimentujú - voda a vzduch

Experimentálna  súprava  pre  najmenšie  deti.
Jednoduchou  nenásilnou  formou  vedie  deti  k
spoznávaniu  fyzikálnych  zákonitostí.  Napríklad,  že
voda môže prenášať výkon, alebo že vzduch otvára
dvere.

10400079C 216,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

BUKI - Chemické laboratórium 150 pokusov

Chemické  laboratórium  Buki  je  experimentálna
súprava pre malých vedcov. V sade nájdete zmenšené
chemické lamoratórium a všetko čo k nemu patrí.

KV1500023C 38,40 €

BUKI - Chemické laboratórium 250 pokusov

Chemické  laboratórium  Buki  je  experimentálna
súprava pre malých vedcov. V sade nájdete zmenšené
chemické lamoratórium a všetko čo k nemu patrí.

KV1500024C 52,20 €

BUKI - Pokusy so svetlom

Pokusy  so  svetlom  od  Buki  môžu  byť  zaujímavou
hračkou alebo aj učebnou pomôckou. Dozviete sa veľa
zaujímavého,  čo ste možno ešte nevedeli  o  svetle,
tieni, farebnom spektre svetla a ďalšie.

KV1500025C 27,60 €

BUKI 2v1 - Planetárium

Unikátny doplnok do detskej izby malých vesmírnych
bádateľov.  Dá  sa  použiť  aj  ako  nočné  svetlo.
Planetárium sa skladá z dvoch častí - planetárium a
vesmírny projektor. Obe časti sú na sebe nezávislé a
pomocou  otočenia  v  stojane  sa  používa  buď
planetárium alebo vesmírny projektor.

KV1500020C 47,20 €

Čas SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čas II - SJ.

16200544C 24,00 €

Čas a hodiny - magnetická tabuľa

Na  základe  postupnosti  25  každodenných  činností,
rozvíja  táto  pomôcka  pojem času,  jeho  meranie  a
poskytuje kompletnú metodiku na učenie sa hodín.
Obsahuje pedagogický návod.

18300086A 79,80 €

Chemický kufrík "Malý výskumník"

Jedinečná učebná pomôcka, vyrobená na mieru pre
malých  objaviteľov  a  výskumníkov.  Kufrík  obsahuje
základné laboratórne vybavenie a spotrebný materiál
pre vykonanie minimálne 15 bezpečných pokusov.

10121-191022 170,10 €

Citrónové hodiny

Experimentálna  klasika,  študentov  vždy  nadchne.
Použite  dve  kovové  elektródy  a  zemiaky,  citrón,
citrónovú  šťavu  alebo  colu  a  poháňajte  digitálne
hodiny.

10300518C 12,50 €

ESU Súprava - Meranie

Súprava  obsahuje  prenosnú  kolekciu  z  pevného
materiálu na ľahké používanie na základnom stupni,
kde sa môže precvičiť meranie teploty, váhy a dĺžky.
Súprava je vhodná na vedecké vyučovanie a hodiny
matematiky.

10400024A 780,00 €

ESU Súprava - Plyny

Učebné ciele:  vzduch zaberá  priestor,  pôsobí  silou,
znečistenie vzduchu a jeho účinky. Rozmery: 54 x 45
x 15cm. Obsahuje materiál pre 6 pracovných skupín.

10400019C 456,60 €

ESU Súprava - Základné vedecké poznatky

Študentská súprava "základné vedecké poznatky" je
vhodná  na  realizáciu  jednoduchých,  základných
vedeckých pokusov v 2-3 členných skupinách. Žiadne
iné doplnky okrem vody nie sú nevyhnutné. Väčšina
materiálu je vyrobená z masívnych plastov.

10400013A 816,00 €

ESU Súprava - Základy fyziky

Súprava základy fyziky obsahuje kompletnú zostavu
učebného  materiálu  a  jednoduché  experimentálne
príslušenstvo, s ktorým je ľahké manipulovať a preto
je  vhodné  na  študentské,  ale  aj  na  učiteľské
experimenty v oblasti základov fyziky.

10400004C 677,70 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

ESU Súprava Obnoviteľná energia

Nový  prostriedok  navrhnutý  na  pochopenie
problematiky  vývoja  obnoviteľnej  a  dlhodobo
udržateľnej  energie.  Zaujímavá  a  bezprostredná
skúsenosť s používaním slnečnej,  veternej  a vodnej
energie. Na použitie vnútri i vonku.

11900021B 177,00 €

Geologická sada fosílií 15 ks

Fosílie z rôznych geologických období. Set v kazete
obsahuje 15 kusov fosílií.

13500117B 47,40 €

Geologická sada minerálov 40 ks

Minerály  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 40 alebo 50
kusov minerálov (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500116B 160,80 €

Hygrometer Basic cube

Merač relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorý možno použiť
samostatne  alebo  ako  rozšírenie  základnej
meteorologickej  stanice  Basic  cube  (11900052C).

11900053C 15,00 €

Jar, leto, jeseň, zima

Súbor magnetických obrázkov pomáha rozvíjať slovnú
zásobu k téme ročné obdobia.  Umožňuje pozorovať
zmeny v prírode a typickými znakmi charakterizovať
jar, leto, jeseň a zimu.

16200453D 25,80 €

Kolobeh vody - simulátor

Ako  vzniká  dážď?  Prečo  rieky  tečú?  Demonštrujte
kolobeh vody na našom modeli: Naplňte "more" vodou
a  na  oblaky  položte  niekoľko  kociek  ľadu.  Použite
stolnú lampu ako Slnko a sledujte, čo sa stane.

10300230A 54,00 €

Kozmograf, telúrium

Odolná pomôcka, jednoduché používanie. Kozmograf
názorne  objasňuje  základné  astronomické  pojmy  a
javy: fáza mesiaca, deň/noc, otáčanie a obeh Zeme
okolo Slnka a Mesiaca okolo Zeme, atď.

MT04467C 246,00 €

Kŕmidlo pre motýle

Keď  vypustíte  motýle  z  vašej  motýlej  záhradky  do
prírody, tak to ešte nemusí byť naposledy čo ste ich
videli.  Stačí  zavesiť  na okno alebo do záhrady toto
kŕmidlo, pravidelne dopĺňať nektár a sledovať. Kŕmidlo
má originálny kvetinový dizajn a dômyselný systém
ako prilákať a nakŕmiť motýle.

KV1500021C 10,44 €

Lodička na vzdušný pohon

Použite prúd vzduchu z balóna ako pohon lodičky na
vode. Vzduch prúdiaci z balóna pomáha lodičke plávať
po hladine.  Lodička vyrobená z  lakovanej  borovice.
Dodávka vrátane balóna. Vek 5+

10300516C 4,70 €

LOGICO Primo - Ročné obdobia

Učebný systém LOGICO sa skladá z plastového rámika
s farebnými gombíkmi a tematicky ladených súborov
16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa vlastného
výberu.

20400125D 9,90 €

Magnet - podkova malá 12 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu  byť  použité  aj  na  dvíhanie  ťažších  závaží.  V
ponuke sú 2 veľkosti.

10300134A 7,20 €

Magnet - podkova veľká 20 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu byť použité aj na dvíhanie ťažších závaží.

10300069C 10,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Magnetická ihla na stojane, s ružicou -
KOMPLET
Magnetická  strelka  na  pevnom  nemagnetickom
kovovom  stojane  je  výbornou  pomôckou  na
študovanie javov ako je funkcia kompasu, testovanie
magnetických pólov, či  hľadanie smeru elektrického
prúdu.

10300505A 5,00 €

Magnetická slnečná sústava

Farebné  realistické  magnety  slnečnej  sústavy.
Obsahuje 8 planét,  Pluto (trpasličiu planétu),  Slnko,
Mesiac,  pás  Asteroidu  a  návod.  Najväčší  magnet
(Slnko) meria v priemere 25cm. Vek 5+

KV020053B 26,90 €

Magnetická stavebnica 74 ks

Didaktická  magnetická  stavebnica,  ktorá  podnecuje
detskú  tvorivosť  a  umožňuje  skladať  2D  a  3D
geometrické  tvary  a  objekty.  Jednotlivé  diely  sa
spájajú,  každý  magnetický  dielik  stavebnice  je
vyhotovený v dvoch rôznych farbách.

KV090002A 90,00 €

Magnetické pole

Náučná  pomôcka,  ktorá  dokazuje  prítomnosť
magnetického poľa. Deti si samé môžu vyskúšať jeho
efekt. V plastovom priehľadnom valci sa nachádzajú
železné piliny, ktoré sú magnetickou silou priťahované
k tyčovému magnetu. Rozmery: výška valca - 10cm;
dĺžka magnetu - 7cm.

10300509A 39,90 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
slovenskom  jazyku.

18300085B_SKC 64,00 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
anglickom  jazyku.

18300085B_ENGC 64,00 €

Magnetický školský kalendár prírody

Dokonalá  učebná  pomôcka  na  zoznámenie  sa  s
pojmami  deň,  mesiac,  rok,  ročné  obdobia,  ktorá
umožňuje učiteľovi realizovať zábavné aktivity počas
vyučovania.  Obsahuje  pedagogický  návod.  V
nemeckom  jazyku.

18300085B_NEMC 64,00 €

Magnety - univerzálna súprava

Farebná  žiacka  súprava  rôzneho  materiálu  pre
oboznámenie  sa  s  magnetizmom  a  magnetickými
vlastnosťami látok. Obsah: 1 veľká mag. podkova, 2
mag. tyčinky, 1 sada plávajúcich magnetov, 4 veľké a
10 malých mag. guľôčok, 40 priesvitných krúžkov.

10300125A 24,90 €

Malý mechanik - jednoduché stroje

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pomocou
hry!  Pocvičte  si  svoje  zručnosti  a  objavte  úžasné
technické „divy“ prostredníctvom farebných dielikov.
Sada  JEDNODUCHÉ  STROJE  prostredníctvom
experimentov  umožňuje  deťom  objaviť  technické
zázraky

KV020063D 39,00 €

Malý mechanik - sila a pohyb

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pohybu
pomocou hry! Sada SILA A POHYB umožňuje spoznať
vedecké  poznatky  o  pohybe  a  o  tom,  „ako  veci
fungujú“.

KV020064D 39,00 €

Mendelove zákony dedičnosti

Model  znázorňujúci  Mendelove  zákony  dedičnosti,
počet  zŕn  kukurice  s  rôznymi  vlastnosťami
demonštruje  zákony  dedičnosti,  akrylátový  hranol,
rozmer: 140x64x18 mm

20700037A 32,40 €

Meteorologická stanica Basic cube

Pomocou tejto kompaktnej zostavy meteorologických
staníc  je  možné  sledovať  základné  meteorologické
parametre: silu vetra, teplotu vzduchu, zrážky (príp.
vlhkosť). 3-dielny set obsahuje: anemometer (rýchlosť
vetra a smer vetra), teplomer a zrážkomer.

11900052C 45,00 €
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Prírodoveda

Miešanie farieb

Experimentálna  sada  na  miešanie  a  vytváranie
nových farieb.

10300548C 28,80 €

Miešanie farieb - náhradná náplň

Náhradné náplne základných farieb (červená, modrá,
žltá) k žiackej  súprave Miešanie farieb. Obsah: 25g
žltá/1ks, 25g červená/1ks, 25g modrá/1ks.

10300294C 2,10 €

Model rakety

Používaný  v  spojení  s  nepotrebnými  plastovými
fľašami.  Model  demonštruje  princíp  reakcie  motora
ako aplikáciu raketového pohonu. Pohon dodáva voda
vystrekujúca z rakety pomocou stlačeného vzduchu.

10400049C 22,80 €

Model sopky

Vytvorte  si  svoju  vlastnú  erupciu  sopky  s  touto
unikátnou  hračkou.  Detailný  prierez  ukazuje  vnútro
sopky.

KV020062 46,90 €

Nafukovací glóbus Malý cestovateľ, 30 cm

Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne  zobrazujú
jednotlivé krajiny sveta, zvieratá, kontinenty i národy,
ktoré na nich žijú.

20400223D 8,90 €

Nafukovací glóbus Svet XXL, 85 cm

Nafukovací MAXI glóbus zobrazuje obrysy krajín a ich
vlajky.  Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne
zobrazujú  jednotlivé  krajiny  sveta,  zvieratá,
kontinenty  i  národy,  ktoré  na  nich  žijú.

20400225D 44,90 €

Nafukovací glóbus Svet, 50 cm

Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne  zobrazujú
jednotlivé krajiny sveta, zvieratá, kontinenty i národy,
ktoré na nich žijú.

20400224D 14,90 €

Nafukovacia slnečná sústava

Pomocou  nafukovacej  slnečnej  sústavy  dokážete
znázorniť  rotáciu,  otáčanie  a  obiehanie  planét.  Učí
pozíciu, poradie, veľkosť a tvar planét a Slnka. Rozmer
Slnka 58 cm.

KV020052A 59,00 €

NAVIR Mikroskop ZOOM scope

Prenosný  mikroskop  s  osvetlením,  zväčšenie  20x  -
40x, rozmer: 16x9x6 cm, napájanie na AA batérie.

KV1500017C 16,70 €

Okuliare s farebnými sklíčkami

Deti  môžu  pozorovať  svet  a  učiť  sa  pritom  farby.
Jedinečné  okuliare  sú  vybavené  vymeniteľnými
šošovkami,  2x  červená,  žltá,  modrá  a  pokrivená
(videnie ako hmyz). Prekry šošovky bez rámu a uvidíš
ako cez kaleidoskop.

KV020017B 9,90 €

Outdoor Adventure - Mikroskop 20-40x
zoom
Vreckový mikroskop s led osvetlením a zväčšením 20x
- 40x. Vhodný na skúmanie rastlín, minerálov a iných
povrchov.

KV1500018C 15,20 €

Ozubené kolieska - stavebnica 340 ks

Skonštruujte zostavu ozubených prevodov a rozhýbte
všetky  kolieska  jednou  kľukou!  Malí  dizajnéri
zostavujú svoje 2 a 3-dimenzionálne modely a učia sa
tak  princípu  pohonu  bicykla  a  iných  jednoduchých
mechanických prevodov.

10300534C 44,10 €

178

https://obchod.skola.sk/165806-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76081-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107702-katalog.html
https://obchod.skola.sk/153080-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160739-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160741-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160740-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142399-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167836-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142364-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167837-katalog.html
https://obchod.skola.sk/167837-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161321-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Plávajúce magnety

Magnet má 2 póly. O tom ako sa navzájom priťahujú či
odpudzujú  sa  žiaci  ľahko  naučia  s  plávajúcimi
magnetmi.  Obsah:  magnetický  stojan  (10cm),  4
okrúhle  magnety  v  rôzných  farbách  s  priemerom
32mm.

10300144A 6,00 €

Počasie

Všestranná pomôcka pre charakteristiku typu počasia,
tvorenie  otázok  a  odpovedí,  precvičovanie  slovnej
zásoby a väzieb k téme počasie.

16200403D 6,50 €

Počasie - pečiatky / 10ks

Výborná pomôcka na zhodnotenie skutočného počasie
v danom dni a období. Veľké pečiatky o počasí. Žiaci
môžu  zaznamenávať  meniace  sa  poveternostné
podmienky  a  tvoriť  vlastné  záznamy,  mapy  alebo
kalendáre.

16200655C 28,90 €

Počasie – tabuľa PVC 140x110cm

Táto závesná tabuľa je určená žiakom prvých ročníkov
základných  škôl,  žiakom  špeciálnych  škôl  a  vďaka
prevahe  obrázkovej  časti  i  deťom  predškolských
zariadení.

17800702C 100,00 €

Polárna žiara

Chceš  vidieť  ako  vyzerá  polárna  žiara?  Prenes  si
prekrásny optický jav dovnútra! V prírode je možné ho
pozorovať  len za severným alebo južným polárnym
kruhom.

KV1500005C 35,40 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o  plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Prídavné osvetlenie k telúriu

Svetelný  zdroj  -  voliteľné  príslušenstvo  k  telúriu
MT04467D. Osvetlenie je možné pripevniť na rameno
telúria namiesto Slnka. Rozmery: 130 x 70 x 25mm.

MT04468C 29,40 €

Projektor a nočné svetlo - rozprávkové
bytosti
Tento malý projektor plní dve funkcie: 1. Premieta na
stenu  alebo  strop  izbičky  obrázky  s  rozprávkovými
motívmi. 2. Funguje ako nočné svetlo.

KV1500009C 15,60 €

Projektor a nočné svetlo - zvieratá

Tento malý projektor plní dve funkcie: 1. Premieta na
stenu alebo strop izbičky obrázky motívmi zvieratiek.
2. Funguje ako nočné svetlo.

KV1500010C 15,60 €

RC Mesiac

To  tu  ešte  nebolo  -  Svietiaci  Mesiac  na  diaľkové
ovládanie! Tento jedinečný glóbus ponúka pohľad na
Mesiac  zblízka.  Mesiac  má  30cm  v  priemere  a
pomocou  diaľkového  ovládania  možno  pozorovať
všetky mesačné fázy.

KV1500007B 35,39 €
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Prírodoveda

RC Slnečná sústava

Pozeraj  sa  pri  zaspávaní  na  rotujúce  planéty  a
svietiace  slnko!  Slnečná  sústava  na  diaľkové
ovládanie splní sen mnohým deťom milujúcim vesmír
a  planéty!  Priemer  sústavy  je  úžasných  85cm.  Na
diaľkové  ovládanie.  Slnečná  sústava  sa  navyše
automaticky vypína po 15tich minútach.

KV1500006C 47,20 €

Ročné obdobia

Súbor  magnetických  obrázkov  charakterizuje
jednotlivé  ročné  obdobia  cez  počasie,  rastliny,
zvieratká,  ľudí  a  iné.  Vysoká  variabilnosť  celého
systému  umožňuje  pracovať  každú  hodinu  inak  a
zaujímavo.

16200536D 41,50 €

Ročné obdobia, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa Ročné obdobia je vhodnou učebnou
pomôckou využiteľnou vo viacerých predmetoch na
prvom  stupni  ZŠ  (prírodoveda,  vlastiveda,
komunikácia).  Výrobok  zobrazuje  cyklus  ročných
období.

17800509C 100,00 €

Ročné obdobia, tabuľa PVC 160x120cm

Výrobok  zobrazuje  cyklus  ročných  období.  Do
popredia  vystupuje  centrálne  umiestnený  strom  –
jabloň. Jednotlivé časti koruny stromu sú vyobrazené
podľa  jej  reálneho  výzoru  v  jednotlivých  ročných
obdobiach, čo upozorňuje na premeny kvetov, plodov
a  listov  stromu.  Graficky  i  tematicky  výrobok
zobrazuje  súžitie  človeka  s  prírodou.

17800676B 120,00 €

Sada magnetov 15 ks

15 rôznych magnetov, veľkosť 4,5cm.

10300108C 5,70 €

Skladanie farieb, sada lopatiek

Šesť  polopriepustných lopatiek rôznych farieb.  Malé
lopatky môžete prekrývať jednu cez druhú alebo ich
presvietiť  svetlom,  a  tak  jednoduchým  spôsobom
pochopiť  koncepty  “primárnych  a  sekundárnych
farieb”. Dodávané spolu s manuálom.

13500105A 14,80 €

Skúmavky zmyslov

Rozvíjaj  svoje  zmyslové  podvedomie  a  povzbuď
vedecké  skúmanie  s  multifunkčnými  plastovými
skúmavkami.  Prenosné  s  otváraním  na  oboch
stranách,  obsahujú  8  plných  viečok  a  4  viečka  s
ventilmi, ktoré sa zakrúcajú.

KV020018B 34,00 €

Slnečná sústava

Motorizovaný  model  je  vhodný  na  spoznávanie
slnečnej sústavy. Jasnosti Slnka napomáha žiarovka so
životnosťou  1000  hodín.  Rozmery:  25cm  vysoká,
priemer 35cm.

10300002C 51,00 €

Slnečná sústava

Model  solárneho  systému  sa  skladá  zo  Slnka  a  8
planét. Mladí vedci môžu skúmať ako funguje systém
slnečnej  sústavy,  pohyb  Zeme  a  iných  planét
vzhľadom k Slnku, pohybu Mesiaca vo vzťahu k Zemi
alebo si  vytvoriť  svoj vlastný solárny systém. Slnko
slúži aj ako nočné svetlo.

KV020048 50,00 €

Slnečná sústava, tabuľa PVC 140x110cm

Prednosťou  tejto  tabule  je  jej  využitie  v  rámci
viacerých  predmetov  (fyzika,  geografia,  prírodoveda)
počas preberania základov učiva astronómie.

17800466C 100,00 €

Slnečný balón

Demonštrácia  statickej  vznášajúcej  sily  zohrievaním
vzduchu v balóne. Špeciálne čierne prevedenie, tenká
plastová hliníková rúra, ktorá môže byť zviazaná na
koncoch. Rozmery: 2000mm x 600mm.

10400048C 9,60 €

Solárny balón

Jednoduchý, ale fascinujúce experiment. Ukáže Vašim
deťom fyzikálny zákon, že teplý vzduch stúpa.

10300517C 7,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Spirometer

Pomocou tohto šikovného spirometra môžete ľahko
merať  kapacitu pľúc.  Respiračný objem až 7 litrov.
Jednoduchá  manipulácia,  automatické  zapnutie  a
vypnutie. Dodávané s 50 náhradnými náustkami.

11900058C 240,00 €

Stavebnica - Elektrická súprava 1

Elektrická  súprava  -  výborná  na  pochopenie
elektrického  obvodu.  Všetky  časti  sú  jednoducho,
bezpečne a  rýchlo  prepojiteľné,  čím žiaci  získavajú
praktické  skúsenosti  s  elektrickým  obvodom.  Celá
súprava má 21 kusov.

10300312C 42,00 €

Stavebnica - Elektrický obvod - Brain box

Univerzálna súprava 42 elektronických komponentov
umožňuje  viac  ako  350  experimentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300145A 47,00 €

Stavebnica - Elektrina - Brain box so
solárnym článkom
Súprava  56  elektronických  komponentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300536B 57,60 €

Stavebnica Senior Solar

Vybudujte si 22 modelov a experimentujte so solárnou
energiou  využitím  dvoch  solárnych  článkov.
Stavebnica obsahuje viac ako 250 dielov a možno z
nej postaviť solárnu plachetnicu, betónovú miešačku,
motorku, pretekárske auto, žeriav, atď.

10300542A 90,00 €

Strunová váha - do 1000g

Silomer  do  1000g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300316A 8,00 €

Strunová váha - do 2000g

Na priehľadnom plaste sú vytlačené na jednej strane
gramy, na druhej strane stupnica Newton.

10300207A 8,00 €

Strunová váha - do 250g

Silomer  do  250g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300314A 8,00 €

Strunová váha - do 3000g

Silomer  do  3000g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300317A 8,00 €

Strunová váha - do 500g

Silomer  do  500g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300315A 8,00 €

Súprava na skúmanie magnetických javov (
18ks)
Deti sa učia o magnetizme. Skúšajú ako sa magnety
odpudzujú alebo priťahujú.

10300343B 23,80 €
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Prírodoveda

Súpravička pomôcok pre moje pokusy

Súpravička  pomôcok  dopĺňa  súpravu  Tajomstvá
prírody (1140022E) pre MŠ a ZŠ a je určená pre každé
dieťa  alebo  skupinu  detí.  Malé  plastové  vedierko
200x200x150  mm obsahuje  prehľadne  usporiadané
pomôcky pre 40 pokusov.

11400024C 28,92 €

Tajomný svet vesmíru

Séria obrázkov Vám pútavo a názorne priblíži známy
aj menej známy ďaleký svet vesmíru. Oboznámte sa s
vesmírnymi telesami, kozmickými prístrojmi, životom
a prácou kozmonautov,  najbližšími  susedmi planéty
Zem. 34 ilustrácií  poskytuje  možnosť  rozvinúť  veku
primerané  rozhovory  a  rozšíriť  vďaka  ním  slovnú
zásobu a znalosti z tejto zaujímavej oblasti.

16200651D 42,90 €

Tajomstvá prírody

Súprava  pre  pokusy  v  MŠ  a  ZŠ  je  bezpečnou,
prenosnou a kompletnou pomôckou pre vykonávanie
prírodovedných  pokusov  už  v  predškolskom
vzdelávaní.  Obsahuje  brožúru  s  návodmi  a  všetky
potrebné  pomôcky  a  látky  na  100  prírodovedných
pokusov.

11400022C 247,20 €

Teplovzdušný balón - mini model

Balón  vyrobený  z  mimoriadne  ľahkej  fólie,  ťažko
podpáliteľný  (DIN  4104  B1),  otvorený  spodok
spevnený  kovovým  kruhom.  Veľkosť  cca  400  x
3200mm.  Odporúčané  príslušenstvo:  tepelný  zdroj,
suchá horľavina.

10400077C 12,96 €

Vákuová pumpa

Vákuová pumpa, kde možno vypumpovaním vzduchu
vytvoriť  vákuum.  Umožňuje  vykonať  rôzne  druhy
experimentov:  porovnať  veľkosť  balónika;  sledovať
umiestnenie kúska jablka vo vnútri  pri  odčerpávaní
vzduchu;  porovnať  zvuk  zvoniaceho  mobilného
telefónu;  sledovať  odpor  vzduchu  prostredníctvom
pierka. Priemer 12cm, výška 7cm.

10300459C 21,30 €

Vedecký set Sopka

Objavte impozantné a zaujímavé druhy sopiek a aké
tajomstvá  skrývajú!  12  experimentov  odhaľuje  ako
sopky vznikajú,  dozvieme sa všetko o  tektonických
doskách a vytvorite si  svoj vlastný sopečný výbuch
alebo vulkanické horniny.

KV140036C 23,90 €

Veľká laboratórna sada

Učebná  pomôcka  pre  vytvorenie  školského
laboratória.  S  danou  sadou  možno  uskutočniť
množstvo zaujímavých experimentov. Študenti môžu
skúmať vedecké javy v pracovných skupinách.

10300439B 204,00 €

Vytvor si vlastný kaleidoskop- sada 10 ks

Súprava pre vytvorenie 10ks kaleidoskopov.

10300479C 30,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

ŽES Súprava - Vietor a počasie

Súprava  umožňuje  pracovať  až  šiestim  skupinám
žiakov a obsahuje pomôcky na vytvorenie mobilnej
meteorologickej  stanice.  Žiaci  sa  naučia  čítať  a
používať rôzne meteorologické symboly používané na
oficiálnych mapách počasia.

10400040A 908,40 €

Kolobeh vody - magnetická sada AJ/NJ

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové  karty  sú  v  nemčine  a  angličtine.
Neobsahuje popisy v slovenčine.

10300572C 45,60 €

Kolobeh vody - magnetická sada SK

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové karty  sú v  slovenčine,  nemčine a
angličtine.

10300582C 54,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda
Prírodoveda/Človek, zdravie, bezpečnosť

Magnetická potravinová pyramída

Výhodný komplet! Magnetická pomôcka na objasnenie
problematiky  zdravej  výživy.  Obsahuje:  magnetickú
podložku -  pyramídu zdravej  výživy  (10300490E)  a
50ks magnetických obrázkov potravín  (10300488E).
Rozmery  podložky:  90x90cm,  výška  obrázkov  cca
9cm.

10300491A 72,00 €

Potravinová pyramída - Magnetická
podložka
Táto pyramída obsahuje 9 častí. Jej použitie spolu s
magnetickými  obrázkami  potravín  umožňuje  na
školskej magnetickej tabuli názorne vysvetliť zásady
zdravej výživy. Rozmery: 90x90cm.

10300490A 27,60 €

Potravinová pyramída - Magnetické
obrázky potravín, 91 ks
Magnetické  obrázky  pomáhajú  deťom  lepšie  sa
zorientovať  tejto  téme  zdravej  výživy  -  naučia  sa
triediť  potraviny do skupín a tiež určovať aké jedlo
nám prospieva a aké skôr škodí. Balenie obsahuje 91
obrázkov.  Balené  v  kartónovej  krabici.  Výška
obrázkov: cca 9cm.

10300489B 94,80 €

Potraviny - set 41 ks na vysvetlenie
potravinovej pyramídy
Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť správneho stravovania a učí deti rozlišovať
potraviny podľa ich nutričnej hodnoty. Obsahuje 41 ks
potravín  (cereálie,  ovocie,  zelenina,  vajcia  a  mäso,
mlieko, sladkosti).

19600007C 23,10 €

Pyramída zdravej výživy

Hoďte kockou a podľa farby, ktorá vám padne doplňte
do pyramídy jednu z nasledujúcich potravín: zelená (
potraviny, ktoré jeme často), žltá (niekedy), červená
(príležitostne).  Obsah:  1  kocka,  pyramída  puzzle
(66x45 cm), 45 kartičiek.

18300077A 34,00 €

Balík Zdravie

Špeciálna  akciová  ponuka  obsahuje  4  sady
magnetických obrázkov o zdraví (Moje telo, Hygiena,
U lekára, Zdravá výživa). Zakúpením balíka "Zdravie"
získate sady za mimoriadne zvýhodnenú cenu

16200106D 78,00 €

Zdravá výživa

Pomôcka  pomáha  vytvoriť  pozitívny  vzťah  k  tým
druhom  potravín,  ktoré  deťom  prinášajú  úžitok  a
rozlišovať tie, ktoré zdraviu škodia.

16200300D 27,00 €

Semafór zdravého stravovania

Hra  je  zložená  z  54  kartičiek  základných  potravín,
ktoré sú označené podľa toho, ako často sa majú jesť:
zelená ( potraviny, ktoré jeme často), žltá (niekedy),
červená (príležitostne).  Obsahuje 6 kariet s farbami
semafóru, farebné žetóny.

18300075A 29,00 €

Zdravé jedlá - magnetické obrázky

Obsahuje  34  magnetických  obrázkov  potravín  a
podložku  -  prestieranie,  na  ktorú  si  deti  môžu
potraviny naaranžovať a navrhnúť tak vlastné menu .
Rozmery magnetickej podložky: 42 x 30,5cm.

KV020056B 44,00 €

Zdravé potraviny – maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300114B 14,80 €

Drobné pečivo - 12 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť správneho stravovania. Obsahuje 4 druhy
rôzneho  pečiva  a  pekárskych  výrobkov,  z  každého
druhu 1 veľký a dva malé modely (žemle, croisanty,
praclíky, keksy). Spolu 12 ks.

KV1600010C 13,50 €

Balík potravín 48 ks

Poď  sa  hrať  na  obchod!  Súprava  48  ks  rôznych
potravín.

KV1600007D 47,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Balík potravín 24 ks

Poď  sa  hrať  na  obchod!  Súprava  24  ks  rôznych
potravín.

KV1600006C 38,50 €

Ako sa vyrábajú potraviny 1

Ako sa dostanú potraviny až na náš stôl?  Na tieto
otázky Vám dá odpoveď táto pomôcka. Nájdete v nej
päť  výrobných  postupov  (chlieb,  mlieko,  med,
minerálna voda, pomaranč). Obsahuje 34 kartičiek a
pedagogický návod.

18300029B 15,00 €

Nákupný košík mäso a syry - 27 ks

Farebný plastový kôš s 27 rôznymi kusmi jedla (syr a
mäso).

KV1600017C 10,30 €

Nákupný košík s 15 ks potravín

Košík  s  potravinami  je  vhodný  na  hru  i  výučbu
zdravovedy.  Obsahuje  15  ks  rôznych  potravín  v
nákupnom košíku(vajíčka, chlieb, syry a iné). Rozmery
košíka: 28x22,5x12cm.

KV1600012C 17,80 €

Zelenina 24 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 24 ks zeleniny.

KV1600002C 20,00 €

Zelenina 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 12 ks zeleniny.

KV1600001C 13,75 €

Syry - 6 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Jedlo  a  zdravá
výživa hrajú významnú úlohu vo vzdelávaní detí.

KV1600011C 10,80 €

Ovocie 24 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 24 ks ovocia.

KV1600003C 19,50 €

Pečivo 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava 12 ks pečiva.

KV1600004C 19,80 €

Súprava rôznych druhov mäsa 12 ks

Poď sa hrať na obchod! Súprava rôznych druhov mäsa
- 12 ks.

KV1600008C 46,50 €

Sezónne potraviny - JAR - 21 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  21  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  jedávame  na  jar  (mrkvu,
reďkovky, cibuľu a iné).

KV1600013C 13,00 €

Sezónne potraviny - JESEŇ - 17 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  17  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  jedávame na jeseň (huby,
figy, hrozno, gaštany, papriku a iné).

KV1600015C 15,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Sezónne potraviny - LETO - 13 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  13  ks
ovocia a zeleniny, ktoré jedávame v lete (baklažán,
melóny, jablká a iné).

KV1600014C 13,00 €

Sezónne potraviny - ZIMA - 11 ks

Vynikajúca učebná pomôcka, ktorá názorne vysvetľuje
dôležitosť  správneho  stravovania.  Obsahuje  11  ks
ovocia  a  zeleniny,  ktoré  sú  dostupné  cez  zimu
(kapusta, citróny, artičoky a iné).

KV1600016C 13,00 €

Neslané nemastné? alebo ako jesť zdravo a
chutne (česká verzia) DVD
Program v šiestich oddieloch a desiatich teoretických
vsuvkách názorne predvádza, ako sa môžete zdravo a
chutne  stravovať.  Obsahuje  návody  a  recepty  pre
gazdinky od raňajok po večeru. Nepoučuje, čo sa má
jesť, ale inšpiruje, ako je možné jedálniček bez obáv
spestriť. Dĺžka trvania: 40 minút.

11400010A 14,70 €

Ako sa vyrábajú potraviny 2

Ako sa dostanú potraviny až na náš stôl?  Na tieto
otázky Vám dá odpoveď táto pomôcka. Nájdete v nej
päť výrobných postupov (vajíčko, soľ, paradajka, olej,
ryža). Obsahuje 34 kartičiek a pedagogický návod.

18300056A 15,00 €

Fotografie potravín - ovocia, zeleniny (54
ks)
54 fotografií, ktoré znázorňujú potraviny vždy v dvoch
rozdielnych  stavoch.  Deti  získajú  komplexnejšie
vedomosti o potravinách a obohatia si reč o slovné
spojenia ako napr.: celé, rozrezané, jeden kus, veľa
atď.

18300096B 31,00 €

Každodenné potraviny (hra s fotografiami)

Asociačná pomôcka, ktorá jednoduchým a názorným
spôsobom zobrazuje pôvod potravín. Deti prídu na to,
kde  a  ako  rastú  zemiaky,  paradajky  alebo  jablká.
Pochopia, kde sa vzalo vajíčko, mlieko, mäso alebo
ryba.

18300053A 22,60 €

Nákupný košík mix potravín - 25 ks

Nákupný  kôš  s  25  potravinami.  Vhodné  na  hry  a
poznávanie potravinového tovaru.

KV1600018C 7,60 €

Výučbové CD – Ľudské telo - SIA5 licencia

Odhaľte  spolu  s  deťmi  tajomstvá  ľudského  tela!
Výučbový  program  obsahuje:  170  výučbových
stránok;  15  cvičení,  hlavolamov  a  maľovaniek;
animácie,  ktoré  hravou  formou  pomáhajú  deťom
odhaľovať tajomstvá ľudského tela.

17700396D 92,00 €

Výučbové CD – Staráme sa o svoje telo -
SIA5 licencia
Veselo i názorne o tom, čo musia deti robiť, aby sa
ochránili pred baktériami a zachovali si pevné zdravie.
Výučbový program pre 4 -7 ročné deti.

17700397D 92,00 €

Moje telo

Súbor  zaujímavých  ilustrácií  prináša  názornosť  a
zjednodušenie  práce  pri  vysvetľovaní  základných
informácií o ľudskom tele.

16200054D 33,50 €

Magnetické ľudské telo

Obojstranné magnety častí ľudského tela. Na jednej
strane je kostrový systém a na druhej hlavné orgány a
skupiny  svalov.  Realisticky  vypracované  kúsky
vytvárajú  telo  cca  90  cm  vysoké.  Obsahuje  17
obojstranných kusov. Vek 5+

KV020051B 31,00 €

Magnetická tabuľa– ĽUDSKÉ TELO

Magnetická  tabuľa  Ľudské  telo  je  výbornou
pedagogickou pomôckou pre základné školy, je možné
zavesiť ju na stenu a obsahuje drevené ukazovátko. V
balení  sa  nachádza  76  drevených  magnetických
dielikov puzzle a 4 predlohy v rôznych jazykoch.

KV140105C 34,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Telo a výrazy tváre - magnetická tabuľa

Didaktický obsah pomôcky je sústredený na vnímanie
ľudského tela, jeho častí. Nájdete v nej viac ako 100
ilustrácií,  vďaka  ktorým  môžete  realizovať  s  deťmi
množstvo aktivít týkajúcich sa popisu tela dievčaťa a
chlapca, vyjadrenia pocitov.

18300099A 57,00 €

Ľudské telo - vonkajšie časti

Obojstranná  náučná  tabuľa  pre  predškolákov  a
školákov slúži ako úvod do poznávania ľudského tela.
Pomáha  deťom  rozpoznať  a  pomenovať  hlavné
vonkajšie  časti  ľudského tela  od hlavy až po päty,
spredu  aj  zozadu.  Pútavá  a  prehľadná  úprava,
obojstranne  laminovaná  nástenná  tabuľa  s  lištami.
Rozmer 80 x 120 cm.

17700395C 48,00 €

Model - Pľúcne dýchanie

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
16cm, latexová membrána, gumená zátka s otvorom,
2 gumené balóny, trubica v tvare Y, gumičky. Dodává
sa rozložený.

MT13627C 66,00 €

Model - Pľúcne dýchanie, žiacky

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
8cm a  výške  8cm,  kaučuková  membrána,  gumená
zátka  s  otvorom,  2  gumené  balóny.  Dodává  sa
rozložený.

MT13578C 25,40 €

Mini torzo 27 cm

Ako pracuje a vyzerá naše telo zvnútra? Akú funkciu
plnia  naše  orgány a  kde ich  môžme nájsť?  Všetky
odpovede na tieto zaujímavé otázky, nájdu deti  pri
samotnej práci s cvičným mini torzom.

10300093C 32,40 €

Torzo 50cm

Pekný  model  torza  ľudského  tela,  vyrobený  z
odolného a trvanlivého plastu. Každý z 11 orgánov je
možné študovať samostatne. Hlava sa dá rozdeliť na 2
časti. Výška torza 50cm.

10300318C 78,90 €

Model chrupu

Model chrupu v 3D prevedení zobrazuje reálne tvary a
detaily v 1,5 násobnom zväčšení. Rozmery: 11 x 9 x
7cm.

10300110C 13,20 €

Model kože

Model  kože  v  3D prevedení  zobrazuje  jej  jednolivé
oddelené  vrstvy,  zloženie  a  stavbu  vlasu,  žliaz,
receptorov,  nervov  a  ciev  v  dokonalom  detaile.
Rozmery: 27 x 34 x 10cm.

10300327B 51,00 €

Model srdca - menší

Veľmi  realistický  model  srdca  v  skutočnej  veľkosti,
vyrobený z odolného a trvanlivého plastu s možnosťou
rozdelenia na 2 časti. Veľkosť: 10 x 6 x 5cm.

10300305C 20,70 €

Model srdca - väčší

3 násobne zväčšený detailný model srdca rozddelený
na  3  časti,  umiestnený  na  stojane.  Veľkosť:  28  x
28cm.  Výborná  pomôcka  na  vysvetlenie  učiva  z
obehovej  sústavy,  súbežne  môžete  doplniť
kartónovými  obrazmi  Biológia  človeka  1.

10300073C 35,40 €

Model ucha

4 násobne zväčšený veľký školský model ucha v 3D
prevedení  zobrazuje všetky hlavné ústroje sluchu a
rovnováhy. Rozmery: 44 x 28 x 14cm.

10300322B 49,20 €

Mini kostra, 45cm

Miniatúrny  model  kostry  je  praktickou  učebnou
pomôckou pre mladých vedcov, zvedavé deti alebo aj
lekárov. Má pohyblivú sánku, prerezanú lebku, ktorá
sa dá otvoriť a pozrieť sa dovnútra, paže a nohy sú
odnímateľné.

19400008A 21,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Mini kostra, 80 cm na stojane,

Táto ľudská kostra je ideálna pre študentov, aby sa
naučili  časti  a  konštrukciu  ľudskej  kostry  na
praktickom modeli.  Vysoko-kvalitný  plast.  Pohyblivé
končatiny, možné odobrať zo stojanu. Výška 80cm, na
stojane.

10300348B 49,80 €

Kostrové Puzzle

Deti sa učia už pri montáži o štruktúre ľudského tela.
Kostra  je  asi  25cm  vysoká  a  je  dodávaná  s
podstavcom. 41 dielov.

10300462C 25,40 €

Krvný obeh - magnetická sada

Praktická  magnetická  pomôcka  rozdelená  na
jednotlivé časti  umožňuje postupne krok za krokom
vysvetliť krvný obeh. Deti vysvetľujú ako preteká krv,
umiestnenie  srdcových  chlopní,  čo  sú  tepny,  žily,
vlásočnice  a  i.  Používaním  samotného  modelu
preukazujú svoje vedomosti. Vďaka textovým kartám
si rozvíjajú slovnú zásobu.

16200656C 59,80 €

Sada Hmat, zrak, sluch

Fyzikálne  pokusy  súvisiace  s  ľudskými  zmyslami
(zmyslovým vnímaním) napr. citlivosť kože, vnímanie
tepla,  svetlo  a  tma /  tieň,  zrkadlové  obrazy,  smer
svetla,  ako  vidí  oko,  ako  fungujú  okuliare,  princíp
kamery a mikroskopu, tóny a zvukové vlny, prenos
zvuku a pod.

10400084B 450,00 €

Zmysly

Súbor magnetických obrázkov pomáha motivovať deti
k  poznaniu a pomenovaniu zmyslov.  Deti  postupne
triedia,  rozlišujú  a  následne  priraďujú  obrázky  k
jednotlivým symbolom zmyslov.

16200495C 16,85 €

Zmyslové orgány (hra s fotografiami)

Hra  sa  skladá  z  50  fotografií  zmyslov.  Ku  základným
10  kartám  má  dieťa  priradiť  40  fotografií,  ktoré
zodpovedajú  jednotlivým  zmyslom.  Obsahuje
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300010A 28,32 €

Anatómia človeka - model tehotnej ženy

Priehľadný  anatomický  model  pre  zaujímavejšie
hodiny biologie pri poznávaní ľudského tela.

16200650D 75,00 €

Fonendoskop

Deti môžu počuť vlastný tlkot srdca použitím žiackeho
fonendoskopu.

10300015C 9,30 €

U lekára

Graficky  zaujímavé  obrázky  k  téme  lekár  a  lekárska
starostlivosť.

16200242C 23,00 €

Umývajme si zúbky správne

Umývajme  s i  zúbky  správne!  3D  model  na
demonštráciu správnej ústnej hygieny u detí. Zubná
kefka je dlhá 36cm. Rozmery chrupu: 24 x 19 x 14cm.

10300042C 30,00 €

PRVOUKA I. pre 1. ročník ZŠ - človek a
prostredie
Súbor kartónových obrazov s využitím v 1. ročníku ZŠ.
Názorne ilustruje témy a pomáha pri výklade učiva.

16200108D 50,00 €

Veľké obrázky - RODINA A UDALOSTI

Unikátny  didaktický  stojan  s  prezentáciou  veľkých
obrázkov  RODINA  A  UDALOSTI.  Udalosti,  zvyky  a
rituály  sú  v  živote  rodiny  veľmi  dôležité.  Pomôcku
tvorí  10 veľkých obrázkov osobných udalostí  počas
roka. Každý obrázok je doplnený slovami.

16200663D 15,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Výučbové CD – Moja rodina - SIA5 licencia

Výučbový program s cvičeniami pre deti od 4 rokov.
Na príklade jednej rodiny sa deti dozvedia všetko o
rodine  a  jej  členoch.  Obsahuje  152  farebných
fotografií;  19  cvičení,  hier  a  maľovaniek;  6  úloh  na
rozpoznávanie podľa obrázkov. Texty sú nahovorené.

17700398D 92,00 €

Oblečenie SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Oblečenie - SJ.

16200479D 20,00 €

Pieskové tvary

Pieskové  tvary  -  zavri  oči  a  zmyslami  vnímaj
geometr ické  tvary,  hľadaj  rozdiely  medzi
trojuholníkom a štvorcom, medzi kruhom a oválom. 3
trojuholníky, 6 štvoruholníkov, päťuholník, šesťuholník,
kruh a ovál.

16200370D 23,10 €

Platničky s povrchmi (6ks)

Rôzne povrchy platničiek na terapeutické cvičenia.

10300553A 65,80 €

Počítadlo s magnetickou tabuľou

Na  jednej  strane  biela  magnetická  tabuľa,
popisovateľná so suchostierateľnou fixkou 50x70 cm-
na druhej strane kriedová tabuľa, s poličkou na kriedy
a špongie,v rozmere 50x70 cm.

18300124B 32,40 €

Týždenný kalendár

Týždenný kalendár slúži na výučbu detí od 3 rokov. Je
určený na výučbu veličiny ČAS, najmä na intuitívne
učenie  pojmov  VČERA-DNES-ZAJTRA.  Deti  ku
kartičkám  priraďujú  vhodné  obrázky.

18300123A 37,80 €

Ochranné okuliare model 520 prekrývajúce,
sterilizovateľné
Ochranné okuliare, prekrývajúce, sterilzovateľné, číry
rám, číre šošovky.

11101748C 3,26 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

V meste, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800403C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800510B 120,00 €

Prírodoveda/Prístroje, nástroje

Lupa s rukoväťou 10x

Zväčšenie  10x,  šošovka:  sklo,  kovový  rám,  kovová
rukoväť, priemer 25mm.

MB03319C 19,20 €

Lupa 23cm

Žiacka lupa ideálna na pozorovanie hmyzu a všetkého
fascinujúceho, čo neujde detskému oku v prírode a
okolí.  Priemer  8cm,  dvojnásobné  zväčšenie,  dĺžka
23cm.

10300043B 7,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Lupa s rukoväťou 4x

Zväčšenie  4x,  šošovka:  sklo,  kovový  rám,  plastová
rukoväť, priemer 50mm.

MB03301C 11,16 €

Lupa Silver/Aurus New 50mm, zväčšenie
4,5x
Lupa s kovovou rúčkou. Zväčšenie 4,5x, priemer lupy
50mm. V rúčke je integrovaná sada 3 skrutkovačov.

13000124A 10,80 €

Lupa Silver/Aurus New 70mm, zväčšenie
2,5x
Lupa s kovovou rúčkou. Zväčšenie 2,5x, priemer lupy
70mm. V rúčke je integrovaná sada 3 skrutkovačov.

13000126A 10,80 €

Lupa Silver/Aurus New 60mm, zväčšenie 3x

Lupa s kovovou rúčkou. Zväčšenie 3,0x, priemer lupy
60mm. V rúčke je integrovaná sada 3 skrutkovačov.

13000125A 10,80 €

Lupa Silver/Aurus New 80mm, zväčšenie 2x

Lupa s kovovou rúčkou. Zväčšenie 2x, priemer lupy
80mm. V rúčke je integrovaná sada 3 skrutkovačov.

13000127A 10,80 €

Lupa so stojanom

Lupa  so  stojanom,  ktoré  obsahujú  prídavné
zväčšovacie  sklíčko.  Ručné  otváranie  ako  kompas,
ktoré umožňuje prácu v hornej časti bez použitia rúk.
Špeciálna pinzeta s puzdrami, ktoré umožňujú šetrné
uchytenie objektov malých rozmerov.

11900013B 6,00 €

Maxi lupa 6 ks

Maxi lupa vo veľkej mierke na bádanie pre malých
pozorovateľov,  výborne  sedí  do  malých  ručičiek.
Stojan  umožňuje  využitie  lupy  aj  bez  použitia  rúk.
Rozmery 20 cm v 6 farbách. Sada 6 ks, vek 3+.

KV020019B 28,00 €

Lupy v sade 3× a 6×

Popis: zväčšenie 3x a 6x. Sada 10 lúp z priehľadného
plastu, s priemerom 4cm a dĺžkou 10cm.

MB28304C 24,90 €

Ďalekohľad Giant 20x60

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 60mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (1300g) sa odporúča používať so statívom.
Má lakovanú optiku a je potiahnutý čiernou gumou.

13000010A 65,00 €

Ďalekohľad Newzoom 10-30x60

Newzoom rada obsahuje 3 ďalekohľady s rozlišným
priemerom, aby vyhovel potrebám každého uživateľa.
Tieto  ďalekohľady  sú  vybavené  silným  a  odolným
telom potiahnutým čiernou gumou a skvelou kvalitou
optiky.

13000012A 78,60 €

Ďalekohľad Giant 20x80

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 80mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (2500g) sa odporúča používať so statívom.

13000011A 172,80 €

Ďalekohľad Newzoom 7-21x40

Newzoom ďalekohľad: 21x40, zorné pole na 1000m -
96m pri 7x a 43m pri 21x, výstupný pupil 5,7mm pri
7x  a  1,9mm  pri  21x,  hmotnosť  800g,  centrálne
zameriavanie, adaptabilný pre statív.

13000013A 59,40 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Mikroskop detský

Detský  mikroskop  a  prehl iadač  v  jednom.
Jednoduchým prekliknutím vypínača si môžete zvoliť
mikroskop  alebo  prehliadač.  Deti  môžu  sledovať  a
súčasne rozprávať o pozorovanom predmete.

16200451D 49,20 €

Detský mikroskop Konuscience zoom

Biologický kovový mikroskop. Celková váha je 900g.
Rozmery 65 x 120 x 250mm. Zoom mikroskopu sa
pohybuje  od  100  do  1200  násobného  zväčšenia  s
rôznymi funkciami: zoom mikroskop, viewer, nástenný
projektor, projektor na papieri.

13000007B 60,00 €

Mikroskop Konustudy 900x

Detský biologický mikroskop z  plastu,  s  možnosťou
prezerania  preparátov  na  displeji  smartfónu.
Zväčšenie  100x  -  450x  -  900x.

13000129A 48,00 €

Mikroskop s príslušenstvom

Mikroskop s nastavením zväčšenia od 50x do 600x, so
zabudovaným  svetlom  a  zaostrením,  obsahuje  tiež
fotoaparát na odfotenie nálezu a premietací prístroj na
kreslenie alebo skupinovú projekciu.

KV020050 53,00 €

Mikroskop školský pre smartfón, zväčšenie
20x
Tento mikroskop s 20x zväčšením je univerzálnym a
užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti.

13000131A 12,00 €

Mikroskop stereo

Stereo mikroskop: - pohodlné pozeranie oboma očami,
-  nastaviteľná  očná vzdialenosť,  -  zväčšenie  20x,  -
optické šošovky poskytujú čistý 3D obraz, - baterky
AA (nie sú súčasťou), - plastový kryt proti prachu.

10300119C 88,60 €

Mikroskop vreckový s clipom

Tento  mikroskop  so  60x  -  100x  zväčšením  je
univerzálnym  a  užitočným  nástrojom  vo  vreckovej
veľkosti.

13000130B 20,00 €

Nádoba na pozorovanie s mierkou

Nádoba  na  pozorovanie  hmyzu  s  milimetrovou
mierkou na dne nádoby.

11900009A 3,30 €

Nádoba na pozorovanie dvojstranná

Optické  zariadenie  na  pozorovanie  dvoma  smermi.
Priemer 30mm, zväčšenie 3x.

11900015B 8,00 €

Nádoba na pozorovanie trojstranná

Optické zariadenie na pozorovanie v troch smeroch:
zhora, spredu a zospodu.

11900010B 9,00 €

Nádoba na pozorovanie, menšia

Nádoba s vetracími otvormi, ktorá umožňuje deťom
nerušene  sledovať  život  hmyzu.  Dvojnásobné
zväčšovacie  sklo.  Pomôcka  je  tiež  použiteľná  na
pozorovanie  kvetov,  listov,  mincí  a  iných  malých
objektov.

11900011A 4,60 €

Nádoba na pozorovanie, väčšia

Nádoba na skúmanie fauny a flóry s  2,5x zväčšením.
Extra veľký formát (14cm v priemere), s popruhom
pre zavesenie.

11900012B 24,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Maxinádoba na pozorovanie

S otváracím vekom a lekárskymi kliešťami, zväčšenie
2,5x.

11900014B 7,00 €

Nádobky na pozorovanie (kufrík 24 ks)

Pozorovacia nádobka s lupou -  triedna sada.  Kufrík
obsahuje 24 zväčšovacích skiel.

11900008A 162,00 €

Pozorovacia preparačná miska

Pozorovacia preparačná miska je  konštruovaná tak,
aby bolo možné sledovať jej obsah s krytom ako aj bez
neho. Nerozbitná, vysoko odolná voči poškriabaniu je
vyrobená z polykarbonátu.

MD08652C 4,50 €

Nahliadač hmyzu s karabínkou

Malá  a  veľmi  šikovná  krabička  pre  všetkých
milovníkov  chrobákov  a  chrobáčikov.  Vyrobené  z
odolného číreho plastu. Umožňuje sledovanie hmyzu
ze všetkých strán.

KV1500011C 5,60 €

Super nahliadač na pozorovanie

Optické  zariadenie,  ktoré  sa  skladá  z  nádoby  s
nahliadačom,  ktorý  je  vložený  v  guľovom  kĺbe,
umožňuje  360°  pohľad.  Dodáva  sa  s  pinzetou.  V
rôznych farbách.

11900016B 9,00 €

Super nahliadač trojstranný

Pozorovacia  nádoba,  ktorá  má  na  spodu  odrazovú
dosku,  vďaka ktorej  možno sledovaný objekt  lepšie
obhliadnuť.  Pohľad  zvrchu  s  20x  priblížením,  3x
priblíženie spredu a zospodu.

11900017B 11,20 €

Hodiny - cvičné tabuľky 2 / 10ks

Popisovateľné tabuľky zo silného plastu s rozmerom
9x12cm na nácvik a precvičovanie času žiakom do
lavice. Pohyblivé ručičky odlišných farieb, priestor na
digitálny čas. V ponuke balenie po 10ks.

10300001C 11,40 €

Hodiny - magnetické, veľké

41cm veľké magnetické hodiny so zreteľnými číslami
1 -  24 na vysvetlenie učiva alebo prácu žiakov pri
tabuli. Zo zadnej strany hodín sú umiestnené 4 silné
magnety.

10300271C 16,62 €

Hodiny - triedna sada 2

Plastové hodiny na výučbu určovania času. Pohyblivé
ručičky a zotierateľný priestor na spodnej  časti,  do
ktorého sa dá zapísať čas v digitálnej forme, zaistia
opakované  použitie.  Sada  obsahuje  10  ks  hodín.
Rozmer: 11 x 11 cm. Vek 5+

KV020069B 6,90 €

Hodiny - žiacke, malé

Precvičovacie hodiny so stojanom pre prácu žiakov v
lavici. Priemer 13cm.

10300236B 4,20 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o  plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €
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Prírodoveda

Bezpečnostné okuliare

Číre  a  pružné  plastické  okuliare  s  elastickým
remienkom na uchytenie. Veľkosť na detskú tvár.

10300075B 3,30 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Kompas Konuspoint-6

Kompas  KONUSPOINT-6  -  štyri  fosforeskujúce
ukazovatele  strán,  zatvárateľné  plastové  puzdro  so
vsadenou lupou, plnený olejom - zelený.

13000123A 8,00 €

ESU Súprava - Biológia - nástroje

Súprava obsahuje materiál na rôzne experimenty pre
15  žiackych  skupín,  ako  napríklad:  pozorovanie
malých  živočíchov  a  hmyzu  použitím  lupy  (3,6,10-
násobné  zväčšenie),  príprava  rastl inných  a
živočíšnych  preparátov,  príprava  preparátov  atď.

10400015A 684,00 €

ESU Súprava - Čistenie vody

Pomocou súpravy na čistenie vody a prívod vody žiaci
získajú náhľad a vedomosti o tom, ako sa vyrába pitná
voda,  zabezpečuje  jej  čistota  a  ako  sa  distribuuje.
Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

10400026A 492,00 €

Súprava - Skúmanie prírody

Súprava pre deti na skúmanie a pozorovanie prírody,
vytváranie  vzťahu  k  životnému  prostrediu.  Obsah:
nádoba s lupou na živočíchy, sieťka, lupa, pinzeta.

10300019C 19,20 €

Súpravička pomôcok pre moje pokusy

Súpravička  pomôcok  dopĺňa  súpravu  Tajomstvá
prírody (1140022E) pre MŠ a ZŠ a je určená pre každé
dieťa  alebo  skupinu  detí.  Malé  plastové  vedierko
200x200x150  mm obsahuje  prehľadne  usporiadané
pomôcky pre 40 pokusov.

11400024C 28,92 €

Magnetické laboratórium

Skúmajme magnetické javy.  Sada obsahuje  124 ks
rôznych  tvarov  pre  25  detí.  Obsahuje  malé  časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov.

KV020055B 39,00 €

Kuker štúdio

Žiaci  môžu pozorovať  malé  predmety  a  chrobáčiky
vďaka lupám "Kuker" štúdia zboku aj zhora.

16200260D 11,75 €

Lieviky 5ks

Perfektné na nalievanie do skúmaviek alebo malých
nádob. Sada: 5ks, priemer 4cm. Sada: 5ks, priemer
4cm.

10300255C 3,00 €

Maxi kvapkadlá so stojanom

6  k v a p k a d i e l  s o  s t o j a n o m .  P o d p o r u j e
experimentovanie  s  objemom.  Zábavná  cesta  ako
precvičiť  pohybové  zručnosti.  Výška  kvapkadla  je
11,5cm. 11 cm široký stojan zabezpečuje pohodlné
uskladnenie. Vek 3+

KV020047B 20,00 €

Maxi pinzety

Maxi pinzety majú ergonomické tvarovanie pre dobré
uchytenie.  Podporujú  vývoj  motorických  zručností.
Masívne 15 cm pinzety sa dodávajú v 6 farbách vo
vedierku. Set 12 ks, vek 5+.

KV020020B 13,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Mikropreparáty

12 mikropreparátov  s  36  vzorkami  (nápoje,  plasty,
syntetické  vlákna,  kobylky,  medicína,  škroby,
mikrofilm, prírodné vlákna, zvieratá, riasy, vitamíny a
plesne).

10300018C 15,00 €

Odmerky plastové

5  plastových  odmeriek  s  mierkou  100ml,  200ml,
300ml, 500ml a 1000ml.

10300332C 9,00 €

Odmerné valce

Obsahuje: 7 plastových odmerných valcov s mierkou:
10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml a 1000ml.

10300310C 27,00 €

Petriho misky 3ks

Plastové priesvitné misky s vrchnákmi s využitím na
rôzne pokusy. Sada: 3ks, priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300005B 3,00 €

Petriho misky trojdielne 3ks

Priesvitná  plastová  miska  s  3  oddeleniami  a
vrchnákom pre rôzne typy experimentov. Sada: 3ks,
priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300006B 3,00 €

Pipety 6ks

Plastové pipety s mierkou - objem 3ml, dĺžka 14,5cm.
Sada: 6ks.

10300344A 2,10 €

Preparovacia súprava

Pinzeta z nehrdzavejúcej ocele, ihla, lopatka, tyčinka
na  miešanie,  skalpel,  nožničky  a  pipeta.  Všetko
zabalené v praktickej taštičke.

10300022C 7,80 €

Digitálna váha do 5kg

Univerzálna  digitálna  váha  do  5kg  s  presnosťou
váženia na 1g. Priemer váhy 20cm, vrchná platnička
13cm. Dodávané s 2 baterkami.

10300250C 18,60 €

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

Kovová školská váha do 2kg

Veľmi  pevná  kovová  váha,  ideálna  pre  použitie  v
triede  na  porovnávanie  hmotnosti  rôznych  telies  a
vysvetlenie spôsobu váženia.  Dodávaná bez závaží.
Veľkosť: 14 x 17 x 4cm / kapacita 2kg.

10300288C 71,40 €

Časovač

Originálne  časové  stopky  majú  ľahko  nastavitelné
automatické  funkcie.  Užívateľ  môže  nastaviť  čas  a
pomocou 3 farebých častí a 6 zvukových efektov vidí
a počuje koľko času zostáva do konca. Časuje až do
24 hodín v sekundovom prírastku.

KV020001C 32,00 €

Školský tachometer

Školský  tachometer  s  počítadlom  vám  výrazne
pomôže  rozvíjať  u  detí  zmysel  pre  vzdialenosť.
Kráčajte,  točte  tachometrom  a  merajte  rôzne
vzdialenosti. Každý meter budete počuť zvuk kliknutia.
Počítadlo je do 99.999m.

10300276C 23,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

Demonštračný teplomer

Stupnica so zreteľne viditeľným delením, médium -
zafarbený  alkohol,  kovový  uzáver  so  závesom.
Krúžkom merací rozsah: -60 ... +160 °C, delenie: 1 °C,
dĺžka: cca 500 mm, D=25 mm.

10202192C 58,20 €

Teplomer - °C/°F stupnica, menší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  -30  do  +50°C
odchýlka 1°C, od –27 do 120°F, odchýlka 1°F. Veľkosť:
207 x 43mm.

10400054A 6,00 €

Teplomer - °C/°K stupnica, väčší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  –40  do  +50°C,
odchýlka 1°C, od 233 do 323K, odchýlka 1K. Veľkosť:
400 x 68mm.

10400055A 14,40 €

Teplomer 1ks

Teplomer zo skla do 100 stupňov v plastovej tube s
uzáverom.

10300275C 3,00 €

Teleskop Konustart-700, D.60mm

Tento teleskop je veľmi úspešný už medzi mladými
astronómami. Tento ďalekohľad má pridané špeciálne
vybavenie, všetko v textilnom púzdre v kufríku, takže
je dobre prenosný.

13000106A 130,20 €

Súprava závaží do 500 g

Súprava závaží: 1x500g, 2x200g, 1x100g.

10300205C 19,80 €

Súprava závaží do 1 kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici bez vrchnáka.

10300328C 65,40 €

Súprava závaží - klasik do 1kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici.

10300303C 75,00 €

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €

Praktický lapač hmyzu

Lapač hmyzu, ktorý Vám umožní chytiť rôzny hmyz a
študovať ho bez odporu sa ho chytať. Hmyz chytíte
dovnútra na základe posuvného mechanizmu, pričom
vďaka dlhšej rúčke neprídete do priameho kontaktu s
hmyzom.

11900019B 13,00 €

Jumbo skúmavky so stojanom

6  skúmaviek  s  označenou  stupnicou  25,  50,  75  a
100ml. Obsahuje skrutkovacie viečka a stojan 14cm
široký. Výška skúmavky je 15cm. Vek 3+

KV020046B 20,00 €

Hviezdy projektor

Vďaka projektoru budú mať malý vedci hviezdy ako na
dlani.Projektor obsahuje 3 disky s obrázkami planét,
hviezd a iných vesmírnych javov (spolu 24 obrázkov).

KV020071B 27,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda

Premývacia fľaša 1ks, 500 ml

Pružná plastová fľaša so skrutkovacím vrchnákom a
otvorom na dávkovaciu trubičku. Objem 500ml.

10300345B 3,30 €

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €

Lopta Zem, priemer100cm

Ideálna  pomôcka  na  vonkajšie  spoločenské  hry.
Vyrobená  z  kvalitnej  gumy.  Farba:  modrá,  hrúbka
plášťa 2 mm.

14300139C 262,00 €

Skúmavky 14ks v kruhovom stojane

14  plastových  testovacích  skúmaviek  v  stojane  s
priemerom 2,4cm a výškou 10,5cm. Všetky skúmavky
sa dajú zatvoriť plastovým uzáverom.

10300309C 14,20 €

Precvičovanie motoriky - hry s pieskom a
vodou
Nechajte  deti  premiestňovať  vodu,  piesok  alebo
drobné predmety a hravou formou posilňovať pršteky
a trénovať jemnú motoriku.  Sada obsahuje 4 rôzne
zaujímavé  pomôcky  vhodné  pre  rozvoj  motoriky
najmenších. Rozmer najväčšej pomôcky: cca 20 cm.

KV020097B 18,00 €

Farebné magnetické podkovy

Balenie 6 ks, výška 12,5 cm.

KV020057A 29,90 €

Bzz-bzz štúdio

Zaujímavá a  praktická  pomôcka,  vďaka ktorej  žiaci
poznávajú hmyz a rozoznávajú jeho zvuky.

10300086C 8,40 €

Vákuová pumpa

Vákuová pumpa, kde možno vypumpovaním vzduchu
vytvoriť  vákuum.  Umožňuje  vykonať  rôzne  druhy
experimentov:  porovnať  veľkosť  balónika;  sledovať
umiestnenie kúska jablka vo vnútri  pri  odčerpávaní
vzduchu;  porovnať  zvuk  zvoniaceho  mobilného
telefónu;  sledovať  odpor  vzduchu  prostredníctvom
pierka. Priemer 12cm, výška 7cm.

10300459C 21,30 €

Hodiny "What's the time?" - demonštračné
pre učiteľa (AJ)
Magnetická fóliu s hodinami na výučbu pomenovania
času v  angličtine.  Praktická  pomôcka -  hodinová a
minútová ručička sa môže použiť nezávisle. Učiteľ tak
môže  začať  s  malou  ručičkou  a  ukázať  základné
hodiny.

10300038B 47,00 €

Prírodoveda/Výučbový softvér

DVD Alfík - pre materské školy plná verzia

Výučbové  DVD  kde  nájdete  pestrú  sadu  viac  ako
3.000 úloh, cvičení a hier pre materské školy. Vďaka
nim si  deti  precvičia  slovnú  zásobu  a  vedomostné
znalosti zo všetkých oblastí učiva MŠ.

KV130001D 249,00 €

DVD Alfík I. - interaktívne cvičenia

Oblasti: abeceda, matematika, logické úlohy, ľudské
telo, oblečenie, potrava, povolania, domácnosť, farby,
hudobné nástroje, príroda, zvieratká, šport, doprava a
cestovanie, sviatky, zábava, nezaradené

KV130002D 99,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodoveda

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Prvouka
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Prvouka.
Tento  interaktívny  softvér  bol  vyvinutý  pre  žiakov
prvého  stupňa  základných  škôl.  Pomocou  hravých
interaktívnych  úloh  sa  môžu  žiaci  oboznámiť  s
domácimi a divými zvieratami.

17500332A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Vzdušný obal
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Vzdušný  obal.  Softvér  s  jednoducho  ovládateľnými
animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí
môžu  obrazne  ilustrovať  učebnú  látku  a  tak  zvýšiť
motiváciu žiakov.

17500330A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Zemepis...
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Zemepis  Afriky  I.  Typické  krajiny  I.  Softvér  zahŕňa
témy:  štruktúra  a  povrch  Afriky,  podnebie  Afriky,
obyvateľstvo Afriky, hospodárstvo Afriky, púšte, oázy,
oblasti dažďového pralesa, oblasti monzúnov, oblasti
mediteránneho charakteru, oblasti tajgy.

17500331A 90,00 €

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolisté
byliny, stromy, kry
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300092B 168,00 €

TS Botanika 3 - Hospodársky významné
dvojklíčnolisté rastliny, kry, stromy
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300093B 168,00 €

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás
- Multi
Štvrtý  diel  radu,  zameraný  hlavne  na  výučbu
prírodovedy. Na spestrenie vyučovania a na výučbu
čítania  sú  zaradené  známe  básničky,  riekanky  a
rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na
rozvoj logického myslenia a pamäti.

17300034B 120,00 €

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká -
Multi
Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy. Celé CD je
doslova  pretkané  stovkami  krásnych  fotografií  a
desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu
s  profesionálnym  grafickým  stvárnením  a  ozvučením
dáva celému titulu iskru.

17300035B 120,00 €

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR

Zoznamuje  žiakov  s  vybranými  prírodnými
spoločenstvami SR a ich zástupcami. Výučbová časť
obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v
10  kapitolách,  nácviková  časť  obsahuje  177
obrazoviek  s  úlohami.

17300026B 152,00 €

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR -
verzia pre interaktívne tabule
Zoznamuje  žiakov  s  vybranými  prírodnými
spoločenstvami SR a ich zástupcami. Výučbová časť
obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v
10  kapitolách,  nácviková  časť  obsahuje  177
obrazoviek  s  úlohami.

17300091B 168,00 €

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami - Multi

Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava
na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka. Pes,
mačka,  domáce úžitkové zvieratá,  domáce zvieratá
chované pre potešenie, na záhrade, izbové kvety...

17300027B 152,00 €

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami - verzia pre
interaktívne tabule
Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava
na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka. Pes,
mačka,  domáce úžitkové zvieratá,  domáce zvieratá
chované pre potešenie, na záhrade, izbové kvety...

17300050B 168,00 €

TS Prírodoveda 3 - Rastliny a živočíchy
cudzích krajín
Polárne oblasti, tropické dažďové lesy, savany, púšte
a polopúšte,  moria a oceány, cudzokrajné ovocie a
korenie...  Určené  nielen  na  výučbu  prírodovedy,
uplatnenie  nachádza  i  vo  výučbe  prírodopisu  a
zemepisu na 2. stupni ZŠ.

17300028B 152,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodoveda, Vlastiveda

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby - Multi

Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a
na ich životné prostredie. Titul je určený na výučbu
prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2.
stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu.

17300029B 152,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €

Výučbové CD – Domáce zvieratá a ich
mláďatá - IA10 licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700069D 96,00 €

Výučbové CD – Moja rodina - SIA5 licencia

Výučbový program s cvičeniami pre deti od 4 rokov.
Na príklade jednej rodiny sa deti dozvedia všetko o
rodine  a  jej  členoch.  Obsahuje  152  farebných
fotografií;  19  cvičení,  hier  a  maľovaniek;  6  úloh  na
rozpoznávanie podľa obrázkov. Texty sú nahovorené.

17700398D 92,00 €

Výučbové CD – Staráme sa o svoje telo -
SIA5 licencia
Veselo i názorne o tom, čo musia deti robiť, aby sa
ochránili pred baktériami a zachovali si pevné zdravie.
Výučbový program pre 4 -7 ročné deti.

17700397D 92,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Vlastiveda

DVD - Bratislavský kraj, Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Bratislavský  kraj,  Trnavský  kraj,  Nitriansky  kraj,
Trenčiansky kraj.

16600075D 29,00 €

DVD - Geologický vývoj a poloha Slovenska,
Prírodné podmienky...
Geologický  vývoj  a  poloha  Slovenska,  Prírodné
podmienky  a  vodstvo  Slovenska,  Priemysel,
Poľnohospodárstvo  a  doprava  Slovenska,
Obyvateľstvo  Slovenska.

16600074D 29,00 €

DVD - Mapa a zemský povrch, Jedinečnosť a
geografické rekordy Slovenska...
Mapa  a  zemský  povrch,  Jedinečnosť  a  geografické
rekordy  Slovenska,  Flóra  a  fauna  Slovenska.

16600073D 29,00 €

DVD - Krajské mestá Bratislava, Trnava...

Krajské  mestá  Bratislava,  Trnava  /  Krajské  mestá
Nitra, Trenčín / Krajské mestá Žilina, Banská Bystrica /
Krajské mestá Prešov, Košice.

16600077D 29,00 €

197

https://obchod.skola.sk/69719-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69728-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69729-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91785-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91785-katalog.html
https://obchod.skola.sk/162835-katalog.html
https://obchod.skola.sk/162830-katalog.html
https://obchod.skola.sk/162830-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69734-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69734-katalog.html
https://obchod.skola.sk
https://obchod.skola.sk/59357-katalog.html
https://obchod.skola.sk/59357-katalog.html
https://obchod.skola.sk/59362-katalog.html
https://obchod.skola.sk/59362-katalog.html
https://obchod.skola.sk/71932-katalog.html
https://obchod.skola.sk/71932-katalog.html
https://obchod.skola.sk/71933-katalog.html


02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Vlastiveda

DVD - Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj
Žilinský  kraj,  Banskobystrický  kraj,  Prešovský  kraj,
Košický kraj.

16600076D 29,00 €

Výučbové CD - Objavujeme dejiny
Slovenska
Výučbový  program  prostredníctvom  farebných
ilustrácií,  dobových  a  súčasných  fotografií,  pútavých
textov  a  máp  prirodzeným  spôsobom  prebúdza  v
žiakoch  kladný  vzťah  k  našej  vlasti,  rozvíja  ich
národné cítenie a záujem o spoznanie dejín. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700390D 106,00 €

Výučbové CD - Objavujeme Slovensko -
Cvičenia
Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700410D 92,00 €

Výučbové CD - Samosprávne kraje SR

Výučbový  program  uzatvára  sériu  programov
venovaných  spoznávaniu  histórie,  súčasnosti  a
geografie  Slovenska.  Prostredníctvom  množstva
fotografií, máp a zaujímavých textov približuje žiakom
jednotlivé samosprávne kraje SR ako 8 samostatných
tematických celkov.  Program je  vhodný pre  I.  a  II.
stupeň ZŠ. Sieťová verzia - 1 aktivácia na školskom
serveri.

17700411D 106,00 €

Výučbové CD - Spoznávame Slovensko

Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700409D 106,00 €

Kompas Konuspoint-6

Kompas  KONUSPOINT-6  -  štyri  fosforeskujúce
ukazovatele  strán,  zatvárateľné  plastové  puzdro  so
vsadenou lupou, plnený olejom - zelený.

13000123A 8,00 €

Kompas Konustrek - 1

Kovový  (vojenský)  kompas  s  bublinou  a  dvojitou
stupnicou, plnený olejom - zelený.

13000027A 12,00 €

Kompas kovový

Kovový  kompas  s  priemerom 5cm so  zväčšovacím
sklom, rozdelený na 360 stupňov.

10300340A 6,60 €

Kompas Profi

Kompas s celokovovým telom naplnený kvapalinou, so
sklonomerom,  vodováhou  a  bodovým zameraním s
okulárom.

13000025A 28,32 €

Kompas školský

Školský  kompas  z  odolného  plastu  s  priesvitnou
spodnou časťou o priemere 4,8cm.

10300323A 3,00 €

Školský plastový kompas - 1ks

Kompaktné a ľahké plastové kompasy, čierna farba,
dodávané v sade 24ks. Vhodné pre celú triedu alebo
pre mimoškolskú záujmovú činnosť.

13000135A 2,20 €

Školská sada kompasov (v sade je 24 ks)

Kompaktné a ľahké plastové kompasy, čierna farba,
dodávané v sade 24ks. Vhodné pre celú triedu alebo
pre mimoškolskú záujmovú činnosť.

13000136A 51,84 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Vlastiveda

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Buzola školská

Plastová buzola.

10300336A 3,30 €

Buzola školská

Plastová buzola, Veľkosť: 90 x 65 mm

10300336A 3,30 €

Nafukovací glóbus

Obrovský nafukovací popisovací glóbus. Lokalizujte a
označte kontinenty,  povodia riek,  krajiny,  obchodné
cesty  a  iné.  Neobsahuje  žiadne  tlačené  slovo.
Obsahuje  návod,  sadu  na  opravu,  háčik  a  šnúrku.
Používajte zmývateľné fixy.

KV020054A 26,00 €

Nafukovací glóbus Malý cestovateľ, 30 cm

Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne  zobrazujú
jednotlivé krajiny sveta, zvieratá, kontinenty i národy,
ktoré na nich žijú.

20400223D 8,90 €

Nafukovací glóbus Svet, 50 cm

Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne  zobrazujú
jednotlivé krajiny sveta, zvieratá, kontinenty i národy,
ktoré na nich žijú.

20400224D 14,90 €

Nafukovací glóbus Svet XXL, 85 cm

Nafukovací MAXI glóbus zobrazuje obrysy krajín a ich
vlajky.  Výnimočné  nafukovacie  glóbusy  detailne
zobrazujú  jednotlivé  krajiny  sveta,  zvieratá,
kontinenty  i  národy,  ktoré  na  nich  žijú.

20400225D 44,90 €

Nafukovací glóbus Zvieratá, 30 cm

Čo by  mohlo  byť  pre  deti  zábavnejšie  ako  učiť  sa
názvy  krajín,  hlavné  mestá  a  ich  umiestnenie  na
Zemeguli?  Vedieť,  ktoré zvieratá v týchto krajinách
žijú!

20400226D 8,90 €

Glóbus čistý s hranicami

Popisovateľný glóbus má biely povrch s obrysovými
linkami  krajín  bez  názvov  štátov.  Popisujte  štáty,
kontinenty,  oceány,  moria  stierateľnými  fixami.
Priemer glóbusu je 28cm. Súčasťou je 6 stierateľných
fixiek a 12 nálepiek zvierat.

10300020B 37,20 €

Puzzle glóbus

Farebný  glóbus  s  vyberateľnými  kontinentmi  je
skvelou pomôckou pri základoch geografie. Podporuje
záujem o geografiu už od útleho veku.

KV020070B 35,50 €

Mapa sveta – Drevené magnetické puzzle

Krásna  magnetická  mapa  sveta  obsahuje  92
drevených  dielikov  puzzle,  kde  každý  z  nich
reprezentuje  región  alebo  krajinu,  nesie  názov
hlavného mesta a obsahuje obrázok charakterizujúci
dané miesto (významné stavby, pamiatky, zvieratá a
rastliny z danej oblasti). Mapa je v anglickom jazyku.

KV140106C 44,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Vlastiveda

Svet nástenná politická mapa

Mierka 1:20 000 000, laminovaná, rozmer:149 x 104
cm.

15400004E 54,92 €

Slovenská republika - naša vlasť
100x140cm
Obsah školskej  pomôcky tvorí  vlastivedná mapa na
prednej  a  náučná  tabuľa  s  prehľadom  dejín  na
Slovensku od počiatku stredoveku až po súčasnosť na
strane zadnej.

17700045C 90,00 €

Slovenská republika – Ústava / Štátne
symboly SR, tabuľky A4
Tabuľka A4 „Slovenská republika – medzníky, ústava,
štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa
základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale
jej  obsah  tvorí  základ  všeobecného  vzdelania  a
národného  povedomia  každého  občana  Slovenskej
republiky.

17800169B 1,00 €

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ochrana prírody a
krajiny 160x120cm
Obsah  mapy  má  napomáhať:  pri  vnímaní  života  a
prírody  ako  najvyšších  hodnôt,  pri  budovaní
ekologického vedomia, pri vedení k zodpovednosti za
biosféru..

17700224C 90,00 €

VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ - kartón

Pomôcka  obsahovo  vychádza  z  učebných  osnov  a
zobrazuje témy: orientácia v okolí  školy a domova,
smerová  ružica,  naša  obec  -  obyvatelia,  doprava,
bezpečnosť  v  cestnej  premávke,  starostlivosť  o
zdravie, bezpečnosť občanov, požiarna ochrana...

16200016D 43,50 €

VLASTIVEDA pre 4. ročník - kraje

Žiaci  vo  Vlastivede  cestujú  po  celom  Slovensku  a
zapamätať si rieky, nížiny, pohoria, čo sa kde pestuje
a vyrába, kde sú známe kultúrne pamiatky, či kam ísť
za turistikou, to nie je také jednoduché.

16200114D 30,00 €

VLASTIVEDA pre 4. ročník - všeob. - kartón

Vizuálne  veľmi  príťažlivo  spracovaný  súbor
kartónových obrazov, v ktorom nájdete témy: miestna
krajina, štátne symboly, pamiatky UNESCO, mapa a jej
využitie,  prírodné  podmienky  Slovenska  -  vodstvo,
rastlinstvo, živočíšstvo, výškové pásma...

16200007D 48,50 €

Ročné obdobia, tabuľa PVC 160x120cm

Výrobok  zobrazuje  cyklus  ročných  období.  Do
popredia  vystupuje  centrálne  umiestnený  strom  –
jabloň. Jednotlivé časti koruny stromu sú vyobrazené
podľa  jej  reálneho  výzoru  v  jednotlivých  ročných
obdobiach, čo upozorňuje na premeny kvetov, plodov
a  listov  stromu.  Graficky  i  tematicky  výrobok
zobrazuje  súžitie  človeka  s  prírodou.

17800676B 120,00 €

Ročné obdobia, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa Ročné obdobia je vhodnou učebnou
pomôckou využiteľnou vo viacerých predmetoch na
prvom  stupni  ZŠ  (prírodoveda,  vlastiveda,
komunikácia).  Výrobok  zobrazuje  cyklus  ročných
období.

17800509C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800403C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800510B 120,00 €

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
140x110cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800523C 100,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Vlastiveda

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
160x120cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800627B 120,00 €

Profesie 1

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200234D 16,50 €

Profesie 2

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200293D 16,50 €

Profesie 3

Veselo  zobrazená  pomôcka  pomáha  rozvíjať  slovnú
zásobu  k  téme  profesie.  Deti  poznávajú  profesie,
jednotlivé druhy práce, náradie a nástroje, ktoré sa pri
práci používajú.

16200343D 16,50 €

Povolania - čo je koho ? (hra s fotografiami)

Cieľom  hry  je  hľadať  logickú  súvislosť  medzi
povolaním,  pracovným  odevom  a  pracovnými
nástrojmi. Hra je určená pre max. 12 detí. Obsahuje
60  kariet,  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300028A 26,00 €

Slušné správanie - v škole

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní v škole, čo je akceptovateľné a
čo nie, správnosť postoja v rôzných situáciach, vzťah k
spolužiakom. Obsahuje 34 kartičiek (9x9 cm).

18300042A 16,00 €

Slušné správanie - Životné prostredie

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o vzťahu k prírode a okoliu, správnosť postoja
voči prejavom ničenia prírody.Obsahuje 34 kartičiek
(9x9  cm),  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300005A 16,00 €

Riešenie sporov: Doma

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300018A 38,00 €

Deti sveta

Zoznámte  sa  s  kamarátmi  v  pútavo  ilustrovanej
pomôcke "Deti sveta". Spoznajte ich príbytok, známu
rastlinu a typické zvieratko, ktoré v danej oblasti žije.
Tvorte,  kombinujte,  rozprávajte,  rozvíjajte  slovnú
zásobu podľa 32 obrázkov na magnetickej tabuli,  v
lavici alebo na koberci.

16200654D 36,30 €

Dopravné prostriedky a povolania

Hra zameraná na párovanie dopravných prostriedkov
s povolaním a súvisiacim predmetom. Hra je určená
pre max. 6 detí. Obsahuje 6 fotokariet, 24 kartičiek
predmetov a pedagogický návod.

18300033A 18,00 €

Chytrý Honza na Slovensku - multi

Program  je  založený  na  práci  s  trojrozmerným
obrázkovým modelom Slovenskej republiky. Môžete sa
v ľubovoľnej výške voľne pohybovať nad terénom a
pristávať na vybrané miesta.

17100025C 27,60 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Vlastiveda

Hra - učíme sa orientáciu

Vďaka brožúre o orientácii na mape sa deti hravým
spôsobom učia, ako sa dostať z bodu A do bodu B.
Pomôcka obsahuje prehľadne spracované hárky o tom
ako čítať legendu, určiť smer a porozumieť mapám.
Zlepšuje  sa priestorová predstavivosť  a  zmysel  pre
orientáciu.

10300229B 34,00 €

Národy - maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300113B 16,56 €

Atrakcie sveta – maxi pexeso

Hra sa skladá z 34 ks odolných a vysoko kvalitných
kariet  z  hrubého  kartónu.  Rozmer  kariet  9x9  cm.
Precvičovanie pamäti na základe skutočných obrázkov
na  veľkorozmerných  kartách.  Rozvíjanie  schopností
pozornosti, pozorovania, rozlišovania, zoskupovania a
triedenia.  Zlepšenie vizuálnej  a priestorovej pamäti.
Obohacovanie slovnej zásoby. Vek 2+

18300112B 16,56 €

Ľudské rasy - etniká, obrázky na skladanie
(15 ks)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyesteru. Obsahuje
15 ks častí tela, odevov. Rozmer: 90 x 150 cm.

19600042A 50,40 €

MIA v meste

MIA v meste – pokračovanie príbehu malého mačiatka
(vhodná na predškolskú prípravu i staršie deti)

KV120002D 9,90 €

Anglicky hovoriace krajiny

Ojedinelým,  graficky  pútavým  spôsobom  spracovaná
učebná pomôcka umožní spoznať a osvojiť si základné
poznatky o anglicky hovoriacich krajinách.

16200446D 14,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Pozitívny prístup - emócia, zdravie a
bezpečnosť
Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300046A 25,00 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €

Školský tachometer

Školský  tachometer  s  počítadlom  vám  výrazne
pomôže  rozvíjať  u  detí  zmysel  pre  vzdialenosť.
Kráčajte,  točte  tachometrom  a  merajte  rôzne
vzdialenosti. Každý meter budete počuť zvuk kliknutia.
Počítadlo je do 99.999m.

10300276C 23,20 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Etická výchova, náboženská výchova
Etická výchova, náboženská výchova

Pozitívny prístup - emócia, zdravie a
bezpečnosť
Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300046A 25,00 €

Pozitívny prístup - tolerancia a spolupráca

Objavte 48 typov správania. Prezrite si 4 obrázky a
prečiarknite  nevhodné  správanie.  Hra  podporuje
výuku hodnôt. Obsahuje 12 kariet so 4 obrazkami, 12
krížikov, pedagogický návod a samokontrolný opravný
systém.

18300011A 25,00 €

Riešenie sporov: v škole

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov v rôznych jazykoch (napr. SJ, NJ, AJ, ŠJ atď.)

18300051A 38,00 €

Riešenie sporov: Doma

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300018A 38,00 €

Riešenie sporov - klamstvá

Séria  riešenie  sporov  pomocou  jednoduchých
príbehov  približuje  dva  spôsoby  riešenia  rôznych
konfliktov  a  poukazuje  na  následky  prijatia
ne/správneho rozhodnutia. Obsahuje 7 CD audio MP3
príbehov. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300065A 38,00 €

Slušné správanie - doma

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300059A 16,00 €

Slušné správanie - prevencia a bezpečnosť

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní doma. Obsahuje 34 kartičiek (9x9
cm),  samokontrolný opravný systém a pedagogický
návod.

18300070A 16,00 €

Slušné správanie - v škole

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o ich správaní v škole, čo je akceptovateľné a
čo nie, správnosť postoja v rôzných situáciach, vzťah k
spolužiakom. Obsahuje 34 kartičiek (9x9 cm).

18300042A 16,00 €

Slušné správanie - Životné prostredie

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o vzťahu k prírode a okoliu, správnosť postoja
voči prejavom ničenia prírody.Obsahuje 34 kartičiek
(9x9  cm),  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300005A 16,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Hra - Zvuky emócií

Hra určená pre 12 detí je založená na princípe hry
bingo a učí deti rozlišovať základné emócie. Obsahuje
CD s  nahrávkami  MP3,  24  kartiiček,  60  červených
žetónov na počítanie a pedagogický návod.

18300017B 36,00 €

Hra Hádzanie vankúšikmi

Hoďte vankúšik a získajte body za rôzne terče. Táto
zábavná  hra  podporuje  zručnosť,  zvyšuje  hrubú
motorickú silu a nabáda dieťa používať svoj úsudok.

KV140063C 25,00 €

203

https://obchod.skola.sk/107818-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107818-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107817-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85078-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85077-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85079-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107819-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107820-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76576-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76575-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85100-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107826-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154810-katalog.html


02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Etická výchova, náboženská výchova

Výrazy tváre (hra s fotografiami)

Hra je určená na rozoznávanie 10 rôznych výrazov
tváre a ich spárovanie so štyrmi osobami. Obsahuje
spolu 50 fotokariet, samokontrolný opravný systém a
pedagogický návod.

18300066A 26,00 €

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

TEAMBOX učiteľský set

Zábavné skupinové hry na posilnenie tímového ducha.
Cieľom  je  naučiť  sa  efektívne  komunikovať,
spolupracovať, aktívne počúvať, udržiavať rovnováhu
a preberať zodpovednosť. Cvičenia môže praktizovať 4
- 16 osôb.

14300089C 211,00 €

TEAMBOX veľký učiteľský set

Možné použiť na 25 rozličných cvičení na precvičenie
vnímania, dôvery a spolupráce.

14300098C 1 037,00 €

V meste, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800403C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800510B 120,00 €

Zásady správania v medziľudských
vzťahoch, 160x125cm
Tento  výrobok  je  jedinečný  na  školskom  trhu  s
učebnými  pomôckami  najmä  pre  tému,  ktorú
spracováva – tému medziľudských vzťahov, ktorej sa
v spoločnosti nevenuje dostatočná pozornosť.

17800187B 120,00 €

Riziká alkoholu - magnetická tabuľa

Inovatívna hra, ktorá obsahuje magnetickú tabuľu (90
x  60  cm),  60  magnetických  obrázkov  a  textových
popisov v AJ, ktoré predstavujú riziká alkoholizmu. Hra
obsahuje učiteľskú príručku. Tabuľu možno použiť aj
pri hre Rizika fajčenia.

19600025C 360,00 €

Telo a výrazy tváre - magnetická tabuľa

Didaktický obsah pomôcky je sústredený na vnímanie
ľudského tela, jeho častí. Nájdete v nej viac ako 100
ilustrácií,  vďaka  ktorým  môžete  realizovať  s  deťmi
množstvo aktivít týkajúcich sa popisu tela dievčaťa a
chlapca, vyjadrenia pocitov.

18300099A 57,00 €

Bábky na prst vyjadrujúce pocity s 2
tvárami +CD
Súbor obsahuje 6 klasických maňušiek, CD audio s 2
rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický návod. Dostupné v 14 jazykoch (SJ, AJ, FJ,
ŠJ, NJ, TJ, a iné).

18300039A 51,00 €

Celá rodina (72ks)

Sada postavičiek, ktorá pomáha deťom spoznať svoje
postavenie  v  rodine.  Perfektné  pre  triedenie  a
počítanie. Dodáva sa v 6 rôznych farbách, zahrnuté sú
osoby aj zvieratká. Najvyššia figúrka meria 6 cm. Sada
obsahuje malé časti, vek: 3+.

KV020016B 27,00 €

Ako sa cítiš?

Obrázky na skladanie, rozmer 30 x 30 cm, na ktorých
sú znázornené rôzne výrazy tváre. Balenie obsahuje
15ks.

19600034B 38,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Etická výchova, náboženská výchova, Pracovné vyučovanie

Kryt na oči, 6 ks

Sada 6 farebných krytov na oči, ktoré sú vyrobené z
pevného nepriehľadného materiálu

14300182D 24,00 €

Pomáham doma

Súbor  magnetických  obrázkov  na  tému  pomoc,
spolupráca a domáce práce. Rozvíja slovnú zásobu,
používanie  slov  označujúcich  predmety,  javy  a
činnosti, s ktorými sa dieťa bežne stretáva.

16200551D 21,50 €

Priateľstvo a vzťah - hľadanie rozdielov

Hra  v  3  úrovniach  diskusie  umožňuje  žiakom
rozlišovať medzi romantickým priateľstvom a vážnym
vzťahom.  Zobrazuje  podobnosti  a  rozdiely  medzi
týmito dvoma typmi vzťahov. Vhodné od 8 rokov.

19600021B 72,00 €

Rodina SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - SJ.

16200349D 9,00 €

Trieda SJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - SJ.

16200299C 24,00 €

Zvukové bzučiaky

Farebné blikajúce bzučiaky so zvukom. Zvuky - siréna,
džingel, laser, náboj. Obsahuje malé časti, nevhodné
pre deti do 3 rokov.

KV020004C 26,00 €

Pracovné vyučovanie

Stavebnica Seva 3 jumbo

Stavebnica Seva 3 jumbo. Výhodné balenie nielen pre
škôlky.

60200016C 39,60 €

Stavebnica - Diaľkovo ovládané stroje

Stavebnica  s  diaľkovým  ovládaním  spolu  so
zvukovými a svetelnými efektami. Možnosť postavenia
10 rôznych modelov. Súprava je určená na rozvíjanie
detských  mechanických  konceptov,  nezávislé
myslenie  a  koordináciu  očí-rúk-mozgu.

10300224C 80,00 €

Stavebnica - Elektrická súprava 1

Elektrická  súprava  -  výborná  na  pochopenie
elektrického  obvodu.  Všetky  časti  sú  jednoducho,
bezpečne a  rýchlo  prepojiteľné,  čím žiaci  získavajú
praktické  skúsenosti  s  elektrickým  obvodom.  Celá
súprava má 21 kusov.

10300312C 42,00 €

Stavebnica - Elektrický obvod - Brain box

Univerzálna súprava 42 elektronických komponentov
umožňuje  viac  ako  350  experimentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300145A 47,00 €

Stavebnica - Elektrina - Brain box so
solárnym článkom
Súprava  56  elektronických  komponentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300536B 57,60 €

Stavebnica Seva náhradné diely

Náhradné diely ku stavebnici Seva.

60200001D 1,43 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Pracovné vyučovanie

Stavebnica Blok + Blok 1

Stavebnica BLOK 1 rozvíja fantáziu a jemnú motoriku
dieťaťa.

60200026C 6,00 €

Stavebnica Senior Solar

Vybudujte si 22 modelov a experimentujte so solárnou
energiou  využitím  dvoch  solárnych  článkov.
Stavebnica obsahuje viac ako 250 dielov a možno z
nej postaviť solárnu plachetnicu, betónovú miešačku,
motorku, pretekárske auto, žeriav, atď.

10300542A 90,00 €

Stavebnica Seva pre dievčatá

Stavebnica  Seva  pre  dievčatá,  ktoré  využijete
predovšetkým  na  stavbu  obývacej  izby,  spálne,
kuchyne, kočíka, panákov seváčikov ...

60200012C 28,20 €

Magnetická stavebnica 74 ks

Didaktická  magnetická  stavebnica,  ktorá  podnecuje
detskú  tvorivosť  a  umožňuje  skladať  2D  a  3D
geometrické  tvary  a  objekty.  Jednotlivé  diely  sa
spájajú,  každý  magnetický  dielik  stavebnice  je
vyhotovený v dvoch rôznych farbách.

KV090002A 90,00 €

Stavebnica Seva staviteľ

Stavebnica  Seva  staviteľ  obsahuje  298  špeciálnych
dielikov, z ktorých môžte poskladať poľnohospodárske
stroje napr.: traktor, záhradný traktor, báger ... Vek
4+

60200005D 18,00 €

Rozprávková krajina - stavebnica

Deti budú rozvíjať tvorivé myslenie, pretože vytvárajú
nádhernú  krajinu  pre  zvieratká.  Podporujú  svoju
jemnú motoriku skladaním koliesok a čapov dokopy.
Ideálne pre sólové alebo skupinové aktivity. Vek 4+

KV020066B 49,00 €

Ozubené kolieska - stavebnica 340 ks

Skonštruujte zostavu ozubených prevodov a rozhýbte
všetky  kolieska  jednou  kľukou!  Malí  dizajnéri
zostavujú svoje 2 a 3-dimenzionálne modely a učia sa
tak  princípu  pohonu  bicykla  a  iných  jednoduchých
mechanických prevodov.

10300534C 44,10 €

Kreatívna stavebnica

Stavebnica  obsahuje  121  dielov  ako  sú  ozubené
kolieska,  základne,  samolepky  žiariace  v  tme,
blikajúce svetielka s gombíkovou batériou (zahrnuté),
motorček atď. Balené v praktickom vedierku. Vyžaduje
3 AAA batérie, ktoré nie sú súčasťou.

KV020028B 80,00 €

BUKI Guľôčková dráha s výťahom MEGA

Poskladajte si dráhu a aktivujte rôzne časťi, aby bola
guľôčka  v  pohybe  a  zároveň  nespadla.  Obahuje  2
moduly, ktoré po prejdení guľôčky vydávajú zvuk a
svietia. 60 cm dlhý výťah ide 2 rýchlosťami. Dráha je
kompatibilná  s  produktom  Guľôčková  dráha  1
(BK0854). Rozmer: 61 x 41 x 42 cm.

KV1500014C 50,10 €

BUKI Hydraulická robotická ruka

Malá  a  veľmi  šikovná  krabička  pre  všetkých
milovníkov  chrobákov  a  chrobáčikov.  Vyrobené  z
odolného číreho plastu. Umožňuje sledovanie hmyzu
ze všetkých strán.

KV1500012C 48,00 €

BUKI Stroje na solárnu energiu 14v1

EElektronická  stavebnica  so  solárnym  pohonom.
Zostavte  jeden  zo  14tich  možných  modelov,  ktoré
vďaka  motorickému  pohonu  a  napájanie  solárnym
článkom uvediete do života.

KV1500013C 28,80 €

Malá dielňa - skrinka s náradím

Vybrané kvalitné nástroje v praktickej drevenej skrini
by mali  visieť v každej dielni,  v pracovni či  detskej
izbe. Zatvárateľné.

KV100001B 49,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Pracovné vyučovanie

Malý mechanik - jednoduché stroje

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pomocou
hry!  Pocvičte  si  svoje  zručnosti  a  objavte  úžasné
technické „divy“ prostredníctvom farebných dielikov.
Sada  JEDNODUCHÉ  STROJE  prostredníctvom
experimentov  umožňuje  deťom  objaviť  technické
zázraky

KV020063D 39,00 €

Malý mechanik - sila a pohyb

Súpravička  na  skúmanie  jednoduchých  fyzikálnych
zákonitostí  pre  najmenších.  Objavte  vedu  pohybu
pomocou hry! Sada SILA A POHYB umožňuje spoznať
vedecké  poznatky  o  pohybe  a  o  tom,  „ako  veci
fungujú“.

KV020064D 39,00 €

Kreatívne šablóny - Doprava

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200622D 9,06 €

Kreatívne šablóny - Svet

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200624D 9,06 €

Kreatívny Hobby kufrík - Rok

110ks rôznych druhov papiera,  kartónu,  lepeniek a
doplnkového materiálu.

16200613D 8,04 €

Malý opravár

Plastový  kufrík  obsahuje  rôzne  druhy  náradia  ako
napr.  lupienková pílka,  ručná pílka,  uholník,  kliešte,
kladivo, skrutkovače, nebožiec atď.

KV100004C 35,00 €

Malý tesár

Kompletné  náčinie  v  tesárskej  debničke  obsahuje
rôzne  druhy  náradia  ako  napr.  lupienková  pílka,
uholník, kladivo, šraubováky, nebožiec atď.

KV100003C 30,00 €

Náradie pre majstrov

Matice,  skrutky a ďalšie náradie,  ktoré malí  majstri
potrebujú.  Náradie  je  usporiadané  v  prepravnom
boxe.  Pomenujte  spolu  s  Vašim  kutilom  všetky
nástroje,  ktoré  používa  a  popíšte,  čo  každý  robí.
Rozmer: 26 x 16,5 x 14 cm Vek 3+

KV140060C 17,00 €

Triedna skrutkovacia sada

Triedna  skrutkovacia  sada  432  ks.  Deti  pri  hre  s
farebnými  skrutkami  a  realistickými  nástrojmi
rozvíjajú svoje motorické zručnosti. Sada zabalená v
praktickom boxe s vrchnákom.

KV020065 174,00 €

Vytvor si vlastný kaleidoskop- sada 10 ks

Súprava pre vytvorenie 10ks kaleidoskopov.

10300479C 30,00 €

Hrnčiarsky kruh - elektrický

Ľahká  kovová  konštrukcia.  Hnací  mechanizmus  je
gumový trecí prevod, poháňaný elektrickým motorom
na  zotrvačník  kruhu.  Rýchlosť  otáčok  sa  reguluje
nožnou pákou. Na sedačke je možné nastaviť výšku a
vzdialenosť od pracovnej plochy kruhu.

19500022C 1 077,00 €

Hrnčiarsky kruh - mechanický

Ľahká  kovová  konštrukcia  s  dreveným  podkružím.
Sedačka  je  vertikálne  aj  horizontálne  nastaviteľný.
Výšku  podkružia  je  možné  nastaviť  na  hriadeli
pomocou  dvoch  matíc  podľa  potreby.  Rozmery:
80x74x75 cm, priemer kruh.hlavy 30cm

19500001C 512,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Pracovné vyučovanie

Tkací rám malý 16,5 x 22 cm

Krosná z buku zo 17-timi ripmi, tkacia amplitúda cca
14cm.

10300415B 4,20 €

Tkací rám veľký 30 x 40 cm

Krosná z buku vo veľkosti  30x40cm, dodávané s 2
prevliekačkami a 2 hrebeňmi.

10300414C 12,60 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, biela

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200024C 5,10 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, hnedá

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200130C 5,10 €

Dekoratívna sada kamienkov 800ks

Dekoratívna  sada  s  akrylovými  kamienkami  a
korálkami rôznych tvarov, farieb a veľkosti.

16200630D 7,80 €

Farebné pierka indiánske 100g, MIX

Indianske farebné pierka na dekoráciu.

16200454D 8,90 €

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - hviezdička

Ozdobnými  dierovačkami  vyseknete  milé  motívy
veľkosti  15  mm,  ktoré  môžete  využiť  na  ďalšiu
dekoráciu.

16200153C 9,04 €

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - srdiečko

3ks dierovačka - motýľ, macko, srdce

16200046D 8,00 €

Tvary z moosgummi, hviezdičky, 200ks

Hviezdičky a mesiačiky z mäkkej gumy rôznych farieb
a veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200289C 3,60 €

Tvary z moosgummi, kvietky, 200ks

Kvietky  a  motýle  z  mäkkej  gumy rôznych farieb  a
veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200340C 3,60 €

Tvary z moosgummi, písmenká, 200ks

Písmená z  mäkkej  gumy rôznych farieb vhodné na
doplnkovú výzdobu.

16200389A 4,00 €

Tvary z moosgummi, srdiečka, 200ks

Srdiečka  z  mäkkej  gumy rôznych  farieb  a  veľkosti
vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200228C 3,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Pracovné vyučovanie

Vario pečiatky - Vianoce14ks

Vysoko kvalitné silikónové pečiatky

16200628D 6,80 €

Geometrické tvary z plastu 250 ks

Veselá sada, ktorá podporuje motoriku a predstavivosť
detí. Použite túto sadu 250 vzorov v šiestich tvaroch a
šiestich farbách na objavovanie vzorov,  súmernosti,
rozmerov  dĺžky  a  plochy  a  na  riešenie  problémov.
Hrúbka 1cm. Vek: 3+

KV020036B 28,00 €

Filcová textília Vianoce, 5ks, A4

Filcová  textília  s  vyseknutým  motívom  vianoc  vo
výrazných farebných odtieňoch. Využitie ako aplikácia
pri dekoratívnych prácach počas roka v materských,
špeciálnych a základných školách.

16200664D 5,40 €

Filcová textília, 10ks, MIX, A4

Filcová  textília  vo  výrazných  farebných  odtieňoch.
Možné  využiť  pre  rôzne  aplikácie  (divadelné
postavičky, masky a pod.) v materských, špeciálnych
a základných školách.

16200405D 4,50 €

Maxi korálky

Lakované Maxi  korálky  v  5  farbách a  6  tvaroch +
šnúrky v 4 farbách.  Použitie:  navliekanie,  triedenie,
počítanie a rozvoj vizuálnych pamäťových schopností.
Pre deti od 3 rokov.

16200347D 35,10 €

Kolieska - 1

Základná sada obsahujúca kolieska, základné dosky a
spoje, ktoré sú uložené vo vedierku, návod, spolu 150
ks.  Obsahuje  malé  časti,  nevhodné  pre  deti  do  3
rokov.

KV020027B 62,00 €

Kolieska - 2

Rozširujúca  sada  k  základnej  -  obsahuje  kolieska,
základné dosky a spoje, ktoré sú uložené vo vedierku,
spolu 96 ks a návod. Obsahuje malé časti, nevhodné
pre deti do 3 rokov.

KV020026B 34,00 €

Kolieska 3 - džungľa

Sada obsahuje 6 opíc, farebné kolieska, stromy, liany,
podstavce a spoje pre nekonečnú zábavu pri stavaní.
Podporuje kreativitu. Vek 4+

KV020029B 62,00 €

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €

Mozaika Mosaic Color 1

Mozaika Mosaic Color 1 z ktorých poskladáte rôzne
obrázky.

60200039D 10,20 €

Nádobka na klíčenie

Praktická  experimentálna  záhrada  ukazuje,  ako
rastliny klíčia a rastú, ako sa obracajú na svetlo, alebo
ako reagujú na dotyk. Viacúčelový bazén je vhodný na
porovnávanie rastlín, môže slúžiť aj na pozorovanie,
alebo chov malých zvierat.

10400016A 36,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Hudobná výchova
Hudobná výchova

Kostým Čašníčka

Čašníčka - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700034C 5,21 €

Kostým Chirurg

Chirurg - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700038B 10,80 €

Kostým Doktor

Doktor - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700036B 16,68 €

Kostým Kaderníčka

Kaderníčka -  kostým prinesie  radosť  najmenším pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700032B 11,00 €

Kostým Kuchár

Kuchár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700033B 9,70 €

Kostým Kúzelník

Kúzelník - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700039B 24,30 €

Kostým Montér

Montér - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení sa profesií.

KV1700028C 14,80 €

Kostým Námorník

Námorník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700035B 12,60 €

Kostým Poštár

Poštár - kostým prinesie radosť najmenším pri hraní
alebo učení  sa  profesií.  Kotsým obsahuje:  pelerínu,
čiapku.

KV1700030B 21,30 €

Kostým Výpravca

Výpravca  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700031C 27,12 €

Kostým Záhradník

Záhradník  -  kostým  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní alebo učení sa profesií.

KV1700029B 12,00 €

Kostým Zdravotná sestra

Zdravotná sestra - kostým prinesie radosť najmenším
pri hraní alebo učení sa profesií.

KV1700037C 11,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova

Kostýmová čiapka - Kohútik

Čiapočka kohút - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.Veľkosť M.

KV1700014C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Koník

Čiapočka koník - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.  

KV1700026C 10,80 €

Kostýmová čiapka - Kravička

Čiapočka  kravička-  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700027C 10,80 €

Kostýmová čiapka - Líška

Čiapočka líška - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700017C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Mačka

Čiapočka mačka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700016C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Medveď

Čiapočka medveď- prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700019C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Myš

Čiapočka myš - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700024C 9,60 €

Kostýmová čiapka - Ovečka

Čiapočka ovečka - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700018C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Papagáj

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700015C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Pes

Čiapočka pes -  prinesie radosť najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700022C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Prasiatko

Čiapočka prasa - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700011C 7,50 €

Kostýmová čiapka - Sliepočka

Čiapočka sliepky - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká. Veľkosť M.

KV1700013C 6,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Hudobná výchova

Kostýmová čiapka - Somárik

Čiapočka  papagáj  -  prinesie  radosť  najmenším  pri
hraní rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700025C 9,60 €

Kostýmová čiapka - Tučniačik

Čiapočka tučniak - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700012C 6,90 €

Kostýmová čiapka - Vlk

Čiapočka vlk  -  prinesie  radosť  najmenším pri  hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700021C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Žaba

Čiapočka žaba - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700023C 8,10 €

Kostýmová čiapka - Zajac

Čiapočka zajačik - prinesie radosť najmenším pri hraní
rozprávok alebo len pri hre na zvieratká.

KV1700020C 7,50 €

Maňušky (8 ks) - Pinocchio, škaredé
káčatko s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300121A 52,32 €

Maňušky (8 ks) - Červená čiapočka, Tri
prasiatka s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300040A 53,10 €

Maňušky (8 ks) - Zvieratá rozprávajú
rozprávky s CD-ROM-om v 14 jazykoch
Pomôcka obsahuje 8 klasických maňušiek, CD audio s
2  rozprávkami,  knihu  divadelných  scenárov,
pedagogický  návod.  Nahrávka  je  dostupná  14
jazykoch ( SJ, AJ, FJ, ŠJ, NJ, TJ a iné).

18300058A 51,02 €

Sada prstových bábok, 15ks

Kreatívna  sada  na  vytvorenie  vlastných  prstových
bábok z moosgummi. Vhodné pre deti od 3 rokov.

16200092D 6,60 €

Maňuškové divadlo

Vytvorte  si  vlastné  predstavenie.  Divadlo  s  dvoma
maňuškami. Pridať môžete obľúbenú bábiku, zvieratká
a iné hračky. Takto môže byť hra stále iná. Vek: 3+

KV140041C 44,90 €

Naše zvieratka - CD (česká verzia)

CD s pesničkami k DVD "Naše zvieratka" je určený pre
nácvik a pohybové aktivity. Na CD nájdete pesničky aj
samostatne nahraný sprievod celkovo 2x 15 skladieb.

11400008A 13,70 €

Naše zvieratka - DVD (česká verzia)

Krátke videofilmy sú určené žiakom MŠ a najmladším
žiakom prvého  stupňa  ZŠ.  Každé  zviera  je  najskôr
počas dvoch až troch minút predstavené.

11400007A 54,30 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova

Naše zvieratka - noty (česká verzia)

Spevník s notovým zápisom pesničiek a akordovými
značkami k CD a DVD "Naše zvieratka"

11400009A 12,60 €

Bubienok (19cm)

Bubienok s paličkou. Veľkosť bubienka je 18,5cm.

10300067B 8,10 €

Bubienok (25cm)

Bubienok s paličkou. Veľkosť bubienka je 22cm.

10300123C 9,30 €

Bubienok - šum mora, priemer 25 cm

Bubón  reprodukuje  rôzne  zvuky  mora.  Dvojitá
konštrukcia bubna s drobnými kovovými guľôčkami vo
vnútri. Priemer 25cm / 1ks.

10300420A 13,00 €

Flauta posuvná

Plastová,  posuvná  flauta  vyludzuje  tóny  na  základe
posúvania piestu vo flaute. Vek 5+

KV140024 10,00 €

Zobcová flauta

Zobcová flauta vyrobená z kvalitného plastu. Ľahko sa
čistí.

10300419C 5,00 €

Hudobné nástroje 120x160cm

Náučná  tabuľa  triedenie  hudobných  nástrojov  je
určená pre I. a II. stupeň základných škôl. Obojstranná
tabuľa napomáha žiakom orientovať sa v hudobných
nástrojoch,  rozpoznávať  a  triediť  ich  podľa
charakteristických  znakov.  Zadná  strana  náučnej
tabule slúži na preskúšanie.

17700183C 90,00 €

Harfa šťastia

Harfa  pre  malé  rúčky  a  silné  hlasy  vylúdi  čarovné
zvuky. V balení nájdete návod, tipy, triky a prázdne
osnovy na zapisovanie nových hudobných kompozícií,
ktoré vytvoríte spolu s dieťaťom. Harfa vydáva úžasne
jemný a ukľudňujúci zvuk. Vek: 3+

KV140040C 39,90 €

Rolničky ručné

Veľmi  pekný  dizaj,  atraktívny  pre  deti  -  povrch
vyrobený  z  trvanlivého  a  odolného  plastu  +  10
roľničiek. Čistý, zvonivý zvuk. Veľkosť: 10cm.

16200645D 3,25 €

Tamburina (20cm)

Tamburína - 6 párov roľničiek, priemer: 20cm.

10300095B 6,00 €

Tamburina (25cm)

Tamburína - 8 párov roľničiek, priemer: 25cm.

10300041C 6,30 €

Tamburína, priemer 25 cm

S prírodnou kožou, lakovaný drevený rám.

14300086C 27,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Hudobná výchova

Triangel

Triangel s paličkou. Veľkosť: 20cm

16200627D 13,00 €

Triangel (20cm)

Triangel,  palička  a  držiak  s  drevenou  guličkou.
Veľkosť: 20cm.

10300147C 9,90 €

Triangel, priemer 20 cm

Pochromovaná oceľ, s paličkou.

14300085C 13,55 €

Kastaneta s rúčkou 1ks

Kastaneta z prírodného dreva bez povrchovej úpravy.
Veľkosť kastanety je 20cm.

10300138B 6,60 €

Tamburína bez blany

Jednoradová drevená tamburína s hliníkovými jinglami

19000002C 15,00 €

Tamburína s blanou

Jednoradová drevená tamburína s hliníkovými jinglami
a blanou

19000001D 16,00 €

Gymnastická tamburína, priemer 30 cm

Je pokrytá prispôsobiteľnou prírodnou kožou, lakovaný
drevený rám, vysoká kvalita.

14300087C 37,50 €

Rumba gule drevené (15cm) pár

Drevené  hrkálky  maracas  sú  plnofarebné  s
vyrezávaným  a  maľovaným  dizajnom.  Malé  s
veľkosťou 15cm sú  určené do  detských rúk.  Veľké
majú dĺžku 25cm.

10300148A 11,20 €

Rumba gule drevené (25cm) 1pár

Veľké  rumba  gule  -  drevené,  plnofarebné  s
vyrezávaným a maľovaným dizajnom. Dĺžka 27cm.

10300244B 13,00 €

Sopránový metalofón (41cm) chromatický

Kvalitný  inštrument  na  drevenom  podklade  s
veľkosťou 41 x 24cm. 26 kláves s  poltónmi.  1 pár
paličiek. Všetky tóny môžete hrať bez toho, aby ste
menili klávesy. Vyzerá ako keyboard alebo klavír.

10300028B 46,40 €

Sopránový metalofón

Diatonickosť:  c3–g4  (fis3,  b3,  fis4).  15  zvukových
doštičiek,  20×2mm  1  pár  paličiek.  Celé  tóny  sú
namaľované čiernou farbou, poltóny modrou.

10300423B 35,40 €

Valec - šum dažďa - 1ks

Plastový  imitátor  dažďových  kvapiek.  Atraktívny
farebný  dizajn  a  príjemný zvuk  robia  tento  nástroj
obľúbeným medzi deťmi. Dĺžka 30cm / 1ks.

10300117B 16,20 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova

Tanečné roľničky na ruku (1 pásik)

4  roľničky  na  pevnom  páse  so  suchým  zipsom.
Upevnite na ruky, hrajte a tancujte.

10300268B 3,10 €

Tanečné roľničky na telo (1 pás)

10  veľkých  roľničiek  na  pevnom  páse  so  suchým
zipsom pre upevnenie na telo.  Vydávajú hlbší  zvuk
ako malé roľničky na ruku. Dĺžka: 83cm / 1ks.

10300078A 7,80 €

Rumba gule plastové - pár

Rumba gule -  vyrobené z  trvanlivého plastu.  Dĺžka
12cm. Cena za 1 kus.

10300107B 4,12 €

Rumba gule prírodné

Rumba gule prírodné. Dĺžku 20cm, priemer 7cm.

10300342A 7,00 €

Hudobné valce - diatonická sada

Hudobné valce vyrobené z kvalitného plastu dokonale
naladené s jasne označenou stupnicou. Umožňujú hrať
stovky  piesní.  Tón  je  možné  dosiahnuť  klepnutím
takmer o čokoľvek - stôl, stoličku, o zem, a pod.

10300116B 29,60 €

Prstové činelky

Prstové činelky s elastickým putkom. Priemer: 6,4cm.

10300263B 8,40 €

Roller Piano

Roller Piano je stolový elektronický hudobný nástroj
pre každého. Je to všestranne využiteľný inštrument,
na  ktorom  zahráte  100  odlišných  tónov  vrátane
klavíra, orgánu, saxofónu a mnoho iných. Žiaci môžu
precvičovať bez problémov kdekoľvek.

10300302A 119,00 €

Kastanetky (pár)

Malé drevené kastanetky.

16200481D 6,30 €

Hudobné zvončeky v taške

Diatonická  súprava  10ks  farebne  odlíšených
zvončekov  s  gombíkovými  tlačidlami  na  vytváranie
jednoduchej melódie bez nutnosti poznať noty. Každý
zvonček vydáva iný tón.

10300485B 102,00 €

Rytmická súprava (19 ks) - NOVINKA

Rytmická  súprava  v  kufr íkovej  taške  s  19
inštrumentami  a  4  paličkami.  Taška  z  pevného
polyesteru  s  oddelenými  priestormi  na  uloženie
všetkých  hudobných  nástrojov.  V  6  oddeleniach
nájdete všetky inštrumenty so všetkými druhmi tónov.
V 6 oddeleniach nájdete nástroje pre začínajúcich i
pokročilých  muzikantov.  Ideálne  pre  aktivity  na
hudobnej výchove.

10300570B 87,00 €

Rytmická súprava (26 ks)

Súprava  hudobných  nástrojov,  obsahuje  napr.:  3ks
zvonkčekových  vencov  s  10  zvončekmi,  1ks
zvonkčekových stĺpov,  1ks  maracasová tyč,  2  páry
kláves, z tvrdého dreva.

10300233C 106,20 €

Rytmické zástavy (6ks)

Rytmické  zástavky  boli  navrhnuté  pre  rytmickú
gymnastiku  alebo  tanečné  programy.  Vďaka  svojej
veľkosti  poskytujú  pocit  dynamickosti  a  pohybu.
Vyrobené  sú  z  jemného  a  trvanlivého  nylonového
materiálu.

16200522D 31,60 €
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Hudobná výchova

Rytmus - hudobná súprava do triedy

V hudobnej  súprave Rytmus nájdete 30 drevených,
kovových alebo plastovych hudobných nástrojov pre
každé dieťa v triede.  Ideálna na hudobnú výchovu.
Balené v plastovej krabici 48 x 38 x 20cm.

10300112B 180,00 €

Ozvučovacie / tónovacie drievka (21cm),
pár
Pár  celodrevených  ozvučných  drievok.  Dĺžka
ozvučných  drievok:  21cm,  priemer:  24mm.

10300296B 6,00 €

Palička k bubienku alebo tamburíne

Palička na bubnovanie. Dĺžka 19cm.

10300304B 2,34 €

Sada magnetických nôt k bielej tabuli

Prispôsobená  tradičnej  veľkosti  tabúľ  (vzdialenosť
medzi riadkami: 2,5 cm).

16701303D 132,41 €

Drevený stojan na hudobné valce

Drevený stojan na bezpečné uloženie valcov. Rozmer
45,5 x 13,5 x 4,5cm.

10300026C 21,00 €

Stojan na noty

Kompletne  skladací  kovový  stojan  na  noty  pre
jednoduché  nosenie  a  použitie.  Maximálna  výška
145cm po zložení 37cm. Plocha na noty 43 x 23cm.
Váha 1,1kg.

10300072B 21,20 €

Magnetická hudobná tabuľka +noty

Praktická hudobná pomôcka na zlepšenie hudobných
zručností, zoznámenie sa s notami a ich zapisovaním.
Popisovateľná stierateľnými fixami.

16200652D 15,40 €

Uzávery na hudobné valce (8ks)

Hudobné valce  a  uzávery  sú  veľmi  jednoduchou a
názornou pomôckou pre hru a výuku základov rytmu,
melódie a harmónie zábavným spôsobom. Doplnením
valcov o uzávery sa posunie tón o oktávu nižšie. Ich
rozsah sa tak zvýši na dve oktávy.

10300100B 10,00 €

Tónovacie drievka 18cm

Tónovacie  drievko  vyrobené  z  kvalitného  tvrdého
dreva. Veľkosť: 18cm, priemer 4,5cm.

10300040C 5,40 €

Tanečné krúžky so stuhami (6ks)

Sada priesvitných krúžkov so stuhami,  ktoré svojou
farebnosťou a dĺžkou vytvárajú pri  cvičení  pôsobivý
vizuálny vnem.

20800017C 20,35 €

Elektronický zvonček

Keď máte  tento  elektronický  zvonček,  už  nemusíte
kričať. Slúži na zlepšenie pozornosti a správania sa. 7
zvukových efektov. Ideálny pre spoločenské hry. Vek
3+.

KV020006B 26,00 €

Bzučiaky

Interaktívny bzučiak  -  prineste  vzrušenie  do triedy.
Každý má priemer 9 cm a vyžaduje 2 x "AAA" batérie,
ktoré nie sú súčasťou balenia. Obsahuje malé časti,
nevhodné pre deti do 3 rokov. Sada 4 ks.

KV020002B 24,00 €

216

https://obchod.skola.sk/76139-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76148-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76148-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76141-katalog.html
https://obchod.skola.sk/81353-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76189-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76184-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161357-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76188-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76166-katalog.html
https://obchod.skola.sk/166884-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142353-katalog.html
https://obchod.skola.sk/142349-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova

Hudobná výchova I. 120x160cm

Obsah náučnej tabule tvorí úvod do hudobnej teórie a
popisuje  základné  pojmy:  notová  osnova,  nota,
hudobný kľúč, rozdiel medzi zvukom a tónom, ktoré
sú doplnené vhodnými ilustráciami.

17700152C 90,00 €

Hudobná výchova II. 120x160cm

II. diel popisuje ďalšie hudobné pojmy: takt, rytmus,
d y n a m i k a  a  t e m p o .  O b s a h  v y c h á d z a  z
predchádzajúcich znalostí žiakov o dĺžke trvania tónu
u noty  celej,  polovičnej,  štvrťovej,  osminovej  a
šestnástinovej...

17700164C 90,00 €

Zábavný učiteľ hudby - multi

Program umožňuje pochopiť notový záznam a základy
hry  na  klávesové  nástroje  pomocou  interaktívnych
príkladov. Každá lekcia obsahuje pesničku, jej notový
zápis  a  náhravku,  ako  má  správne  znieť.  Na
konkrétnej melódii sa vysvetľujú nové pojmy.

17100028C 56,20 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Hra - Hudobné nástroje (25 zvukov a ich
názvy)
Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov  hudobných  nástrojov  na  audio  CD  a  ich
priraďovanie  k  fotokartám.  Obsahuje  25  ks
obojstranných kariet, 150 ks červených kotúčikov (pre
25 žiakov), pedagogický návod.

18300062A 36,00 €

Vkladacie puzzle farby 2

1, 2, 3, 4 alebo 5? Koľko motýlikov je na obrázku? Hra
stimuluje prvé osvojovanie si a rozoznávanie čísiel a
farieb a počítanie do 5

KV140078B 23,90 €

Maracas - vajíčka malé (4ks)

Štvorica mini  maracas vo forme a veľkosti  vajíčka.
Každá  farba  vydáva  odlišný  zvuk.  Žlté  vajíčko  má
najvyšší, ružové, zelené a modré postupne hlbší zvuk.
Súprava obsahuje 4 vajíčka veľkosti 5cm.

10300082A 8,00 €

Maracas - vajíčka veľké (2ks)

Maracas-veľké  vajíčka  sú  vyhotovené  z  kvalitného
dreva. Vydávajú hlbší zvuk ako Mini maracas vajíčka.
Veľkosť 8cm.

10300013A 9,00 €

Maxi - guiro

Maxi - Guiro dĺžka 40cm s paličkou.

10300084B 12,80 €

Sada kruhov 45 cm / 12 ks

Balenie: 12ks kruh plochý / priemer 45cm

16200647D 19,50 €

Súprava pre detské ihrisko

Súprava na detské ihrisko.

20800018C 170,40 €
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Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

Kreatívna kukuričná stavebnica čísla 550
ks
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody.

KV140004C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica obdobia

Zábavnou formou objavujte ročné obdobia. Postavte si
snehuliaka  aj  kvetinky.  Hra  stimuluje  kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla.

KV140006C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica písmená
550 ks
Objavte úžasný svet písmen! Hra stimuluje kreativitu.
Obsahuje 550 ks  a  14 kariet.  Časti  sa  spájajú  bez
použitia lepidla. Všetko čo k tomu potrebujete je malé
množstvo vody a  predstavu!  Hračka je  vyrobená z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Je  to  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a 100%
odbúrateľná. Nie je určené na konzumáciu. Vek 3+

KV140005C 15,40 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 1000 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140002A 17,60 €

Kreatívna kukuričná stavebnica 700 ks

Hra stimuluje kreativitu. Časti sa spájajú bez použitia
lepidla.  Všetko  čo  k  tomu  potrebujete  je  malé
množstvo vody a predstavu! Playmais je vyrobené z
kukuričného škrobu, vody a potravinárskeho farbiva.
Playmais  je  absolútne prírodná hračka,  bezpečná a
100%  odbúrateľná.  Obsah:  v iac  ako  1000
prvkov,návod, pomôcky. Nie je určené na konzumáciu.
Vek 3+

KV140001C 15,40 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
malá
Viac ako 1500 ks, 4 modelovacie nože, 4 handričky na
navhčenie, inštruktážny návod a inšpirácie vo vnútri
balenia. Vhodné pre rozvoj jemnej motoriky, fantázie a
priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú navlhčením
vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140007A 26,00 €

Triedna kreatívna kukuričná stavebnica
veľká
Viac ako 6300 ks, 6 modelovacích nožov, 6 handričiek
na  navlhčenie,  inštruktážny  návod  a  inšpirácie  vo
vnútri  balenia.  Vhodné pre  rozvoj  jemnej  motoriky,
fantázie a priestorovej orientácie. Dieliky sa spájajú
navlhčením vodou. Možno použiť viackrát. Vek 3+

KV140008A 49,00 €

Kreatívny Hobby kufrík - Rok

110ks rôznych druhov papiera,  kartónu,  lepeniek a
doplnkového materiálu.

16200613D 8,04 €

Kreatívne šablóny - Doprava

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200622D 9,06 €

Kreatívne šablóny - Svet

Kreatívne  šablóny  s  množstvom  motívov  na
obkreslenie  a  vymaľovanie.

16200624D 9,06 €

Moje prvé výtvory

32  stranová  kniha  s  nápadmi,  ako  vytvárať
jednoduché modely s malými deťmi.

KV140009A 5,50 €

Farebné pierka indiánske 100g, MIX

Indianske farebné pierka na dekoráciu.

16200454D 8,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Výtvarná výchova

Dekoratívna sada kamienkov 800ks

Dekoratívna  sada  s  akrylovými  kamienkami  a
korálkami rôznych tvarov, farieb a veľkosti.

16200630D 7,80 €

Maxi korálky

Lakované Maxi  korálky  v  5  farbách a  6  tvaroch +
šnúrky v 4 farbách.  Použitie:  navliekanie,  triedenie,
počítanie a rozvoj vizuálnych pamäťových schopností.
Pre deti od 3 rokov.

16200347D 35,10 €

Ozdobná dierovačka, 3 tvary - hviezdička

Ozdobnými  dierovačkami  vyseknete  milé  motívy
veľkosti  15  mm,  ktoré  môžete  využiť  na  ďalšiu
dekoráciu.

16200153C 9,04 €

Krieda farebná okrúhla (10ks)

Okrúhle  farebné  kriedy,  balenie  10  ks.  Vhodné  na
písanie na tabuľu i kreslenie na chodník.

18000221D 0,80 €

Krieda so zníženou prašnosťou - 10 farebná
(100 ks)
Balenie 100 ks okrúhlych kried v 10 farbách. Vhodné
na písanie na školskú tabuľu i na kreslenie na chodník.

18000541D 6,36 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, biela

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200024C 5,10 €

Model. hmota Keraplast, 1 kg, hnedá

Univerezálna  modelovacia  hmota  na  modelovanie
rôznych tvarov a predmetov, ktoré na vzduchu tvrdnú.
Vytvrdnuté predmety sa môžu ďalej brúsiť, maľovať
alebo ozdobiť iným materiálom. Vhodné pre deti od 6
rokov.

16200130C 5,10 €

Filcová textília Vianoce, 5ks, A4

Filcová  textília  s  vyseknutým  motívom  vianoc  vo
výrazných farebných odtieňoch. Využitie ako aplikácia
pri dekoratívnych prácach počas roka v materských,
špeciálnych a základných školách.

16200664D 5,40 €

Filcová textília, 10ks, MIX, A4

Filcová  textília  vo  výrazných  farebných  odtieňoch.
Možné  využiť  pre  rôzne  aplikácie  (divadelné
postavičky, masky a pod.) v materských, špeciálnych
a základných školách.

16200405D 4,50 €

Tvary z moosgummi, hviezdičky, 200ks

Hviezdičky a mesiačiky z mäkkej gumy rôznych farieb
a veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200289C 3,60 €

Tvary z moosgummi, kvietky, 200ks

Kvietky  a  motýle  z  mäkkej  gumy rôznych farieb  a
veľkosti vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200340C 3,60 €

Tvary z moosgummi, písmenká, 200ks

Písmená z  mäkkej  gumy rôznych farieb vhodné na
doplnkovú výzdobu.

16200389A 4,00 €
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Výtvarná výchova

Tvary z moosgummi, srdiečka, 200ks

Srdiečka  z  mäkkej  gumy rôznych  farieb  a  veľkosti
vhodné na doplnkovú výzdobu.

16200228C 3,60 €

Vario pečiatky - Vianoce14ks

Vysoko kvalitné silikónové pečiatky

16200628D 6,80 €

Očká 100ks, MIX 6 veľkostí

Mix rôzne veľkých okrúhlych a oválnych pohyblivých
očiek.

16200098C 5,50 €

Sušič na výkresy (kartónový)

Kartónový sušič na uloženie a vysušenie 14 výkresov
formátu  A3+  alebo  28  ks  formátu  A4.  Jednotlivé
poličky  sú  vyrobené  z  vodeodolného  kartónu.
Dodávané v plochom balení s návodom. Jednoduchá
montáž.

16200552D 24,60 €

Tkací rám malý 16,5 x 22 cm

Krosná z buku zo 17-timi ripmi, tkacia amplitúda cca
14cm.

10300415B 4,20 €

Tkací rám veľký 30 x 40 cm

Krosná z buku vo veľkosti  30x40cm, dodávané s 2
prevliekačkami a 2 hrebeňmi.

10300414C 12,60 €

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Hlina -
keramika + Keramika v škole - DVD
5Naša  učebná  pomôcka  je  určená  pre  výtvarnú
výchovu  bez  určenia  ročníka.  Všetky  námety
považujte  za  inšpirácie,  ktoré  možno  v  rôznych
obmenách  realizovať  so  žiakmi  všetkých  vekových
kategórií. Dĺžka trvania: 12,5 minút + 27 minút

11400013A 41,20 €

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Textil -
DVD
Naša inšpirácia textilom je určená pre všetkých, ktorí
obdivujú umenie o prírode. Ale úplne najviac chceme
pomôcť pedagógom, ktorí radi privítajú nové nápady
pre výtvarnú výchovu. Dĺžka trvania: 14 minút

11400012A 30,40 €

30-vrstvový papier 8ks, 8f MIX, 33x40cm

Balík špeciálneho 30 vrstvového farebného papiera.
Vrstvený papier je vhodný pre vytváranie efektných
priestorových výtvarných aplikácií.

16200090D 21,90 €

Obrázková taška A3

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na  obrázok.  Veľkosť  tašky:  30x46x7cm.  Veľkosť
vrecka: A3.

10300458A 2,00 €

Obrázková taška A4, modrá

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300577B 2,00 €

Obrázková taška A4, sivá

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300457B 2,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Výtvarná výchova

Obrázková taška A4, zelená

Šedá taška z polypropylénu s priehľadným vreckom
na obrázok.

10300576B 2,00 €

Mozaika Mosaic Color 1

Mozaika Mosaic Color 1 z ktorých poskladáte rôzne
obrázky.

60200039D 10,20 €

Štvorcová mozaika

Deti  využívajú  farebné  štvorčeky  v  12  farbách  a
ukladajú ich na veľký plastový panel. Mozaika ponúka
tvorenie  veľkého  množstva  obrazcov,  ornamentov,
tvarov a kreatívnych obrázkov.

16200139D 33,74 €

Štvorcová mozaika

Každá mozaika ponúka nekonečné tvorenie veľkého
množstva  obrazcov,  ornamentov,  tvarov  či
kreatívnych  obrázkov.  V  "Štvorcovej  mozaike"  deti
môžu  využívať  farebné  štvorčeky  a  ukladať  ich  na
veľký plastový panel.

10300178C 27,30 €

Štvorcová mozaika - pracovné karty

Pracovné karty k štvorcovej mozaike obsahuje 6 ks
kariet (16x16cm) obojstranne potlačených.

10300179B 5,70 €

Divadelný panáčik, 10ks

Panáčik  z  1mm  kartónu  ako  podklad  pre  ďalšie
výtvarné spracovanie.

16200080D 2,00 €

Perlový mix

Perlový mix  /  650ks  v  žiarivých farbách a  rôznych
tvaroch (2cm) + 6 šnúrok.

10300009C 29,40 €

Šnurovacie zvieratká, 9 ks

Macík, psík a kačka, 3 farby, 9 kusov a 27 šnúrok.
Výborné na rozvoj hmatu a zraku.

10300422C 11,20 €

Veľké prevliekacie telesá

Set  obsahuje  prevliekacie  telesá  v  štyroch  tvaroch
(guľa,  kocka,  valec,  oliva)  v  6  farbách.  Približná
veľkosť telies je 3,6cm kubických. Súprava obsahuje 6
lán/65cm/  v  rôznych  farbách.  Prehlbuje  motorické
zručnosti a logické myslenie.

10300448B 22,00 €

Zábavné navliekanie

Farebné  lakované  drevené  korálky  a  hlavičky  na
výrobu  náhrdelníkov,  príveskov  a  veľa  ďalších
výtvorov. Súprava 4 ks

167100001C 11,80 €

Lis na kvetiny, zelený

Lis na jednoduché sušenie rastlín a bylín so guľatými
šraubmi v rohoch. 15x15x6 cm.

167100007C 6,84 €
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Telesná výchova
Telesná výchova

PEZZI lopta, o 65 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300010C 27,30 €

PEZZI lopta, o 75 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300011C 30,30 €

PHYSIO lopta, o 120 cm

Priemer lopty 120 cm.

14300013C 124,60 €

PHYSIO lopta, o 95 cm

Priemer lopty 95 cm.

14300012C 53,80 €

ABS - Lopta

Vyhovuje  najnovším  bezpečnostným  štandardom.
Vďaka  patentovanému  zloženiu  materiálu  nemôže
ABS lopta prasknúť ani keď je poškodená. Môže jedine
pomaly sfukovať.

14300034C 32,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 42 cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300008C 18,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 53cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300009C 22,20 €

Pomalé pohybové lopty

Vyrobené  z  gúm,  so  špeciálnym  ventilom.  S
priemerom 35 cm, hmotnosť cca. 300 g, rozmanité
farby.

14300093C 19,50 €

Lopta EZball 10cm *

E-Z lopty majú mäkkučký povrch a sú príjemné na
dotyk.  Vďaka  materiálu,  z  ktorého  sú  vyrobené,
výborne skáču a odrážajú sa.  Neštandardný povrch
umožňuje jednoduchší nácvik chytania a hádzania lôpt
pre menšie deti v materských školách.

16200019C 3,40 €

Lopta RubberFlex GrabBall 10cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200014C 9,64 €

Lopta RubberFlex GrabBall 21cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200137C 16,20 €

Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

20800021B 26,00 €

222

https://obchod.skola.sk/68868-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68869-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68871-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68870-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68876-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68677-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68867-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107917-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76304-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76302-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76303-katalog.html
https://obchod.skola.sk/168011-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

16200209C 29,10 €

Hop lopta, 55cm

Udrží  Vás  fit  a  zažijete  plno  zábavy.  Tvarový  typ  z
bezpečnostného PVC, ktoré nemôže prasknúť, má 2
rukoväte.

14300138C 18,00 €

Lopta Sensation Bell Ball 18cm *

Špeciálna lopta s tromi zvončekmi vo vnútri. Zvuková
kulisa, ktorú vďaka nim lopta má, umožňuje hrať rôzne
hry zamerané na priestorovú a zvukovú orientáciu.
Lopta  je  vyrobená  z  nešmkľavého  vinylu,  veľkosť
18cm.

16200171D 8,50 €

Lopta Super Safe 21,6cm *

Univerzálna lopta vhodná najmä pre menšie deti. Plášť
lopty je vyrobený z mäkkého vinylu. Lopta je preto
mimoriadne  mäkká  a  ľahká,  príjemná  na  dotyk.
Veľkosť 21,6cm.

16200136D 7,10 €

Lopta Max PG 21,6cm *

Kvalitná farebne atraktívna dvojvrstvová lopta odolná
voči  poškodeniu  s  dlhou  životnosťou.  Vhodná  pre
školy,  škôlky  a  športovo-rekreačné  zariadenia.
Veľkosť:  21,6cm

16200141C 12,00 €

Lopta Poly-PG 21,6cm *

Univerzálne  použiteľná  vinylová  lopta.  Plášť  je
primerane  mäkký  a  príjemný  na  dotyk.  Vďaka
bezošvej technológii výroby je mimoriadne trvanlivá a
odolná. Veľkosť: 21,6cm

16200146C 10,08 €

Lopta Zem, priemer100cm

Ideálna  pomôcka  na  vonkajšie  spoločenské  hry.
Vyrobená  z  kvalitnej  gumy.  Farba:  modrá,  hrúbka
plášťa 2 mm.

14300139C 262,00 €

Lopta TailBall *

Mäkučká loptička z  penového polyuretánu je  veľmi
príjemná  na  dotyk  a  bezbolestná  pri  zasiahnutí.
Stuhový chvost spomaľuje pohyb a súčasne uľahčuje
sledovanie loptičky.

16200295C 6,60 €

Misa na loptu

Premení každú veľkú gymnastickú loptu na loptu na
sedenie.

14300016C 25,00 €

Aero-Step XL 51x37x8cm

Skladá  sa  z  dvoch  samostatných,  vzduchom
naplnených komôr s povrchom typu ježka. Zlepšuje
koordináciu. Rôzne farby.

14300095C 143,00 €

Loptička Ježko 10cm / 1ks

Obľúbený  ježko  pre  stimuláciu  vizuálnych  a
hmatových vnemov. Vhodný pre cvičenia na tvorbu
klenby pri plochých nohách, rôzne formy masáží alebo
len tak pre hru.

16200022C 3,90 €

Loptička Ježko 5cm / 1ks

Terapeutická  lopta  na  stimuláciu  zrakových  a
hmatových vnemov. Vhodná pre cvičenia na tvorbu
klenby pri plochých nohách, rôzne formy masáží alebo
len tak pre hru.

16200373C 2,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

Loptička Bounder

Táto malá,  mäkká,  ale čulá loptička je  mimoriadne
vhodná  pre  rozvoj  postrehu  a  reakcie.  Loptička  je
vyrobená z polyuretánu.

16200456C 5,00 €

Loptička Z-ball

Táto malá mäkká loptička je mimoriadne vhodná pre
rozvoj postrehu a reakcií.  Vďaka šiestim odrazovým
pologuliam sa  loptička  odráža nečakaným smerom.
Prispieva k zlepšeniu koordinácie rúk a očí.

14300181D 10,60 €

Lopty All Balls 7,6cm (6ks)

Veľmi  obľúbená  a  trvanlivá  lopta.  Vyrobená  z
mäkkého  vinylu,  vďaka  čomu  ma  príjemný  a
nešmykľavý  povrch.  Je  vhodná  pre  rôzne  hry,
cvičenia, stláčanie alebo gymnastiku. Veľkosť 7,6cm.

16200498C 16,50 €

Drevené gymnastické palice, 36 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300053C 6,00 €

Drevené gymnastické palice, 36 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300054C 7,20 €

Drevené gymnastické palice, 40 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300055B 7,20 €

Drevené gymnastické palice, 45 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300056B 9,00 €

Gymnastické palice, 44 cm

Gymnastické  palice,  44  cm,  biele,  vyhovujú
posledným  FIG  predpisom.

14300052C 7,20 €

Gymnastické stuhy, 3 m

Krásne farebné stuhy na gymnastiku a na rôzne druhy
rytmických cvičení. 4cm široké a 3 m dlhé. Tyč 30cm.
5 stúh v 5 farbách.

10300384C 23,40 €

Gymnastická podložka AIREX

Gymnastické  podložky  z  hygienickej  peny.  ahké  a
jednoducho prenosné a udržiavateľné. Protišmykové
na suchom aj na vlhkom povrchu. Rozmer 185 x 100
cm, 15 mm hrubé.

14300105C 168,00 €

Gymnastický box

Všetko čo potrebujete na hodinu gymnastiky v rámci
telesnej výchovy.

14300002C 325,00 €

TEAMBOX veľký učiteľský set

Možné použiť na 25 rozličných cvičení na precvičenie
vnímania, dôvery a spolupráce.

14300098C 1 037,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

TEAMBOX učiteľský set

Zábavné skupinové hry na posilnenie tímového ducha.
Cieľom  je  naučiť  sa  efektívne  komunikovať,
spolupracovať, aktívne počúvať, udržiavať rovnováhu
a preberať zodpovednosť. Cvičenia môže praktizovať 4
- 16 osôb.

14300089C 211,00 €

Balík Motorika

Športový  balík  MOTORIKA  zameraný  na  rozvoj
rýchlosti, obratnosti a súťaživosti najmä menších detí.

10300061C 132,00 €

Kontajner na hranie a šport

Kontajner obsahuje rôzne druhy športového náradia.

14300003C 1 080,00 €

Balančná súprava 9 ks

Súprava  obsahuje  9  častí  s  rozličnými  stupňami
záťaže.  Slúži  na  zlepšenie  motorických  schopností,
koncentrácie,  držania tela a pohybových schopností
hravým spôsobom.

14300159C 365,00 €

Mini telocvičňa FunFit

Mini  telocvičňa  v  triede!  Multifunkčné  zábavné
cvičebné náčinie ideálne pre materské školy, detské
kútiky a pod. Sklápací systém pre úsporu priestoru -
ramená sa sklopia k hlavnej tyči, čím zostava zaberá
len minimum priestoru.

KV1800001D 690,00 €

Súprava pre detské ihrisko

Súprava na detské ihrisko.

20800018C 170,40 €

Super box na hranie

Super box na hranie obsahuje rôzne druhy športového
náradia.

14300001C 250,00 €

Gymnastická tamburína, priemer 30 cm

Je pokrytá prispôsobiteľnou prírodnou kožou, lakovaný
drevený rám, vysoká kvalita.

14300087C 37,50 €

Guliverove nohy (pár)

Maxinohy  sú  zdrojom  veľkej  zábavy  a  radosti.  Sú
vynikajúcou pomôckou pre precvičovanie koordinácie
pohybov rúk a nôh. Navyše určite vyvolajú pobavenie
prítomných ako súčasť akéhokoľvek programu.

16200313C 35,00 €

Chodúle - nácvik rovnováhy (sada)

Sada  6  párov  chodúľ  (10  x  10  cm)  vhodné  na
vnútorné i vonkajšie využitie. Chodúle sú vyrobené z
tvrdého plastu s  protišmykovým povrchom. Vhodné
pred  menšie  deti  od  3  rokov.  Poskytujú  zábavu  a
trénujú rovnováhu a kordináciu pohybov.

16700394D 14,90 €

Chodúle - TeamTrack

Ťažšie a zábavnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, je
spoločné chodenie v týchto kolektívnych chodúľoch.
Spoločné chodenie - spoločné súťaženie.

16200452B 65,00 €

Chodúle - valčeky (pár)

Pomôcka na trénovanie rovnováhy.

16200414D 7,80 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

Florbalová hokejka LION, Ľ a P

Florbalová  hokejka  LION  -  100  cm  levá.  Žrď:
sklolaminát, zahnutí lopatky: ľavé alebo pravé

14200572F 22,00 €

Florbalový Kombi set ABS - Junior

Set obsahuje 12 palíc (6 v žltej a 6 v čiernej farbe), 3
odľahčené  biele  loptičky  a  2  miniflorbalové  bránky
90x60  cm,  vrátane  sietí.

14300077C 233,00 €

Florbalový Kombi set ASB-Senior

Sada  pozostáva  zo  základného  setu  (12  palíc  a  3
loptičky)  a  2  miniflorbalových  bránok  90x60  cm,
vrátane  sietí.

14300080C 255,00 €

Florbalový set ABS - Junior

S e t  j e  v y r o b e n ý  z  t u h é h o  A B S  p l a s t u  s
polyetylénovými čepeľami, na oboch stranách vyduté.
Dĺžka  tyče  cca  85  cm.  Set  obsahuje  12  palíc  a  3
odľahčené loptičky.

14300079C 133,00 €

Florbalový set ABS - Senior

S e t  j e  v y r o b e n ý  z  t u h é h o  A B S  p l a s t u  s
polyetylénovými čepeľami, na oboch stranách vyduté.
Dĺžka  tyče  cca  95  cm.  Set  obsahuje  12  palíc  a
odľahčené loptičky.

14300078C 145,00 €

Detský kroket

Hra pre  deti  všetkých  vekových skupín.  Pútavou a
kolektívnou  formou  rozvíja  základné  vlastnosti  ako
sústredenosť,  motoriku  a  koordináciu  pohybov.
Náradie je primerane ľahké, ale dostatočne robustné
na zaistenie odolnosti pred poškodením.

16200028D 118,20 €

Bedmintonový super úsporný box

Obsahuje:  12  bedmintonových  rakiet  škola,  1
bedmintonovú  raketu  YONEX  ISO  25  DF,  2  tuby
bedmintonových  loptičiek  YONEX  Mavis  350
stredné/modré,  1  športovú  škatuľu  s  vrchnákom.

14300006C 185,00 €

Bejzbalový školský set

Zloženie: 1 základný set, 1 drevená malá loptička 26,
1 bejzbalová pálka Alu 30, 10 bejzbalových rukavíc
9,5, 10 bejzbalových rukavíc 11, vrátane 2 pre ľavé
ruky, 12 malých loptičiek a jeden odkladací box.

14300116C 670,00 €

Školská bedmintonová súprava

Veľká  bedmintonová  súprava.  Odľahčené  hliníkové
rakety sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne pevné a
odolné pri používaní v školách.

16200547D 76,20 €

Školský golf PYKAMO pre 5-12 rokov

Čo je tak osobitého na golfe PYKAMO? Univerzálnosť.
Môže ho hrať každý bez ohľadu na vek alebo úroveň
zručností. Je to činnosť, z ktorej sa môžete tešiť vo
vnútri aj vonku.

14300117C 105,00 €

Školský golf PYKAMO 13 rokov a starší

Čo je tak osobitého na golfe PYKAMO? Univerzálnosť.
Môže ho hrať každý bez ohľadu na vek alebo úroveň
zručností. Je to činnosť, z ktorej sa môžete tešiť vo
vnútri aj vonku.

14300118C 105,00 €

Balančná lavička - hviezda

Ideálne na tréning koordinácie a rovnováhy. Dodáva
sa  s  3  farebnými  guľôčkami  s  priemerom 30 mm.
Rozmery 60 x 60 x 6 cm.

14300160D 108,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Balančný kruh

Ideálny na terapiu a rehabilitáciu. Balančný kruh má
penou pokrytý drevený podstavec a vypuklú penovú
časť.  Protišmykový  vďaka  membránovej  štruktúre.
Neobsahuje PVC a fthaláty.

14300106C 75,00 €

Balancujúca podložka špeciál

Pomocou nej si deti rozvíjajú motoriku a rovnováhu.
Povrch vrchnej časti podložky je príjemný na dotyk,
spodná  strana  je  protišmyková.  Deti  môžu  na
podložke  sedieť  alebo  stáť,  hojdať  sa  a  udržiavať
rovnováhu. Rozmery: priemer 40cm, výška 8cm.

10300433C 24,00 €

Diabolo štandard s ručnou paličkou

Ideálny  pre  začiatočníkov  alebo  do  škôl.  Vysoko
kvalitný  plast,  výška  11  cm,  priemer  cca  10  cm,
hmotnosť  cca  200 g.  V  2  farbách -  červená alebo
modrá, dodáva sa s paličkou.

14300124C 18,00 €

Čistý hod

Zapája žiakov do pohybu, podporuje fyzickú aktivitu a
zároveň posilňuje prvotnú znalosť počtov a zručnosti
motoriky.  Sada  obsahuje  12  vrecúšok,  umývateľnú
vinylovú  tabuľu  s  rúčkou  na  prenášanie  a  návod.
Rozmery tabule 60 x 50 cm. Vek 3+

KV020031A 67,00 €

Detský lezecký rebrík

Detský lezecký rebrík na von alebo dnu.

60100232B 11,45 €

Dvojité lano

Dve laná sa rytmicky točia v opačnom smere tak, že
osoba, ktorá skáče, musí reagovať na dvojitú rýchlosť
naraz.  Vhodné  na  fitness.  Dĺžka  6  m.  Dodávané  v
páre.

14300145C 17,00 €

Dvojžinenka

Molitanový  diel  dvojžinenka  Diel  je  vyrobený  z
molitanu a potiahnutý 100% bavlnenou látkou. Poťah
môže byť na požiadanie dodaný v týchto základných
farbách: červená, modrá, žltá, zelená. Poťahy možno
prať pri teplote do 30 ° C. rozmer: 126 x 200 x 5 cm
Vek 3+

KV1700010C 84,00 €

Elá hop

Klasická  hra  v  novom  prevedení.  Košíky  spolu  s
loptičkou sú vyrobené z odolného a trvanlivého plastu
v atraktívnych farbách.

16200121C 4,50 €

Fitnes a liečebný disk

Červený plastový disk, 40 cm priemer, 9 cm výška.
Ideálny  pri  neurofyziologickej  liečbe.  Koordinačné,
rovnovážne cvičenia  a  cvičenia  zamerané na nohy,
trup a ramená možno vykonávať v množstve pozícií.

14300035C 26,20 €

FunFit - Home Mini telocvičňa pre
domácnosti
Mini telocvičňa doma! Multifunkčné zábavné cvičebné
náčinie do detskej izbičky. Pre pevné panelové stropy,
nie  pre  sadrokartón.  Kovová  konštrukcia  je
„roztiahnutá“ medzi stropom a podlahou bez nutnosti
zásahu  do  stropu  či  podlahy.  Sklápací  systém pre
úsporu priestoru - ramená sa sklopia k hlavnej tyči,
čím zostava zaberá len minimum priestoru.

KV1800002D 370,00 €

Hojdací disk

16 mm hrubé konopné lano s dĺžkou cca 200 cm a
drevený kruh. Nosnosť 120 kg.

14300069C 45,00 €

Hojdací rebrík, 200 cm

200 cm dlhé lano so 6 drevenými priečkami. Lano je
hrubé 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300072C 44,50 €
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Hojdací rebrík, 210 cm

210 cm dlhé nylonové lano so 7 drevenými priečkami.
Nylonové lano má hrúbku 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300071C 76,60 €

Hojdací rebrík, 270 cm

270 cm dlhé lano s 8 pevnými drevenými priečkami.
Lano má hrúbku 10 mm a je v sade s namontovaným
kruhom. Nosnosť 100 kg.

14300070C 53,00 €

Gymnastický hojdací set

1 pár lán (10 mm priemer), 200 cm dlhé, nastaviteľné,
1 vkladacia tabuľa, 1 pár kruhov, 1 drevená visutá
hrazda. Všetky sú vymeniteľné.

14300064C 31,50 €

Kruhy

Lano (priemer 12 mm), v sade s upeňovacími kruhmi
a 1 párom gymnastických kruhov, 250 cm dlhé.

14300066C 40,00 €

Lano s uzlami 200 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300068C 33,00 €

Lano s uzlami 250 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300067B 41,00 €

Hojdačka Rocky Rocker

Multifunkčná hojdačka. Je možné taktiež používať bez
ďalšieho príslušenstva. Má dva rozdielne uhly pre 2
rozdielne úrovne náročnosti. Rozmery 42 x 29 x 17
cm.

14300163C 102,00 €

Hra - Hoď kruh

Populárna hra do interiéru aj exteriéru pre menšie aj
väčšie deti. Balenie: 6ks kruhy / priemer 15cm , 1ks
základňa / 50 x 50 x 13cm.

10300486B 17,70 €

Hra HITball

Na  výučbu  základných  techník  spätných  úderov  v
hrách ako napr. tenis. Vhodné na rozvoj koordinácie.
Sada obsahuje 2 rakety a jednu syntetickú loptičku.

14300131B 13,00 €

Hra Mono-Fling

Hru Mono-Fling môže hrať skupina detí, dvojica alebo
jednotlivcii.  Rozmer  53x25  cm  (plocha  povrchu
30.5x25 cm). Sada obsahuje dve mono-Fling siete a
dve 7.5 cm gule.

14300129C 34,00 €

Hra Penová pálka

Univerzálna  hra  založená  na  princípe  odpaľovania
lopty, určená pre školy, na voľný čas, možno použiť vo
vode. Tlmiace a pružné PVC, dĺžka cca 1 m, 6 ks palíc
1 ks plastová gula.

14300115C 94,80 €

Hra s valcami - hod do cieľa

Sada  10  plechoviek  a  6  guličiek  vyrobených  z
mäkkého materiálu. Rozmery: plechovky: výška 10cm,
priemer 8cm, guličky: priemer 6cm.

10300387C 30,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Hrad

Molitanová zostava: 3 x kocka, 2 x kváder, 6 x strieška
malá,  1  x  tunel,  2  x  valec  Diely  sú  vyrobené  z
molitanu a potiahnuté 100% bavlnenou látkou. Poťahy
možno prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700007C 341,00 €

Ježko na udržanie rovnováhy

Ježko  na  precvičovanie  rovnováhy,  motorické
rozvojové  hry  alebo  masáže.

10300421C 8,20 €

Ježkove kamene (6ks)

Ježkové kamene v šiestich farbách podporujú tvorbu
klenby nohy. Vhodné pre terapiu, rôzne detské súťaže,
cvičenia  a  hry  v  školách,  detských  centrách  a
materských školách.

20800019C 24,60 €

Sada 6 ks balančných pologulí

Sada 6 podložiek  v  tvar  pologule  na precvičovanie
rovnováhy, v 3 živých farbách (2x žltá, 2x modrá, 2x
červená).  Deti  môžu  balansovať  na  oblej  i  rovnej
strane.  Špeciálny  protisklzový  reliéf  na  spodnej
(rovnej) strane. Loptičky z extra odolného plastu sú
naplnené pieskom a nekĺžu sa.

10300522C 38,40 €

Krokomer s počítaním kalórií

Žiť zdravo si vyžaduje, aby sme urobili aspoň 10 000
krokov  denne,  preto  je  tento  model  vhodný  na
každodenné  použitie.  Obsahuje  krokomer,  časovač,
zberné počítadlo, merač vzdialeností, počítanie kalórií
a hodiny. Tieto hodnoty sa zobrazujú na displeji.

13000033B 8,00 €

Kruhová balančná doska

Kruhová  balančná  doska  s  protišmykovou  spodnou
stranou pre rozvoj motoriky a rovnováhy. Vhodná pre
celkové posilňovanie svalstva brucha a nôh zábavnou
a nevtieravou formou.

16200188C 33,00 €

Kruhy hula-hop

Masívne elastické hula hop kruhy. Vyrobené z plastu
odolnému  voči  prasknutiu.  Ideálne  na  gymnastiku.
Hrúbka 22 mm, váha 580 g. Rôzne farby.

14300143C 17,80 €

Kruhy Soft Ring Toss

Kvalitné,  mäkké  kruhy  s  príjemnou  koženkovou
povrchovou úpravou a príťažlivé farby robia z  tejto
obľúbenej  detskej  hry  univerzálne  náradie.  Kruhy
možno  využiť  na  kotúľanie,  hádzanie,  chytanie,
vyznačenie cieľov a podobne.

16200278D 28,50 €

Kruhy Ultrafoam 3ks

Mimoriadne príjemné na dotyk a farebne stále kruhy.

16200327C 20,35 €

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Kužele - Flow Markers (6ks) *

Mini  kužele  sú  dostatočne  veľké  aby  zodpovedne
splnili svoju úlohu a primerane malé aby boli cenovo
dostupné  a  ľahko  skladovateľné.  Vyrobené  z
mäkčeného  polyetylénu  v  príťažlivých  farebných
odtieňoch.

16200117D 11,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

Kužele 30cm, 12 otvorov / 4ks

Farebné plastové kužele s 8 otvormi pre vodorovné
uloženie  tyčiek  v  rôznych  výškach  a  drážkou  na
umiestnenie kruhov alebo zvislé zasunutie tyčky.

16200643D 21,90 €

Značkovací kužel červený 28cm

28  cm  vysoký  kužeľ  vyrobený  z  odolného  plastu,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

14300094C 4,00 €

Značkovací kužel červený 40cm

Vyrobené  z  tvrdého  p lastu,  veľmi  pevné,
stohovateľné, na vonkajšie aj vnútorné použitie, pre
cestné bezpečnostné značenie na školách, cvičenia,
vyznačovanie vzdialenosti.

14300038A 7,40 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €

Značkovacie kužele - nízke

Set  so  40  praktickými  značkovacími  klobúčikmi,
plastové - 10 kusov v jednej farbe. Priemer 19cm.

10300445A 36,00 €

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

Méta značkovacia JUMBO s výrezom 1 ks

Značkovacia  méta  vysoká  (15cm)  na  značenie
priestoru, alebo s použitím tyče možnosť vytvorenia
koordinačných dráh.

19900965F 2,64 €

Méta značkovacia Klasik 1 ks

Klasická  značkovacia  méta,  výbornej  kvality  -  po
zašliapnuti sa méty nelámu.

19900962F 0,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Farebné markery / 40ks + stojan

Flexibilné  markery  ekonomickej  rady.  Pre  bežné
používanie v školách a športových kluboch.

16200513D 27,00 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

Kužele s číslami, žlté 11ks

Kužele  s  číslami  výborný  učebný  a  organizačný
nástroj.  Využiteľné  v  interiéri  aj  v  exteriéri.  Výška
23cm.

16200353D 28,60 €

Čísla na kužele

Univerzálne čísla zo 100% nylonu. Na kužele s výškou
20-30cm. Výukový a organizačný nástroj.

16200401D 12,00 €

Meracie pásmo - 10 m

Sklolaminátová  páska  tlačená  obojstranne  a
dvojfarebne.

10300210B 12,00 €

Ruka modrá /1ks

Športová pomôcka na označenie a vytvorenie dráhy.

16200587B 4,00 €

Noha modrá /1ks

Športová pomôcka na označenie a vytvorenie dráhy.

16200588B 4,00 €

Mikro tréningová prekážka junior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300023C 14,00 €

Mikro tréningová prekážka junior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300024C 89,40 €

Mikro tréningová prekážka senior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300021C 16,00 €

Mikro tréningová prekážka senior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300022C 96,00 €

Sklápacia prekážka 1ks

Odľahčené a ľahko prenosné prekážky na vytvorenie
prekážkovej  dráhy  sú  vhodné na  bežné tréningy  a
telesnú výchovu.

16200093D 13,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

MOONHOPPER originál

Zaujímavá  skákacia  lopta  s  odrazovým  mostíkom.
Ideálne na koordináciu,  rovnováhu a tréning svalov
alebo len tak pre zábavu. Vhodné pre deti do 55 kg.
Farba: ružová / modrá.

14300136C 26,00 €

MOONHOPPER šport

Zvlášť  silný  a  bezpečný  disk,  veľmi  robustný,  s
nosnosťou až do 100 kg. Vhodný na nácvik rovnováhy.

14300137C 45,00 €

Nástenný stojan na palice

Uzamykateľná  kovová  konštrukcia,  možnosť
namontovať na stenu (bez visiaceho zámku). Pre viac
ako 28 drevených alebo 35 plastových gymnastických
palíc.

14300058C 124,00 €

Oblúkový rebrík

Univerzálna pomôcka na trénovanie pohyblivosti a na
hranie.  Deti  môžu  používať  časti  kruhov  oddelene
alebo spolu. Vhodné pre deti od 3 rokov. Vzdialenosť
priečok cca 15 cm, šírka 45 cm.

14300155C 274,00 €

Odrazový mostík, pružný

Odrazový mostík s drevenými pružinami. Rozmer: 120
x 60cm, báskoková hrana 15cm.

14200598F 246,00 €

Padák 1,8m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200499D 19,50 €

Padák 3,6m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200441D 39,95 €

Padák 6 m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200083D 95,60 €

Padák Hviezdy na nebi

Veľký padák, ktorý umožňuje deťom hrať sa a snívať.
Možno použiť aj ako dekoráciu.

10300465B 99,00 €

Pásy - Instant Bounds/24ks

Pomocou  označovacích  pásov  v  priebehu  chvíle
naznačíte  akékoľvek  ihrisko,  dráhu  alebo  prekážky.
Jednotlivé časti priľnú takmer ku každému hladkému
povrchu.

16200147D 67,80 €

Plastová obruč, o 50, 210 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300051B 9,20 €

Plastová obruč, o 60, 250 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300050C 9,35 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Plastová obruč, o 70, 290 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300049B 10,50 €

Plastová obruč, o 80, 345 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300048C 10,45 €

Plastové kruhy JungleRings 1ks

Výborne lietajúce plastové kruhy v rôznych farbách na
hádzanie, chytanie alebo žonglovanie. Priemer: 24cm.
Váha: 70g. Dodávané: 1ks.

10300416B 2,00 €

Sada kruhov 45 cm / 12 ks

Balenie: 12ks kruh plochý / priemer 45cm

16200647D 19,50 €

Plochý kruh 35cm / 4ks

Univerzálny plochý kruh vhodný pre rôzne športové
aktivity, tance a rytmickú gymnastiku. Ľahký, odolný,
pevný.

16200644D 10,96 €

Pogo tyč modrá, do 50kg

Pomôcka ideálna na voľný čas, rozvíja koordináciu a
rovnováhu. Má silné oceľové púzdro s integrovanými
pružinami.  Výmenné gumové základne.  Vhodné pre
deti od 6 -16 rokov, do 50 kg.

14300157C 59,70 €

Posedenie v bazéne

Molitanová zostava: 6 x klin, 6 x kváder, 3 x polvalec a
1  x  látkový  pás  Diely  sú  vyrobené  z  molitanu  a
potiahnuté  100%  bavlnenou  látkou.  Poťahy  možno
prať pri teplote do 30 ° C. Vek 3+

KV1700008C 350,00 €

Preskakovacie lano 5m dlhé

Gumové lano v jasných farbách. Vhodné na množstvo
populárnych hier na preskakovanie.

14300134C 5,50 €

Preťahovacie lano 10m - červené

Preťahovacie lano zo 100% polypropylénu. Hrúbka 2
cm. Dodáva sa v dĺžke 10m.

16200665D 37,80 €

Pumpa dvojtempová

Ručná  pumpa  na  široké  použite  vďaka  štyrom
adaptérom.

14300014C 27,25 €

Pumpa na lopty - Mini

Obojstranne činná príručná pumpa na lopty s využitím
na tréningoch, turnajoch alebo v teréne.

16200094D 7,20 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €
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Telesná výchova

Raketa k hre HITball

Náhradné rakety k hre HITball  -  pre všetky vekové
kategórie a výkonnostné úrovne.

14300132B 10,50 €

Rytmické zástavy (6ks)

Rytmické  zástavky  boli  navrhnuté  pre  rytmickú
gymnastiku  alebo  tanečné  programy.  Vďaka  svojej
veľkosti  poskytujú  pocit  dynamickosti  a  pohybu.
Vyrobené  sú  z  jemného  a  trvanlivého  nylonového
materiálu.

16200522D 31,60 €

Sada Aktivita

Postav sa na farebnú podložku,  hoď kockou,  uvidíš
ktoré  cvičenie  padne  a  koľkokráť  ho  opakovať.
Obsahuje  okrúhle  penové  podložky  25x25  cm,  3
nafukovacie kocky s cvičeniami, farbami a číslami 12
cm, návod.

KV020030B 43,00 €

Sada Sling-n Shot

Dynamická hra pre dvojicu hráčov. Plastové rakety s
pružnou sieťkou,  ktorá  umožňuje  loptičku  chytať  aj
hádzať.

16200394C 21,00 €

Sada švihadiel, mix, 10ks

Mäkké  gymnastické  švihadlá  bez  rúčok  podľa
podmienok F.I.G.

16200393D 27,60 €

Skákacia doska Žaba

Veľa  zábavy  pre  malých  aj  veľkých.  Vyrobené  zo
100% etylén-vinyl-acetát  Pena.  Šírka:  33cm;  dĺžka:
56cm; hrúbka: 3cm; dĺžka šnúrky: 75cm.

10300464C 25,00 €

Skoliometer

Zariadenie na meranie vybočenia chrbtice.

19900961D 19,80 €

Škôlka

Vonku  prší?  Nevadí,  skákať  škôlku  môžete  aj  dnu!
Tradičná  detská  škôlka  na  skákanie  vo  forme
penových puzzle z kvalitnej penovej hmoty. Zároveň
poslúži ako matrac pri cvičení či hádzaní bean bags
chrobáčikov alebo žabiek. Spolu 38 dielov + taška

16200486D 170,30 €

Skúter pádla - 2 paličky

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300144C 43,00 €

Skúter pádla - kajak

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú  dráhu.  Pádla  skúter  sú  vyrobené  z
pevného  PVC  profilu,  s  gumovými  zátkami  a
protišmykovými  rukoväťami.

14300153C 49,00 €

Skúter pádla - rafting ks

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300154C 40,00 €

Slackline s pomocným lanom

Chcete sa naučiť chodiť ako povrazolezec? Máme pre
Vás  úžasnú  pomôcku.  Natiahnite  si  ju  medzi  dva
stromy alebo stĺpy a môžete začať! Správne držanie
tela,  rovnováha,  koordinácia  a  vytrvalosť  sú
podporované  prostredníctvom  hry.

10300504C 40,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Štafetový kolík 6ks

Plastové  štafetové  kolíky  v  šiestich  farbách  z
kvalitného,  pevného  plastu.  Uplatnenie  pri  rôznych
detských, atletických alebo spoločenských hrách, pri
cvičeniach  zameraných  na  rozvoj  súťaživosti,
dynamiky  a  šikovnosti.

16200539D 8,40 €

Štartovacie bloky Action (pár)

Odľahčená  verzia  kvalitných  štartovacích  blokov.
Oceľová základňa je ošetrená práškovou farbou. Liate
celohliníkové  pedále  sú  nastaviteľné  v  4  polohách
pomocou strunového mechanizmu.

16200091D 99,00 €

Stopky s kompasom

Multifunkčné stopky s kompasom, stopky s funkciou
minút a sekúnd, do 1/100s. Obsahuje taktiež hodinky
a budík.

13000091A 7,20 €

Stopky s meraním pulzu

Digitálny merač pulzu (zobrazuje srdcovú frekvenciu),
stopky  a  hodinky  v  jednom prístroji.  K  dispozícii  v
dvoch farbách.

13000090B 8,00 €

Super Rollerboard red

Rollerboard je ideálny na rôzne hry v skupine. Môže
byť použitý ako náhrada za skateboardy. Skladá sa z
vysoko  odolného  plastu  s  gumovými  kolieskami.
Rozmery 40x30x7 cm.

14300168C 27,60 €

Súprava Soft - Bowling

Sada obsahuje 10 kolkov a loptu s dierou na prsty.

10300386C 72,90 €

Švihadlo - 210cm

Kvalitné, trvanlivé a dobre ohybné vinylové švihadlo s
pevnou rúčkou v sviežich farbách. Dĺžka 210cm.

16200149C 2,00 €

Švihadlo - 270cm

Kvalitné, trvanlivé a dobre ohybné vinylové švihadlo s
pevnou rúčkou v sviežich farbách. Dĺžka 270cm.

16200235C 2,20 €

Švungové lano - modré 15m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 15m,
farba: modrá.

10300391A 15,90 €

Švungové lano - ružové 8m

K dispozícii  v 3 dĺžkach o hrúbke 9mm: 8m, farba:
ružová.

10300389A 8,80 €

Švungové lano - zelené 10m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 10m,
farba: zelená.

10300390A 10,90 €

Tanečné krúžky so stuhami (6ks)

Sada priesvitných krúžkov so stuhami,  ktoré svojou
farebnosťou a dĺžkou vytvárajú pri  cvičení  pôsobivý
vizuálny vnem.

20800017C 20,35 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

Taška na hokejky/Taška na náradie

Ľahká  nylonová  taška  je  ideálna  na  skladovanie  a
prenášanie až 20 hokejok.

14300084C 34,00 €

Tenisová raketa 61cm

Kvalitné hliníkové rakety s PU gripom a trvanlivými
nylonovými  strunami  sú  špeciálne  navrhnuté  a
vyrábané s ohľadom na menej šetrné zaobchádzanie
počas  telesnej  výchovy  či  krúžkov.  Dodávajú  sa  v
juniorských veľkostiach.

16200185D 16,00 €

Tenisová raketa 65cm

Kvalitné hliníkové rakety s PU gripom a trvanlivými
nylonovými  strunami  sú  špeciálne  navrhnuté  a
vyrábané s ohľadom na menej šetrné zaobchádzanie
počas telesnej  výchovy či  krúžkov.  Vďaka tomu sú
vhodné pre školy, detské kluby a rekreačn

16200412D 18,00 €

Trampolína kruhová SPORT, priemer 180cm

Trampolína  pre  každodenné  používanie,  zosilnená
stabilná konštrukcia.  Odrazová plocha trampolíny je
vyrobená  z  polypropylénovej  tkaniny  (PP  Mesh)  s
vodoodpudivým  povrchom  a  odolnosťou  proti  UV
žiareniu.

15400006E 210,41 €

Trampolína MED

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300042B 264,00 €

Trampolína MED-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300045C 293,00 €

Trampolína PRO

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300043B 330,00 €

Trampolína PRO-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300046C 352,00 €

Trampolína Sport

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.

14300041B 192,00 €

Trampolína SWING

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300044B 336,00 €

Tréningová prekážka

Veľmi  dômyselný  koncept.  Kužeľ  s  otvormi  skvelo
nahrádza  prekážky.  Robustné  tyče  dlhé  100  cm,
elastické a odolné voči zlomeniu. Zveráky je možné
prispôsobiť výške a šírke.

14300018C 42,00 €

Tréningová prekážka JUMP

Nastaviteľná do 7 výšok (od 10 do 40 cm). Pozostáva
z jednej nezlomiteľnej palice (25 mm priemer, 1 m
dlhá), dvoch 40 cm vysokých plastických kužeľov a
dvoch stupienkov (7 dielikov).

14300020C 29,90 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Tréningové dresy - červené

Individuálne použitie na každý tímový šport. Ľahké a
priedušné, zabraňujú nadmernému poteniu. Vyrobené
zo  syntetického  sieťovaného  materiálu,  100%
polyester.

14300017C 7,40 €

Súťažné tričko veľkosť 1 /do 12 rokov/

Behom niekoľkých sekúnd sú 2 tímy jasne označené.

10300394B 6,90 €

Tréningový rebrík

Účinná tréningová pomôcka pre nácvik koordinácie,
rýchlosti, výbušnosti, rovnováhy a celkovej dynamiky
pohybu nôh.

16200197D 26,70 €

Tunel Megatunel

Farebne atraktívny megatunel s kovovou pružinovou
konštrukciou  z  odolného  a  nehorľavého  nylónu  s
vysokou  trvanlivosťou.  Zaručuje  ich  dlhodobú
životnosť  v  náročných  podmienkach  škôl.

16200303D 163,00 €

Tunel Supercrawl

Farebne  atraktívny  tunel  s  kovovou  pružinovou
konštrukciou. Kvalitný materiál  tunela zaručuje jeho
dlhodobú  životnosť  aj  v  náročných  podmienkach
materkých  škôl.  Tunel  možno  jednoducho  a  rýchlo
poskladať a uložiť do nylónovej tašky.

20800016B 51,00 €

Tunel Supercross

Prekrížený tunel patrí medzi farebne atraktívne tunely
s pružinovou konštrukciou.  Otvor  v  strede.  Kvalitný
materiál tunelov zaručuje jeho dlhodobú životnosť aj v
náročných  podmienkach  materských  škôl.  Tunel
možno  jednoducho  a  rýchlo  poskladať  a  uložiť  do
nylónovej tašky

16200246C 108,60 €

Ultrapenové bránky 6ks

Univerzálne  kvalitné  a  trvanlivé  penové  bránky  s
príjemným povrchom v pestrých žiarivých farbách. Pre
rôzne  hry  najmenších  alebo  športové  aktivity  pre
starších žiakov a mladých športovcov.

16200399D 118,80 €

Unihok - BumpPuck

Unihok Bump Puck je špeciálne navrhnutý puk pre hru
na hladkých povrchoch. Vďaka malým výstupkom na
žltom pevnom plaste  sa  po  zemi  kĺže  mimoriadne
rýchlo a hladko.

16200506D 6,96 €

Univerzálna plastová tyčka 80cm

Praktické univerzálne tyčky pre vytvorenie športových
zostáv alebo dráh. Vyrobené z kvalitného, pevného a
odolného  plastu.  Využitie  s  podstavcom s  otvorom
alebo výrezom 2,5cm.

16200095C 11,40 €

Univerzálna sieť na loptové hry

Sieť v jasných farbách, nastaviteľná na rôzne výšky na
volejbal,  badminton,  futbal  alebo  tenis.  Stĺpiky
vyrobené z pevného PVC. Sada obsahuje šnúry, kolíky
a značky polí v praktickom obale.

14300130C 186,00 €

Vak na športové potreby

Ľahký priestranný vak zo sieťovaného materiálu pre
uskladnenie lôpt alebo iného športového materiálu. Je
dostatočne veľký, aby sa postaral o všetko, čo budete
na telesnej výchove potrebovať.

16200646D 4,60 €

Visiaca hrazda

Pochrómovaná.  Ľahká  a  rýchla  montáž.  Ľahké  a
bezpečné používanie počas hodín gymnastiky. Vysoká
kvalita výrobku zaručuje minimálnu údržbu.

14300076C 239,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná výchova

Visiaca hrazda

Vyrobená  z  dreva  s  karabínovými  svorkami,  ľahko
namontovateľná na stenu.

14300075C 142,50 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky malé

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok:
30 cm. 2 x 16 ks.

14300167C 132,00 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky veľké

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok
43-64 cm, 2 x 16 ks.

14300166C 540,00 €

Vonkajší šach a dáma - malá šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 165 x 165
cm. Figúrky sa predávajú zvlášť.

14300120C 103,80 €

Vonkajší šach a dáma - veľká šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 385 x 385
cm. Figúrky sa predávajú zvlásť.

14300119C 384,00 €

Vozík na gymnastické náradie

Odolná drevená konštrukcia, lakovaná, na kolieskach.
Detsky orientované úložisko pre rôzne gymnastické
náčinie. Rozmery: (d x š x v) 116 x 50 x 85 cm.

14300059C 469,00 €

Hop vrece

Odolné hop vrece s dvoma úchytmi.  Je vyrobené z
nylonu,  odporučená  teplota  prania  pri  30  °C.  Je
vhodné na  veľa  hier,  aj  ako  veľká  nákupná taška.
Veľkosť: 80 x 40 cm.

14300133C 47,40 €

Hop vrece 90 cm, červené

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300506C 10,20 €

Hop vrece 90 cm, modré

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300507C 10,20 €

Vrece HOP červené, 90cm

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

16200102C 14,00 €

Vrece HOP modré, 60cm

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
60cm.

16200086D 9,76 €

Vrece na lopty/47x91cm

Obľúbené  pevné  a  oddolné  vrece  na  lopty  za
prijateľnú cenu. Vhodné na skladovanie a prenášanie
väčšieho  množstva  lôpt.  Materiál  a  spôsob  šitia
zaručujú  dlhú  životnosť  aj  v  najnáročnejších
podmienkach.

16200277D 31,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná výchova

Vrecia na tancovanie, červená, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300381B 38,40 €

Vrecia na tancovanie, modrá, L - 140x70
cm
Ideálne  pre  expresívne  tanečné  divadlo.  Podporuje
koordináciu a tvorivosť.

10300380B 38,40 €

Vyhoď a chyť *

Vyhoď a chyť, tak by sa dala nazvať táto jednoduchá
hra.  Produkt  je  vyrobený  z  trvanlivého  penového
polyuretanu,  vďaka  čomu  je  mäkký  a  bezpečný.
Farebne príťažlivý pre deti.

16200214C 6,60 €

Závesný kôš - Hang-A-Hoop

Ľahký prenosný kôš pre použitie v interiéri  alebo v
exteriéri.  Prostredníctvom skoby  a  šnúry  je  možné
upevniť kôš na takmer hocijakú stenu, po použití opäť
odložiť. Vhodný pre rôzne vekové skupiny.

16200162D 91,60 €

Žinenka detská hranená 140x70x8cm

Materiál koženka + 1 strana protišmyková úprava.

14200254F 69,00 €

Žinenka školská

Rozmer 100 x 100 x 6 cm. Žinenka na ochranu pri
páde.  Vyplnená  špeciálnou  zmesou  peny,  pokrytá
profilovým  PVC  materiálom  s  protišmykovým
spodkom.

14300103C 153,00 €

Žonglovací box 1

Žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy  pomôcok
určených na žonglovanie.

14300004C 245,00 €

Žonglovací box 2

Rozšírený  žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy
pomôcok určených na žonglovanie.

14300005C 575,00 €

Žonglovacie loptičky Bean Bag (sada 3ks)

Vhodné  pre  amatérske  žonglovanie.  Zo  syntetickej
kože. V rôznych farbách.

14300125C 11,10 €

Žonglovacie loptičky sada 30 ks

V rôznych farbách.

14300123C 84,00 €

Žonglovacie šatky sada 30ks

Slúžia  na  zvýraznenie  pomalého  pohybu,  uľahčujú
koordinované vyhadzovanie a  chytanie.  Ideálne pre
štúdium sekvencií  rytmického pohybu.  Rôzne farby,
veľkosť 70x70 cm.

14300122C 84,60 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dopravná výchova
Dopravná výchova

Kolobežka

Kolobežka pomáha deťom rýchlejšie rozvíjať  zmysel
pre  rovnováhu  a  motorické  schopnosti.  Zároveň
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300495C 168,00 €

Malé odrážadlo

Malé  odrážalo  pre  prvé  skúsenosti  s  tréningom
rovnováhy.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300496C 177,00 €

Odrážadlo

Trénujte zmysel pre rovnováhu! Dôležitý krok k jazde
na  bicykli.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300497C 202,80 €

Taxi vozík

Taxi prichádza s anti-šmykovými stúpadlami pre tretie
dieťa, aby sa mohlo pripojiť k jazde. Rozvíja motorické
schopnosti detí a posilňuje svalstvo nôh.

10300493C 330,60 €

Trojkolka bez pedálov

Trojkolka s extra dlhým sedadlom - bez úprav nutných
pre deti rôzneho veku. Rozvíja motorické schopnosti
detí a posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300494C 136,00 €

Vysoký bicykel pre deti od 5-12 rokov

Rozvíja rovnováhu a koordináciu. Vzduchom naplnené
predné koleso a  kompaktné gumy zadného kolesa.
Veľkosť: 101 cm, 44 cm šírka, 91 cm výška, 9 kg.

14300156C 389,00 €

Značkovací kužel červený 28cm

28  cm  vysoký  kužeľ  vyrobený  z  odolného  plastu,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

14300094C 4,00 €

Kužeľ s drevenou podstavou

Kužeľ s drevenou podtsavou bez značky a bez tyčky.

KV110002D 18,50 €

Značkovací kužel červený 40cm

Vyrobené  z  tvrdého  p lastu,  veľmi  pevné,
stohovateľné, na vonkajšie aj vnútorné použitie, pre
cestné bezpečnostné značenie na školách, cvičenia,
vyznačovanie vzdialenosti.

14300038A 7,40 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dopravná výchova

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Zastavovací terčík

Zastavovací terčík na riadenie dopravy.

KV1700003A 2,64 €

Zastavovací terčík

Zastavovací terčík sa používa na zastavenie dopravy
pri prechádzaní detí cez cestu.

KV110006D 4,50 €

Semafor

automatické alebo ručné ovládanie,  napájanie  4  ks
1,5V batérie

KV110005D 54,00 €

Semafor autá - vestička

Vestička  s  motívom  semaforu  pre  autá.  Farby  na
semafore  môžu  deti  ľahko  meniť  postupným
odkrývaním a zakrývaním farebných políčok.

KV1700004D 10,50 €

Semafor chodci - vestička

Vestička s motívom semaforu pre chodcov. Farby na
semafore  môžu  deti  ľahko  meniť  postupným
odkrývaním a zakrývaním farebných políčok.

KV1700005D 10,50 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dopravná výchova

Kotviaca tyčka

výška 120 cm, bez značky a podstavca

KV110003D 2,60 €

Magnetická dopravná značka

Magnetická značka -  na výber rôzne typy. Cena za
kus.

KV110010D 2,80 €

Magnetická súprava dopravných značiek

Naučte deti  dopravné značky zábavnou formou! So
sadou 218 dielov si môžete na tabuli znázorniť rôzne
dopravné situácie. Dieliky sú celo-magnetické – držia
veľmi pevne.

10300512B 117,58 €

Dopravné značky pre dopravnú výchovu

Sada  základných  dopravných  značiek  vhodná  pre
dopravnú výchovu na 1. stupni ZŠ. Obsahuje 60 ks
laminovaných  dopravných  značiek  vo  formáte  A5.
Materiál: papier 300 g, laminát. Ideálne pre I. stupeň
ZŠ  a  autoškoly,  použitie  v  triede  a  na  detskom
dopravnom ihrisku. Nová edícia jar 2016.

19890004D 35,50 €

Drevené dopravné značky na hranie

15ks najdôležitejších dopravných značiek. Deti sa pri
hraní  s  autíčkami  môžu  učiť  pravidlá  cestnej
premávky. Výška cca 10cm. Vek 4+.

10300498C 15,00 €

Dopravné značky a svetelné signály –
formát A4
Manipulačná  pomôcka  Dopravné  značky  a  svetelné
signály  ponúka  učiteľom  a  žiakom  originálne
spracovanie  najfrekventovanejších  dopravných
značiek  a  svetelných  signálov,  ktorých  poznanie  je
súčasťou učebných osnov pre žiakov základných škôl
k téme Dopravná výchova.

17800027B 111,00 €

Nástenné dopravné značky, veľkosť A1

Nová sada NÁSTENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK vo
formáte  A1  je  ideálnou  učebnou  pomôckou  pre
autoškoly,  základné  aj  stredné  školy  a  obdobné
vzdelávacie  inštitúcie.  Sada  obsahuje  4  plagáty  s
rozmermi 60 x 84 cm, distribuované sú v pevných
tubusoch pre bezpečné doručenie. Papier 150g, lesklý.

19890022D 30,25 €

Dopravná značka

rozmer 29x29cm, O29cm na výber z rôznych druhov
(bez tyčky a podstavy)

KV110004D 18,50 €

Dopravné značky 1

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300499B 57,20 €

Dopravné značky 2

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300500B 57,20 €

Magnetická križovatka

Magnetická  križovatka  má veľké  možnosti  použitia.
Môžete ju zavesiť na tabuľu, položiť na stôl, prípadne
na  podlahu  v  triede.  Pomocou  magnetických
dopravných značiek sa deti hravou formou učia riešiť
rôzne  situácie  na  križovatke  a  aj  pravidlá  cestnej
premávky.

KV110009D 225,00 €

Prenosná križovatka

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná,  vhodnou  alternatívou  je  "Prenosná
križovatka". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy. Po križovatke je možné chodiť, ale aj
jazdiť na bicykli alebo na trojkolke.

KV110008D 864,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dopravná výchova

Prenosná zostava križovatiek

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná, vhodnou alternatívou je "Prenosná zostava
križovatiek". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy.

KV110007D 971,00 €

Prenosné dopravné ihrisko

Semafor  a  10 ks  dopravných značiek vhodných na
zvyšovanie  vedomostí,  zlepšovanie  orientácie  v
cestnej  dopravnej  situácii  a  k  poklesu  dopravných
nehôd  zapríčinených  deťmi.  Prenosné  detské
dopravné ihrisko a  dopravná výchova sú jedným z
nástrojov  na  znižovanie  dopravnej  nehodovosti
formou  prevencie  pre  deti  a  mladistvých.

KV110001D 372,00 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava A

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  cesta  (banner  5x1,2m)  sú
vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110011D 570,00 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava B

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  zostava  križovatiek  (banner
8,5x2,5m) sú vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110012D 888,00 €

Bezpečnosť na ceste

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  upevňovať
praktické  poznatky  o  signalizácii  na  semafóroch,
bezpečnosti na ceste, poznávať dopravné značky.

16200448C 17,00 €

Cestná súprava

Vytvorte si vlastné cesty a križovatky na zemi! Každý
deň si poskladajte iné cesty. Obsahuje 43 dielov: 6ks
dlhé  rovné  cesty  (33cm),  16ks  krátke  rovné  cesty
(18cm),  jeden  prejazd,  8  zákrut,  2  diely  kruhový
objazd, 4ks T križovatky, atď.

10300501C 72,60 €

Dopravná výchova - súprava

Pomocou  súpravy  bavlnených  vestičiek  s  motívmi
dopravných značiek,  semaformi  a  autíčkami  prežijú
deti dopravné situácie "na vlastnej koži" v bezpečnom
prostredí MŠ a ZŠ pod dohľadom pedagóga.

KV1700001C 216,00 €

Jazdíme na bicykli

Učebná  pomôcka  pre  žiakov  ZŠ,  pre  všetkých
cyklistov,  obsahuje  teoretickú  prípravu,  výbavu
bicykla, jazdu na bicykli, dopravné situácie.

19890018D 1,54 €

Koberec na hranie – ulica

Mäkký koberec s potlačou. Vhodný na hranie aj  na
nácvik  správania  sa  na  ulici.  Čistenie  tepovaním.
Dodáva sa bez áut. Rozmery: 133 x 95cm.

10300502A 36,00 €

Kostým Dopravný policajt

Kostým profesie, ktorý sa skladá z bundy, čiapky a
rukávov. Vhodný doplnok k sade "Dopravná výchova".
Kostým je vyrobený zo 100% bavlnenej látky. Možno
prať  pr i  teplote  do  30  °  C.  Vhodné  pre  det i
predškolského veku Veľkosť: 3 - 6 rokov

KV1700002B 27,60 €

Dopravná výchova – Chodec, tabuľa PVC
140x110cm
Závesná tabuľa je vytvorená pre deti vo veku 6 – 9
rokov ,  keď sa ony samy už bez sprievodu rodičov
stávajú účastníkmi cestnej premávky.

17800193C 100,00 €

Dopravná výchova – Chodec, tabuľa PVC
160x125cm
Závesná tabuľa je vytvorená pre deti vo veku 6 – 9
rokov,  keď  sa  ony  samy už  bez  sprievodu rodičov
stávajú účastníkmi cestnej premávky.

17800364B 120,00 €
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Dopravná výchova, Environmentálna výchova

Dopravná výchova – Cyklista, tabuľa PVC
140x110cm
Závesná  tabuľa  nadväzuje  na  výrobok  Dopravná
výchova – Chodec a spolu tvoria celok o dopravnej
výchove vyučovanej na základných školách.

17800256C 100,00 €

Dopravná výchova – Cyklista, tabuľa PVC
160x120cm
Závesná  tabuľa  nadväzuje  na  výrobok  Dopravná
výchova – Chodec a spolu tvoria celok o dopravnej
výchove vyučovanej na základných školách.

17800427B 120,00 €

V meste, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800403C 100,00 €

V meste, tabuľa PVC 160x125cm

Závesná tabuľa „V meste“ je vytvorená pre žiakov 1.
a  2.  ročníkov  ako  doplnkový  materiál  k  predmetu
prvouka.

17800510B 120,00 €

Učebnica + CD pre dopravnú výchovu

Učebná  pomôcka  pre  žiakov  ZŠ  a  pre  všetkých
cyklistov. Obsah: teoretická príprava, výbava bicykla,
jazda na bicykli, správanie sa v križovatkách, pokyny
policajta, riešenie dopravných situácií.

19890006D 5,50 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700273D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700357D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SV
licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700358D 92,00 €

SW Doprava 1-3 PC

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.
Vhodné pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

KV060005C 90,00 €

Environmentálna výchova

Vankúš Jeseter, 125 cm

Veľký  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 125 cm.

19600119B 16,92 €

Vankúš Koi-kapor japonský, 60 cm

V a n k ú š  v  t v a r e  r y b y ,  v y r o b e n é  v  E Ú ,  z
a n t i a l e r g é n n y c h  m a t e r i á l o v ,  6 0  c m .

19600123B 11,16 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Environmentálna výchova

Vankúš Kosatka, 118 cm

Veľký  vankúš  v  tvare  ryby,  vyrobené  v  EÚ,  z
antialergénnych materiálov, 118 cm.

19600124B 19,44 €

Vankúš Losos, 90 cm

V a n k ú š  v  t v a r e  r y b y ,  v y r o b e n é  v  E Ú ,  z
a n t i a l e r g é n n y c h  m a t e r i á l o v ,  9 0  c m .

19600116B 13,20 €

ESU Súprava - Čistenie vody

Pomocou súpravy na čistenie vody a prívod vody žiaci
získajú náhľad a vedomosti o tom, ako sa vyrába pitná
voda,  zabezpečuje  jej  čistota  a  ako  sa  distribuuje.
Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

10400026A 492,00 €

Kolobeh vody - simulátor

Ako  vzniká  dážď?  Prečo  rieky  tečú?  Demonštrujte
kolobeh vody na našom modeli: Naplňte "more" vodou
a  na  oblaky  položte  niekoľko  kociek  ľadu.  Použite
stolnú lampu ako Slnko a sledujte, čo sa stane.

10300230A 54,00 €

Model - filtrácia vody

Výborná didaktická pomôcka, ktorá vedie študentov k
návrhu a realizácii rôznych zariadení na čistenie vody,
sledovanie  a  pochopenie  princípu  rôznych  metód
čistenia  vody  (preosievanie,  dekantácia,  filtrácia...).
Rozmery:  100  x  100  x  265mm.

MT15539C 43,00 €

Model Vodárne

Znázornenie  jednotlivých  etáp  čistenia  vody.
Jednoduchý  a  názorný  model.  Rýchle  prevedenie
pokusu.  Niekoľko  nádržiek  demonštruje  etapy
prípravy  pitnej  vody:  filtrácia,  zrážanie,  vločkovanie,
odkalovanie a filtráciu pieskom.

MT13332C 121,20 €

Maketa hladiny podzemnej vody

Model hladiny podzemnej vody. Ideálne pri preberaní
tématiky  životného  prostredia.  Možno  použiť  aj  pri
pokusoch podporovaných počítačom.

MT15470C 306,00 €

Maketa rieky

Protisklzné  obloženie:  zabraňuje  gravitačnému
presunu  častíc,  ktorý  by  mohol  skresliť  parametre
prenosu  častíc  vodným tokom.  Svah  s  variabilným
geometrickým  prevedením  umožňuje  simuláciu
väčšiny  situácií  pozorovateľných  v  prírode.

MT13334C 162,00 €

Maketa rieky žiacky model

Skladá  sa  z  3  dielov  (každý  20cm)  a  záchytnej
nádržky.  Svahová  výška  a  sklon  sa  nastavujú
pomocou kĺbových spojov. Celkový rozmer 60 x 30 x
10cm.

MT12239C 66,00 €

Model čističky odpadových vôd

Demonštruje 3 hlavné etapy čistenia odpadových vôd:
primárnu  filtráciu  (odkalovanie),  biologické  čistenie  a
sekundárnu dekantáciu. Časti modelu sú upevnené na
paneli.  Model  možno  rozobrať,  čo  uľahčuje  jeho
čistenie.

MT15020C 172,80 €

Staráme sa o našu planétu: šetríme vodou

Výborná motivačná pomôcka - 6 zábavných príbehov
o  dobrodružstvách  dvoch  bratov,  ktorí  si  osvojujú
jednoduché spôsoby ako šetriť  vodou. Obsahuje CD
audio MP3, 30 kariet. Dostupné v AJ, ŠJ, NJ, FJ, TJ.

18300015A 31,50 €

Príroda a jej zachovanie - magnetická
tabuľa
Didaktická  pomôcka  obsahuje  viac  ako  100
vyrezávaných  magnetických  figúrok,  z  ktorých  je
možné vytvoriť  krajinu s príbehmi o starostlivosti  o
prírodu,  s  faktormi  jej  ničenia  atď.  Obsahuje
pedagogický návod.

18300087A 77,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Environmentálna výchova

Separácia a recyklácia (hra s fotografiami)

Pomôcka  na  vyučovanie  správneho  rozdelenia  a
triedenia  odpadov.  Pomáha  vyvinúť  "kultúru
recyklácie".  Obsahuje:  35  fotokariet,  5  kontajnerov.

18300067A 27,00 €

Slušné správanie - Životné prostredie

Výborná  motivačná  pomôcka  na  vedenie  dialógu  s
deťmi o vzťahu k prírode a okoliu, správnosť postoja
voči prejavom ničenia prírody.Obsahuje 34 kartičiek
(9x9  cm),  samokontrolný  opravný  systém  a
pedagogický  návod.

18300005A 16,00 €

Staráme sa o našu planétu: Recyklujeme a
šetríme energiou
Výborná motivačná pomôcka - 6 zábavných príbehov
o dobrodružstvách  dvoch  bratov,  ktorí  si  osvojujú
jednoduché spôsoby ako recyklovať a šetriť energiu.
Obsahuje CD audio MP3, 30 kariet. Dostupné v Aj, Fr,
N, Š, Sj.

18300049A 33,00 €

Chránime prírodu

Súbor  magnetických  obrázkov  pomáha  vytvárať
základy enviromentálneho cítenia u detí. Vedie ich k
potrebe  starať  sa  o  prírodu  a  chrániť  ju  pred
negatívnym vplyvom ľudí.

16200519D 25,80 €

BOX Obnoviteľnej energie

Box obnoviteľnej  energie poskytuje komplexné riešenie ako technológia palivových článkov vzájomne pôsobí  s
obnoviteľnými zdrojmi  energie čím demonštruje sebestačnú energetickú sieť:  solárna energia,  veterná energia,
kinetická energia z ručnej kľuky a demonstrácia úložného potenciálu kondenzátora. Pre porovnanie je k dispozícii celý
rad palivových článkov: PEM vodíkový palivový článok, palivový článok na báze slanej vody a etanolový palivový
článok. Tento box poskytuje nespočetné množstvo experimentov, množstvo vedeckých princípov v akcii a obrovský
priestor pre kreativitu. OBSAH: ... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

27501261B 1 258,80 €

Obnoviteľná energia - sada

Túto sadu na obnoviteľnú energiu tvoria experimenty,
ktoré  slúžia  na  ukážku  kompletného  systému
získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto
sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej
energie v laboratórnych podmienkach.

27500006A 357,60 €

Hydrofill PRO

stolná  plniaca  stanica  navrhnutá  pre  ľahké  a
automatické doplnenie vodíka do metal-hydridových
patrón HYDROSTIK PRO

27501262A 1 299,00 €

Hydrostik Pro

Palivový článok na vodík

27501277A 59,00 €

Solárno vodíkový systém - vzdelávacia
sada
S toutou sadou máte možnosť uplatniť čistú energiu
na  vlastné  aplikácie  využitím palivových  článkov  a
obnoviteľného  vodíka  získaného  energiou  vody  a
slnka. Deti majú možnosť uplatniť čistú energiu podľa
ich uváženia.

27500005A 99,00 €

Experimentálny domček

80  jednoduchých  experimentov  na  vzbudenie
zvedavosti u detí. Kartový box - praktický s jasnými
klasifikáciami  experimentov  v  ôsmich  oblastiach
životného  prostredia  a  ponúka  bohatý  materiálny
balíček.

10300513B 44,95 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia

Potravinová pyramída - Magnetická
podložka
Táto pyramída obsahuje 9 častí. Jej použitie spolu s
magnetickými  obrázkami  potravín  umožňuje  na
školskej magnetickej tabuli názorne vysvetliť zásady
zdravej výživy. Rozmery: 90x90cm.

10300490A 27,60 €

Potravinová pyramída - Magnetické
obrázky potravín, 91 ks
Magnetické  obrázky  pomáhajú  deťom  lepšie  sa
zorientovať  tejto  téme  zdravej  výživy  -  naučia  sa
triediť  potraviny do skupín a tiež určovať aké jedlo
nám prospieva a aké skôr škodí. Balenie obsahuje 91
obrázkov.  Balené  v  kartónovej  krabici.  Výška
obrázkov: cca 9cm.

10300489B 94,80 €

Magnetická potravinová pyramída

Výhodný komplet! Magnetická pomôcka na objasnenie
problematiky  zdravej  výživy.  Obsahuje:  magnetickú
podložku -  pyramídu zdravej  výživy  (10300490E)  a
50ks magnetických obrázkov potravín  (10300488E).
Rozmery  podložky:  90x90cm,  výška  obrázkov  cca
9cm.

10300491A 72,00 €

Zdravé jedlá - magnetické obrázky

Obsahuje  34  magnetických  obrázkov  potravín  a
podložku  -  prestieranie,  na  ktorú  si  deti  môžu
potraviny naaranžovať a navrhnúť tak vlastné menu .
Rozmery magnetickej podložky: 42 x 30,5cm.

KV020056B 44,00 €

Model chrupu

Model chrupu v 3D prevedení zobrazuje reálne tvary a
detaily v 1,5 násobnom zväčšení. Rozmery: 11 x 9 x
7cm.

10300110C 13,20 €

Model Zadymená Sue - škodlivosť fajčenia

Ručný model reálne znázorňuje fajčenie cigarety so
zberom dechtu a nikotínu na simulovaný röntgenový
snímok reálneho hrudníka pacienta s rakovinou pľúc.

12000260C 222,00 €

Model - Škodlivosť fajčenia

Malý  ručný  model  skutočne  fajčí  cigaretu  a
zhromažďuje  decht  a  nikotín  na  podklade  RTG
fotografie skutočného hrudníka obete rakoviny pľúc.

12000120D 106,80 €

Model - Škodlivosť fajčenia

Názorná  a  pritom veľmi  jednoduchá  ukážka,  koľko
škodlivých  látok  z  cigariet  sa  usadzuje  v  pľúcach,
zastúpených  v  tomto  prípade  vymeniteľným  filtrom.
Vizualizácia  uhľovodíka  a  ďalších  škodlivín
obsiahnutých  v  jednej  cigarete.

MT18165C 70,80 €

Okuliare - Rizika alkoholizmu

Okuliare simulujúce opitosť. S ich pomocou si študenti
môžu  vyskúšať  aké  problematické  je  udržať
rovnováhu, či  odhadnúť vzdialenosť v opilosti  a tak
pochopiť negatívny vplyv alkoholu.

MT13093C 232,80 €

Riziká alkoholu - magnetická tabuľa

Inovatívna hra, ktorá obsahuje magnetickú tabuľu (90
x  60  cm),  60  magnetických  obrázkov  a  textových
popisov v AJ, ktoré predstavujú riziká alkoholizmu. Hra
obsahuje učiteľskú príručku. Tabuľu možno použiť aj
pri hre Rizika fajčenia.

19600025C 360,00 €

PRVÁ POMOC - kartón

Súbor  kartónových  obrazov  svojím  obsahom  a
záberom  pokrýva  celú  problematiku  poskytovania
prvej pomoci.

16200491C 63,00 €

Umývajme si zúbky správne

Umývajme  s i  zúbky  správne!  3D  model  na
demonštráciu správnej ústnej hygieny u detí. Zubná
kefka je dlhá 36cm. Rozmery chrupu: 24 x 19 x 14cm.

10300042C 30,00 €
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02. Prvý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Ochrana života a zdravia

Skoliometer

Zariadenie na meranie vybočenia chrbtice.

19900961D 19,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenská jazyk a literatúra
Slovenská jazyk a literatúra/Nástenné tabule

Andrej Sládkovič (1820-1872) 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300030C 98,00 €

Andrej Sládkovič (1820-1872) 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300097C 88,00 €

Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921) -
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300021C 98,00 €

Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921)
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300088C 88,00 €

sv. Cyril a Metod, portrét 50x70cm

Svätý Cyril a svätý Metod (Konštantín Filozof – mních *
826/827  Solún,  Grécko  –  †  14.  február  869  Rím)
(arcibiskup * 815 Solún, Grécko – † 6. apríl 885 Veľká
Morava)

17800153B 43,00 €

Laureáti Nobelovej ceny za literatúru
(1990-2007) 100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300086C 88,00 €

Laureáti Nobelovej ceny za literatúru
(1990-2007) 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300019C 98,00 €

Barok a klasicizmus v európskej literatúre
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300053C 98,00 €

Barok a klasicizmus v európskej literatúre,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300121C 88,00 €

Európska literatúra pre deti a mládež v 17.
- 20. storočí 120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300059C 98,00 €

Európska literatúra pre deti a mládež v 17.
- 20. storočí, 100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300127C 88,00 €

Európska renesančná literatúra 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300051C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenská jazyk a literatúra

Európska renesančná literatúra,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300119C 88,00 €

Európska stredoveká literatúra 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300113C 88,00 €

Európska stredoveká literatúra 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300046C 98,00 €

Grécke mýty 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300092C 88,00 €

Grécke mýty 120x160 cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300025C 98,00 €

Impresionizmus, symbolizmus, avantgarda
a moderna v európskej literatúre
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300048C 98,00 €

Impresionizmus, symbolizmus, avantgarda
a moderna v európskej literatúre,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300115C 88,00 €

Literatúra starovekého Grécka 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300100C 88,00 €

Literatúra starovekého Grécka 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300033C 98,00 €

Literatúra starovekého Ríma 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300107C 88,00 €

Literatúra starovekého Ríma 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300040C 98,00 €

Osvietenstvo v európskej literatúre
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300057C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenská jazyk a literatúra

Osvietenstvo v európskej literatúre,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300125C 88,00 €

Realizmus a naturalizmus v európskej
literatúre 100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300077C 88,00 €

Realizmus a naturalizmus v európskej
literatúre 120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300010C 98,00 €

Rodokmeň gréckych bohov 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300083C 88,00 €

Rodokmeň gréckych bohov 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300016C 98,00 €

Romantizmus v európskej literatúre
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300063C 98,00 €

Romantizmus v európskej literatúre,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300131C 88,00 €

Staroveké Grécko 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300015C 98,00 €

Svet filmového umenia 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300095C 88,00 €

Svet filmového umenia 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300028C 98,00 €

Svetová literatúra v 20. storočí / I.
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300065C 98,00 €

Svetová literatúra v 20. storočí / I.,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300133C 88,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenská jazyk a literatúra

Svetová literatúra v 20. storočí / II.
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300071C 98,00 €

Svetová literatúra v 20. storočí / II.,
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300139C 88,00 €

Svetová literatúra v 20. storočí / III.
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300079C 88,00 €

Svetová literatúra v 20. storočí / III.
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300012C 98,00 €

Vývoj modernej masovej komunikácie
100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300109C 88,00 €

Vývoj modernej masovej komunikácie
120x160cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300042C 98,00 €

Začiatky filmu 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300103C 88,00 €

Začiatky filmu 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300036C 98,00 €

Život a tvorba J.W. Geotheho, 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300137C 88,00 €

Život a tvorba J.W. Goetheho 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300069C 98,00 €

Slovenská jazyk a literatúra/Výučbový softvér, DVD

Elektronické nástenné mapy CD-
LITERATÚRA
Obsah: 1.Literatúra starovekého Grécka, 2. Európska
stredoveká  literatúra,  3.  Európska  renesančná
literatúra,  4.  Impresionizmus,  symbolizmus,
avantgarda  a  moderna  v  európskej  literatúre,  5.
Laureáti Nobelovej ceny (1901 – 2010).

16300209C 60,00 €

Interaktívna literatúra CD - Biblia a
stredoveká literatúra
Obsah: Sväté písmo - Starý zákon, Sväté písmo - Nový
zákon, Európska stredoveká literatúra.

16300206C 160,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Slovenská jazyk a literatúra

Interaktívna literatúra CD - Literatúra
starovekého Grécka a Ríma
Obsah:  Mýty  -  Grécke  mýty,  Rodokmeň  gréckych
bohov,  Literatúra  starovekého  Grécka,  Literatúra
starovekého Ríma.

16300006C 160,00 €

Interaktívna literatúra CD - Renesancia,
barok a klasicizmus v literatúre
Obsah:  Európska  renesančná  literatúra,  Barok  a
klasicizmus v európskej literatúre.

16300007C 150,00 €

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis - Multi

Vybrané  slová.  Veľké  písmená.  Podstatné  mená
(určovanie  vzorov,  koncovky  podstatných  mien).
Prídavné  mená  (určovanie  druhov,  písanie  y/i  v
koncovkách).  Slovné  druhy  (slovné  druhy,  druhy
zámen, druhy čísloviek).

17300022B 132,00 €

TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie
gramatiky a literatúry - Multi
Veľmi  vhodný  i  pri  príprave  na  prijímacie  skúšky.
Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov,
tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné testy. Tento
produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ.

17300023B 152,00 €

TS Slovenský jazyk 3 - Vybrané slová -
Multi
Softvér umožňuje vytváranie a tlač pracovných listov.
Úlohy sa deťom prekladajú formou hry s obrázkami a
program je kompletne nahovorený. Vhodné pre: ŠMŠ,
1. a 2. stupeň ZŠ.

17300089B 168,00 €

TS Slovenský jazyk hrou - Vybrané slová -
Multi
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom školstva SR. Softvér vznikl v spolupráci
s poprednými slovenskými pedagógmi. Počas vývoja
prechádzal  rozsiahlym  testovaním  na  slovenských
školách.  Softvér  umožňuje  vytváranie  a  tlač
pracovných listov.  Získali  viaceré ocenenia.  Vhodné
pre: ŠMŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

17300090B 168,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

Kód Názov Cena
16600017D DVD - Alexander Dubček, Jozef Kardinál Tomko... 29,00 €
16600041D DVD - Banka mojich slov, Krása recitácie... 29,00 €
16600034D DVD - Dominik Tatarka, Fraňo Štefunko 29,00 €
16600028D DVD - Ján Botto, Ján Čajak, Jesenius, Osuský 29,00 €
16600033D DVD - Ján Golian, Štefan Mojzes... 29,00 €
16600024D DVD - Ján Hollý, Janko Kráľ... 29,00 €
16600032D DVD - Ján Mudroch, Ján Kostra 29,00 €
16600030D DVD - Ján Papánek, Daniel Rapant... 29,00 €
16600022D DVD - Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský... 29,00 €
16600025D DVD - Jozef Gregor Tajovský, Svetozár Hurban Vajanský, Švantner, Smrek 29,00 €
16600019D DVD - Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák,... 29,00 €
16600061D DVD - Klasicizmus na Slovensku, Romantizmus na SLovensku... 33,00 €
16600027D DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová... 29,00 €
16600023D DVD - Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký... 29,00 €
16600029D DVD - Margita Figuli, Božena Slančíková, Chrobák, Bystý 29,00 €
16600031D DVD - Michal Miloslav Hodža, Pavol Jozef Šafárik... 29,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Slovenská jazyk a literatúra, Cudzie jazyky
Kód Názov Cena
16600026D DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč... 29,00 €
16600018D DVD - Milan Laluha, Jozef Cíger Hronský... 29,00 €
16600043D DVD - Myšlienky sú riekami slov, Hory a krásy... 29,00 €
16600051D DVD - Mýty a najstaršia antická literatúra, Bibla... 33,00 €
16600042D DVD - Nárečia, Matica slovenská... 29,00 €
16600020D DVD - Pavol Dobšinský, Ján Kalinčiak... 29,00 €
16600056D DVD - Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie na Slovensku Renesančná hudba 33,00 €
16600021D DVD - Samo Chalupka, Juraj Palkovič, Matuška, Jesenský 29,00 €
16600040D DVD - Význam slovenčiny, Rozprávky... 29,00 €
16600044D DVD - Súčasná slovenská literatúra, Za kultúru slovenčiny... 29,00 €

Cudzie jazyky/Anglický jazyk

Čas I. AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čas I - AJ.

16200511C 15,00 €

Čas II. AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čas II - AJ.

16200541C 24,00 €

Dominotest AJ - Čísla

Dominový  rýchlotest  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných sád tak,  aby mohli  pracovať súčasne
piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá sada obsahuje
10  kartičiek  so  slovnou  zásobou z  daného  okruhu.
Obsah: 50ks kartičiek dodávané v krabici.

16200011C 7,00 €

Dominotest AJ - Farby

Dominový rýchlotest / AJ Farby - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200120C 7,00 €

Dominotest AJ - Hračky

Dominový rýchlotest / AJ Hračky- obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek

16200213C 7,00 €

Dominotest AJ - Oblečenie

Dominový  rýchlotest  /  AJ  Oblečenie  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200466C 7,00 €

Dominotest AJ - Ovocie

Dominový  rýchlotest  obsahuje  v  jednom  balení  5
samostatných sád tak,  aby mohli  pracovať súčasne
piati žiaci alebo päť skupiniek. Každá sada obsahuje
10  kartičiek  so  slovnou  zásobou z  daného  okruhu.
Obsah: 50ks kartičiek dodávané v krabici.

16200376C 7,00 €

Dominotest AJ - Rodina

Dominový rýchlotest / AJ Rodina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200329C 7,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Dominotest AJ - Trieda

Dominový rýchlotest / AJ Trieda - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200280C 7,00 €

Dominotest AJ - Zelenina

Dominový rýchlotest / AJ Zelenina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200429C 7,00 €

Dominotest BALÍK - Slovná zásoba AJ

Dominový rýchlotest - BALÍK / 8 domín. Anglický jazyk
- slovná zásoba. Spolu 400 precvičení slovíčiek.

16200351C 52,00 €

Čísla a tvary - AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla a tvary - AJ.

16200049C 16,00 €

Farby AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Farby - AJ.

16200155D 15,50 €

Hračky AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Hračky - AJ.

16200238C 17,00 €

Oblečenie AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Oblečenie - AJ.

16200477D 20,00 €

Ovocie AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Ovocie - AJ.

16200395D 14,50 €

Zelenina AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Zelenina - AJ.

16200442C 19,00 €

Rodina AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - AJ.

16200346C 9,50 €

Trieda AJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - AJ.

16200296C 24,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Každodenné potraviny (hra s fotografiami)

Asociačná pomôcka, ktorá jednoduchým a názorným
spôsobom zobrazuje pôvod potravín. Deti prídu na to,
kde  a  ako  rastú  zemiaky,  paradajky  alebo  jablká.
Pochopia, kde sa vzalo vajíčko, mlieko, mäso alebo
ryba.

18300053A 22,60 €

Základné párovanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300073A 18,00 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Click - interactive reading and listening
book
Click  -  interactive  reading  and  listening  book.
Interaktívna  kniha  AJ  určená  pre  stredné  školy  a
ind iv iduá lnu  výučbu  ang l i ckého  jazyka .
Prostredníctvom hovoriaceho pera je možné vypočuť
si viac ako 2 000 nahrávok. Interaktívne IRS pero nie
je súčasť knihy, objednáva sa samostatne.

10600076D 15,40 €

Interaktívny slovník gastronómie SJ-AJ, AJ-
SJ
Interaktívny slovník anglického jazyka v gastronómii
obsahuje približne 5 000 slov a slovných spojení. Je
určený najmä študentom stredných odborných škôl so
zameraním na gastronómiu,  slovník  je  v  súlade so
ŠVP. Pre komunikáciu slúži interaktívne IRS pero (nie
je súčasť knihy, objednáva sa samostatne).

10600025D 15,40 €

Interaktívny slovník SJ-AJ, AJ-SJ pre stredné
školy
Interaktívny  slovník  anglického  jazyka  pre  stredné
školy  a  gymnáziá.  Obsahuje  slovnú  zásobu
m a t u r i t n y ´ c h  t e m a t i c k y ´ c h  o k r u h o v  a
najpoužívanejšie  slovné  spojenia.  Pre  komunikáciu
slúži  interaktívne  IRS  pero  (nie  je  súčasť  knihy,
objednáva sa samostatne).

10600005D 15,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Anglicky hovoriace krajiny

Ojedinelým,  graficky  pútavým  spôsobom  spracovaná
učebná pomôcka umožní spoznať a osvojiť si základné
poznatky o anglicky hovoriacich krajinách.

16200446D 14,00 €

Business English

Interaktívna cvičebnica anglického jazyka:  úroveň –
stredne pokročilý, vhodné pre predmety zamerané na
manažment, podnikanie a ekonomiku pre študentov
gymnázií a stredných škôl na úrovni B2 sčasti C1.

10600003D 15,40 €

English in Tourism

Cvičebnica  AJ  je  určená  študentom  stredných
odborných  škôl  pre  predmety  zamerané  na
hotelierstvo  a  služby  cestovného  ruchu.  Obsahuje
témy  zamerané  na  cestovný  ruch,  každá  kapitola
obsahuje  motivačný  text,  slovíčka,  informácie  a
cvičenia. Pre komunikáciu slúži interaktívne IRS pero
(nie je súčasť knihy, objednáva sa samostatne).

10600004D 15,40 €

Lexicon 5 Anglický veľký slovník

Nový, aktualizovaný, doplnený a na slovenskej strane
úplne prepracovaný veľký slovník.  Päť rokov vývoja
dát prispelo k výraznému skvalitneniu obsahu. Doplnili
sa ďalšie praktické a frekventované heslá.

17000001B 79,90 €

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie)- AJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300021A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
AJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300035A 41,00 €

Spoločenská hra - Do you speak English?

Jedinečná  učebná  pomôcka  pre  učiteľov  jazykov,
vhodná pre ZŠ, SŠ i jazykové školy. Spoločenská hra,
ktorá  pomáha  študentom  osvojiť  si  cudzí  jazyk.
Obsahuje 5 x 100 kartičiek s otázkami (po 100 ks pre
každú z úrovní A1, A2, B1, B2, C1), hraciu plochu, 15
hracích  figúrok,  1  kocku,  pravidlá  hry,  organzové
vrecúško.

20410002D 32,00 €

TS Angličtina pre deti (pre 4. a 5.roč. ZŠ) -
Multi
V tomto programe čaká na deti malý mimozemšťan
Titi,  ktorý  potrebuje  pomôcť  s  opravou  svojho
kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú
planétu.  Spoločne  s  deťmi  navštívi  postupne  10
rozličných miest.

17300008B 132,00 €

TS Angličtina pre malých školákov 1 - Multi

Svojím  obsahom  tento  rad  plne  pokrýva  výučbu
angličtiny  na  základných  školách.  Medzi  hlavné
prednos t i  pa t r í  p redovše tkým  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  unikátny  rozsah
precvičovanej  látky  a  spracovanie  v  súlade  s
osnovami.

17300001B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 2 - Multi

Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny.

17300002B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 3 - Multi

Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny.
Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci
zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj
zábavné precvičovanie slovíčok.

17300003B 132,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

TS Angličtina pre školákov 4 - Multi

Každé  slovíčko  je  kvôli  ľahkému  zapamätaniu
doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť
slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom
module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.

17300004B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 5 - Multi

Tento diel je určený pre piaty rok výučby angličtiny. V
časti  Gramatika si  žiaci  v  interaktívnych cvičeniach
dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v
rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD.

17300005B 132,00 €

Výučbové CD – English Animated Stories

Školská  multilicencia,  program  je  nahovorený  a  /
alebo  ozvučený.  Obsahuje  básničky,  hry,  kreslenie,
príbehové  tabule,  kvízy  atď.,  5  animovaných
klasických  hier  a  príbehov  (každá  cca  5  min.)

17700095D 120,00 €

Cudzie jazyky/Nemecký jazyk

Dominotest NJ - Čísla

Ďalší variant klasickej pomôcky v novom atraktívnom
šate.  Potrebujete  zamestnať  neposedných  žiakov,
hravou formou utvrdiť alebo rýchlo preskúšať znalosti
učiva? Dominový rýchlotest obsahuje v jednom balení
5 samostatných sád.

16200012C 7,00 €

Dominotest NJ - Farby

Dominový rýchlotest / NJ Farby - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200123C 7,00 €

Dominotest NJ - Hračky

Dominový rýchlotest / NJ Hračky- obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200216C 7,00 €

Dominotest NJ - Oblečenie

Dominový  rýchlotest  /  NJ  Oblečenie  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200468C 7,00 €

Dominotest NJ - Ovocie

Dominový rýchlotest / NJ Ovocie - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200379C 7,00 €

Dominotest NJ - Rodina

Dominový rýchlotest / NJ Rodina - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200332C 7,00 €

Dominotest NJ - Trieda

Dominový rýchlotest / NJ Trieda - obsahuje v jednom
balení  5  samostatných  sád.  Každá  sada  má  svoju
farbu a obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou z
daného okruhu. Spolu 50 precvičení slovíčiek.

16200282C 7,00 €

Dominotest NJ - Zelenina

Dominový  rýchlotest  /  NJ  Zelenina  -  obsahuje  v
jednom balení 5 samostatných sád. Každá sada má
svoju  farbu  a  obsahuje  10  kartičiek  so  slovnou
zásobou  z  daného  okruhu.  Spolu  50  precvičení
slovíčiek.

16200431D 6,90 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Dominotest BALÍK - Slovná zásoba NJ

Dominový  rýchlotest  -  BALÍK  /  8  domín.  Nemecký
jazyk - slovná zásoba. Spolu 400 cvičení.

16200400D 50,00 €

Čísla NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Čísla - NJ.

16200051D 9,50 €

Farby NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Farby - NJ.

16200156D 15,50 €

Hračky NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Hračky - NJ.

16200239C 17,00 €

Oblečenie NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Oblečenie - NJ.

16200478C 20,70 €

Ovocie NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Ovocie - NJ.

16200396D 14,50 €

Rodina NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Rodina - NJ.

16200348D 9,50 €

Trieda NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Trieda - NJ.

16200297C 24,00 €

Zelenina NJ

Súbor  obrázkov  a  textových  kartičiek  umožňuje
nácvik, precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby,
tvorenie viet a dialógov k téme Zelenina - NJ.

16200443C 19,00 €

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky

Každodenné potraviny (hra s fotografiami)

Asociačná pomôcka, ktorá jednoduchým a názorným
spôsobom zobrazuje pôvod potravín. Deti prídu na to,
kde  a  ako  rastú  zemiaky,  paradajky  alebo  jablká.
Pochopia, kde sa vzalo vajíčko, mlieko, mäso alebo
ryba.

18300053A 22,60 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Rozdiely (hra s fotografiami)

Hra sa skladá zo 68 kartičiek (9x9cm), ktoré tvoria 34
párov.  Didaktický  materiál  je  založený  na  hľadaní
rozdielov, opačných pojmov. Predmety na kartách sú
ľahko  rozoznateľné  a  pomenovateľné.  Pomôcka  je
výborným zdrojom na rozvoj reči.

18300050A 30,00 €

Spredu, zboku a zozadu (hra s
fotografiami)
Hra  sa  skladá  z  90  fotografií  rozdelených  do  trojíc
SPREDU - ZBOKU - ZOZADU. Didaktický materiál  je
založený na logickom priraďovaní trojíc. Predmety na
kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300052A 24,00 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Základné párovanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300073A 18,00 €

Zásobník na kartičky (104x80 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vizualizáciu  kariet  s
číslami, písmenami, na tvorbu viet, atď.

18300080A 40,80 €

Interaktívny slovník SJ-NJ, NJ-SJ pre stredné
školy
Interaktívny  slovník  nemeckého  jazyka  pre  stredné
školy  ako  doplnok  k  Cvičebnici  nemeckého  jazyka.
Slovník  obsahuje  5000  výrazov  o  aktuálnych
spoločenských témach a bežných zaujímavostiach z
rôznych oblastí. Pre komunikáciu slúži interaktívne IRS
pero (nie je súčasť knihy, objednáva sa samostatne).

10600008D 15,40 €

Mach Klick und lerne Deutsch interaktívna
cvičebnica NJ
Vhodné pre 1. a 2. ročník gymnázií, resp. pre všetky
ročníky stredných odborných škôl. Určená na čítanie a
počúvanie  s  porozumením  a  s  testovými  úlohami.
Obsah  je  prepojený  s  aktuálnymi  spoločenskými
témami a inými vyučovacími predmetmi.

10600006D 15,40 €

Mach Klick und lerne Deutsch pracovný
zošit NJ
Pracovný zošit  NJ,  doplnok k Cvičebnici  nemeckého
jazyka. Jeho cieľom je overenie si vlastných zručností
týkajúcich sa porozumenia prečítaného a vypočutého
textu.

10600009D 8,80 €

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie) - NJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300023A 41,00 €

261

https://obchod.skola.sk/85061-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85048-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85052-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85058-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85058-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85070-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85074-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85100-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123174-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123174-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123173-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123173-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123175-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123175-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85047-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108308-katalog.html
https://obchod.skola.sk/108308-katalog.html


03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Cudzie jazyky

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
NJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v
Aj, Fr, N, Š, Sj.

18300036A 42,40 €

Spoločenská hra - Sprechen Sie Deutsch?

Jedinečná  učebná  pomôcka  pre  učiteľov  jazykov,
vhodná pre ZŠ, SŠ i jazykové školy. Spoločenská hra,
ktorá  pomáha  študentom  osvojiť  si  cudzí  jazyk.
Obsahuje 5 x 100 kartičiek s otázkami (po 100 ks pre
každú z úrovní A1, A2, B1, B2, C1), hraciu plochu, 15
hracích  figúrok,  1  kocku,  pravidlá  hry,  organzové
vrecúško.

20410001D 32,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Nemecký jazyk
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Nemecký
jazyk  -  pre  začiatočníkov  a  stredne  pokročilých,
môžete  ho  používať  ako  interaktívny  doplnok  pri
výučbe.  Obsahuje  gramatiku,  čítanie  a  písomné
interaktívne cvičenia.

17500303A 90,00 €

TS Nemčina pre malých školákov 1 - Multi

CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého
pravopisu.  Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie
slovíčka a slovné spojenia,  ktoré by si  mali  žiaci  v
príslušnom  období  výučby  dokonale  osvojiť.
Precvičovať  ich  možno  niekoľkými  spôsobmi.

17300012B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 2 - Multi

Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie  slovíčka  a
slovné spojenia. Dôraz sa kladie aj na porozumenie
hovorenému  slovu  a  písanému  textu.  Program  vo
dvoch  moduloch  umožňuje  i  nácvik  správnej
výslovnosti  slovíčok  a  viet  použitých  v  programe.

17300013B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 3 - Multi

Medzi  hlavné  prednosti  patrí  najmä  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny.

17300014B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 4 - Multi

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo
spracovaného  šesťdielneho  radu  programov  na
výučbu  nemeckého  jazyka  na  školách.  Svojim
obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na
ZŠ.

17300044B 132,00 €

Život a tvorba J.W. Geotheho, 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300137C 88,00 €

Život a tvorba J.W. Goetheho 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300069C 98,00 €

Cudzie jazyky/Iné jazyky

Čo majú spoločné? (fotografie)

Hra sa skladá z 34 kartičiek (9x9 cm), ktoré tvoria 17
párov.  Didaktický materiál  je  založený na logickom
priraďovaní a vytváraní súvisiacich dvojíc.  Predmety
na kartách sú ľahko rozoznateľné a pomenovateľné.

18300064A 14,00 €

Fotografie každodenných činností - slovesá
(54 ks)
54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  každodenné  činnosti  blízke  dieťaťu.  Ich
prostredníctvom sa zoznámi a správne naučí používať
slovesá  a  bude  popisovať  činnosti  odvodené  z
fotografií.

18300090B 31,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Cudzie jazyky, Matematika

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 54 ks)

54  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  dvakrát  25  situácií.  Na  zdvojených
obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na
rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným
spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

18300060A 31,00 €

Hra - Dom a mesto (25 zvukov a ich názvy)

Cieľom hry je spoznávanie a rozlišovanie 25 rôznych
zvukov predmetov na audio CD a ich priraďovanie ku
fotokartám. Obsahuje 25 ks obojstranných kariet, 150
ks červených kotúčikov (pre 25 žiakov), pedagogický
návod.

18300047B 36,00 €

Kde je? (25 ks kariet)

Cieľom pomôcky je rozvoj priestorového vnímania cez
správne  používanie  výrazov  hore,  dolu,  nad,  pod,
vpravo,  vľavo,  vpredu,  vzadu,  dnu,  von  a  pod.
Pomôcku  je  možné  používať  v  dvoch  úrovniach
obtiažnosti - rovinnej, priestorovej.

18300061A 45,00 €

Základné párovanie (24 kartičiek)

Hra  zameraná  na  párovanie  a  hľadanie  súvislostí.
Dieťa  priraďuje  obrázok  k  jednej  z  3  možností.
Obsahuje  24  kartičiek,  24  plastových  rámčekov,
samokontrolný opravný systém a pedagogický návod.

18300073A 18,00 €

Zásobník na kartičky (77x77 cm)

Nástenná  tabuľa  určená  na  vytváranie  príkladov  z
kariet s číslami, písmenami či na tvorbu viet.

18300001A 32,64 €

Samovzdelávací diktát podstatných mien
(fotografie)- FJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
podstatným  menám  znázorneným  na  jednotlivých
fotografiách. Ich didaktickým poslaním je prispievať k
rozširovaniu slovnej zásoby. Dostupné v Aj, Fr, N, Š,
Sj.

18300022A 41,00 €

Samovzdelávací diktát slovies (fotografie)
FJ
Obsahuje 108 fotografií a 108 slov, ktoré zodpovedajú
slovesám  alebo  činnostiam  znázorneným  na
jednotlivých fotografiách. Ich didaktickým poslaním je
prispievať k rozširovaniu slovnej zásoby a obohateniu
ústneho a písomného prejavu. Je možné objednať v Aj,
Fr, N, Š.

18300109B 41,82 €

Prídavné mená

50  fotografií  s  rozmermi  16,6x11,6  cm,  ktoré
znázorňujú  základné  prídavné  mená.  Fotografie
rozvíjajú  prirodzeným  spôsobom  rečový  prejav  a
slovnú zásobu detí.  Obsahuje pedagogický návod a
podstavec na prichytenie fotografií.

18300044A 31,00 €

Matematika/Aritmetika

Desiatková sústava

Sada z  odolnej  umelnej  hmoty,  pomocou ktorej  sa
dobre  dajú  vysvetliť  vzťahy  medzi  jednotkami,
desiatkami,  stovkami  a  tisíckami.  Časti  sa  dajú
pospájať, takže z desiatich kociek dostaneme tyče, z
10 tyčí dosky a z dosiek kocku.

103000362E 19,20 €

Desiatková sústava medzispojková

Pomôcka,  ktorá  názorne  učí  žiakov  desiatkovú
sústavu,  číselné  rady,  zaokrúhľovanie,  priestorové
vnímanie a podobne. Jednotlivé diely sú spájateľné a
tak  desiatku  môžete  vytvoriť  z  jednotiek,  stovku  z
desiatok alebo tisícku zo stoviek.

10300029C 17,40 €

Plastová desiatková sústava

Plastová  desiatková  súprava  pre  žiakov  do  lavice,
dôležitá  pri  výučbe  desiatkovej  sústavy,  číselných
radov, zaokrúhľovania a podobne. Plastová súprava je
farebne zhodná s ostatnými pomôckami k desiatkovej
sústave.

10300168B 50,00 €

Magnetická číselná os s magnetmi

Široká a prehľadná magnetická číselná os, ktorá po
pripevnení  na  stenu,  ponúka  možnosť  vizuálne
stvárňovať aritmetické príklady a výpočty za pomoci
magnetických šípok a krúžkov. Dieťa priamo sleduje
výpočet a riešenie príkladu.

10300122B 101,10 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika

Magnetické kruhy - desatiny a percentá

Pomôcka,  pomocou  ktorej  vyjadríte  vzťah  medzi
desatinnými číslami a percentami. Jednotlivé výseky
kruhu sú  potlačené na oboch stranách -  na  jednej
strane  desatinným  číslom,  na  druhej  strane
zodpovedajúcim  percentuálnym  podielom.

10300202B 42,00 €

Magnetické pásy - desatiny a percentá

Prúžky  pomocou  ktorých  vyjadríte  vzťah  medzi
desatinnými  číslami  a  percentami.  Prúžky  sú
potlačené  na  oboch  stranách  -  na  jednej  strane
desatinným číslom, na druhej strane zodpovedajúcim
percentuálnym  podielom.  Dĺžka  prúžkov:  100%  =
100cm.

10300201B 40,80 €

Kruhové zlomky - magnetická súprava

Veľké magnetické zlomky s priemerom kruhu 20cm.
Výborná  pomôcka  na  demonštráciu  príkladov  na
matematike  pre  učiteľa  a  žiakov.  9  kruhov  je
rozdelených na: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
a 1/1. Balené v plastovej taške.

10300260B 39,00 €

Zlomky - kruhové - žiacke

Plastová  súprava  hrúbky  3mm  predstavuje
jednoduchý spôsob pochopenia zlomkov. Vďaka ľahkej
obsluhe je ideálna na samostatnú prácu. Obsah: spolu
51ks - 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Každý
kruh meria 10 cm.

10300289C 9,40 €

Zlomky - pásy - žiacke

51ks zlomkov z priesvitného plastu od 1 celej po 1/12
uložené v plastovom zásobníku. Vďaka ľahkej obsluhe
ideálne na samostatnú prácu študentov. Dĺžka 20cm.

10300278C 10,50 €

Zlomky magnetické pásy, š. 10 cm

Farebné demonštračné pásy zlomkov s využitím na
magnetickej  tabuli.  Každý  diel  zlomku  má  svoju
vlastnú farbu a vždy z neho zložíte 1 celú. Šírka pásu
10cm.

10300066B 75,60 €

Zlomky magnetické pásy, š. 4,25 cm

Farebné demonštračné pásy zlomkov s využitím na
magnetickej  tabuli.  Každý  diel  zlomku  má  svoju
vlastnú farbu a vždy z neho zložíte 1 celú. Šírka pásu
4,25cm. Súprava: 1/, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,
1/12.

10300092A 37,00 €

Kufrík s kockami

Plný  kufrík  farebných  kociek  na  precvičovanie
matematických operácií. Rôzne typy kociek ponúkajú
veľa  možností  pre  skupinovú  prácu.  Obsah:  162ks
kociek  s  číslami,  symbolmi,  bodkami  v  plastovom
kufríku.

10300010C 42,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 1

Pracovné  karty  k  prírodným  kockám.  Súprava
obsahuje 10ks kariet s možnosťou samokontroly.

10300237B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

Štvrťročné písomné práce z matematiky -
ZŠ
320 pripravených písomných prác pokrýva celé učivo
matematiky  na  2.  stupni  základných  škôl.  Sú
rozdelené podľa ročníkov od 6. po 9. triedu. Pre každý
ročník je pripravených 80 prác - pre každý štvrťrok 10
vo variantoch A a B.

17100070B 92,10 €

Tabuľka na prevod jednotiek

Šikovný  pomocník  na  prevod  jednotiek.  Ponúka
možnosť názorne a jednoducho vysvetľovať učivo a
dlhodobo precvičovať prevod jednotiek dĺžky, objemu i
obsahu.

10300549C 67,20 €

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Matematika - Algebra
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Algebra.

17500333A 90,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

Matematika zaujímavo - Zlomky - multi

Program je užitočný pre všetkých žiakov základných
škôl, pretože obsahuje úlohy rôznej obtiažnosti v 17
typoch cvičení. Česká a slovenská verzia. Jazyk volíte
v menu programu. Operačný systém: Windows XP /
Vista / 7/8 32 i 64bit.

17100103B 108,30 €

Matematika/Geometria

3D geometrické modely telies

Čiastočne transparentné telesá, s prídavnými čiarami,
ktoré  zobrazujú  výšku  telesa  a  stranu  na  povrchu
kužeľa a valca.

10300460B 210,00 €

Decimeter kubický a centimeter kubický

Zloženie: dm3 z priehľadného plastu 10cm × 10cm ×
10cm, doštička 10cm × 10cm × 1cm, plné teleso 9cm
x  1cm ×  1cm,  20  plných  telies  1cm3  s  hustotou
väčššou než hustota vody.

MT00073C 23,70 €

Drevené kocky - farebné

Kocka  -  dôležitá  pomôcka  pri  matematickej
predstavivosti  a  matematických  výpočtoch.
Dostatočné  množstvo  pre  prácu  všetých  žiakov  v
triede. 100ks farebných drevených kociek (2cm) v 6
farbách.

10300096C 15,30 €

Drevené kocky - farebné - sada kariet

Samostatne  predajná  sada  15  obojstranných
pracovných  kariet  o  rozmere  17  x  15cm.

10300044C 10,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Drevene kocky s potlačou

Drevené kocky -  z  jednej  strany čisté,  z  ostatných
piatich strán potlačené. Zostavovanie geometrických
tvarov a obrazcov podporuje predstavivosť, logiku a
priestorové  videnie.  Obsah:  1  drevená  podložka
(21,5x21,5cm) a 16 drevených kociek.

10300248B 23,40 €

Drevene kocky s potlačou - sada kariet

Sada  pracovných  kariet  k  dreveným  potlačeným
kartám, kde žiaci majú stavať obrázky podľa predlohy.

10300087A 10,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 1

Pracovné  karty  k  prírodným  kockám.  Súprava
obsahuje 10ks kariet s možnosťou samokontroly.

10300237B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

Drevené telesá - rozšírená sada (15ks)

Drevené  priestorové  telesá  s  výškou  do  7,5cm  a
priemerom  do  5cm  tvoria:  kužele,  guľa,  pologuľa,
kocka,  valce,  rôzne  ihlany,  rozličné  hranoly  a
pravouhlé  útvary.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300291C 27,60 €

Drevené telesá - základná sada (12ks)

Drevené  priestorové  telesá  s  výškou  do  7,5cm  a
priemerom  do  5cm  tvoria:  kužele,  guľa,  pologuľa,
kocka,  valce,  rôzne  ihlany,  rozličné  hranoly  a
pravouhlé  útvary.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300277C 13,00 €

Easy Space - drôtené modely telies

Sada 360ks základných stavebných prvkov (hrany a
uzly)  pre  tvorbu  rovinných  a  priestorových
útvarov.Objavujte kocky, pyramídy, hranoly, ihlany a i.
Vysvetlite pojmy ako strana, plocha, povrch a to všeko
vďaka guľôčkam a paličkám.

10300339C 55,80 €

EasySpace sada kariet 1 - ROVINNÉ
ÚTVARY
Sada  pracovných  kariet  pre  vytváranie  rovinných
útvarov  pomocou  pomôcky  EasySpace.  Pozorným
sledovaním pracovných kariet a zostrojením príkladov
sa  zlepšuje  priestorová  orientácia  a  pozorovanie  u
žiakov.

10300158C 11,10 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika

EasySpace sada kariet 2 - GEOMETRICKÉ
TELESÁ
Sada  pracovných  kariet  pre  vytváranie  rovinných
útvarov  pomocou  pomôcky  EasySpace.  Pozorným
sledovaním pracovných kariet a zostrojením príkladov
sa  zlepšuje  priestorová  orientácia  a  pozorovanie  u
žiakov.

10300159C 11,10 €

Geometrické telesá

Sada 10 veľkých geometrických telies.  Telesá majú
rozmer 8 cm. Sada obsahuje kužeľ, guľu, pologuľu,
kocku, valec, hranol, trojboký ihlan, šesťuholník, ihlan
- štvorc. podstava, trojboký hranol. Vek 5+

KV020038B 30,00 €

Kružnica a kruh / Vzájomná poloha dvoch
kružníc, tabuľky A4
Tabuľky  A4  „Kružnica  a  kruh  /  Vzájomná  poloha
kružnice a priamky“ je pomôcka vytvorená pre žiakov
8. a 9. ročníkov základných škôl.

17800181B 1,00 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

Objemy - rozšírená sada

15 modelov vyrobených z priesvitného plastu výšky
10cm.

10300306C 26,40 €

Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €

Dvojité zrkadlo

Dvojité zrkadlo s dvomi pohyblivými časťami. Rozmer:
20 x 7cm.

10300099A 2,00 €

Rohové zrkadlo

Pri  práci  s  rohovým zrkadlom môžete  využiť  rôzne
kocky so vzorom či mozaikami. Praktická pomôcka na
pochopenie symetrie, vzorov, postupnosti a zobrazení.

10300031C 6,98 €

Nerozbitné zrkadlo, 25ks

Sada nerozbitných zrkadiel pre prácu žiakov do lavice
na hodinách Geometrie. Obsah: sada 25ks, rozmer 10
x 7cm.

10300153B 15,30 €

GEO zrkadlo

Položte zrkadlo pred tvar. Zoberte si pero na druhú
stranu zrkadla.  Keď sa pozriete cez zrkadlo  uvidíte
obraz tvaru ale aj svoju ruku s perom. Môžete začať
kresliť.  Praktická  pomôcka  zobrazuje  geometrické
tvary, ich symetriu a podobnosť.

10300132B 3,00 €

Plošné geometrické tvary

Geometrické  tvary  vyrobené  z  vysokokvalitného
priehľadného plastu. Môžu sa používať ako pomôcka
pri  výučbe geometrie  -  pri  rátaní  povrchu,  obvodu,
alebo pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 450
ks.

KV0200921B 39,90 €

Povrchy a objemy / Modely telies, tabuľky
A4
Tabuľka A4 „Povrchy a objemy telies“. Trojrozmerné
vyobrazenie telies, nákres plášťa, vyznačenie výšky,
uhlopriečky, priemeru, polomeru (podľa jednotlivého
telesa) pomáha žiakom pri pochopení výpočtu objemu
a povrchu daných telies.

17800117B 1,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika

Priestorové telesá (17ks, 10cm)

Plastové priestorové telesá (17ks) s výškou 10cm a
otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo
suchých  materiálov.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300261B 38,40 €

Rozoberateľný decimeter kubický

Krychlový  decimeter  z  priehľadného  plastu  sa  dá
rozložiť  na  29  častí.  Zloženie:  priehľadný  obal  s
objemom 1dm3, 9 hranolov 10cm × 1cm × 1cm, 9
doštičiek  10cm  ×  10cm  ×  1cm,  10  krychličiek  o
objeme 1cm3.

MT01909C 72,00 €

Soma kocka - malá farebná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300367B 6,30 €

Soma kocka - malá prírodná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných častí je možné spojiť do jedného celku o
veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely môžu byť použité
na  vytvorenie  rôznych  priestorových  3D  tvarov.
Pracovné karty nie sú súčasťou. Obsah: 7 drevených
dielov prírodnej farby, vrecko na uskladnenie.

10300531B 6,00 €

Soma kocka - veľká

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 9 x 9 x 9cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300293B 12,60 €

SOMA kocka farebná - triedne balenie

Farebné stavebné kocky na precvičenie priestorového
vnímania  pre  celú  triedu.  Časti  sa  navzájom
jednoducho spájajú.

10300529B 158,40 €

SOMA kocka prírodná - triedne balenie

Drevené  prírodné  stavebné  kocky  na  precvičenie
priestorového vnímania pre 12 skupín žiakov. Balenie
obsahuje  12  malých  Soma kociek  (z  2cm dielikov,
hrana kocky 6cm), 12 textilných vreciek atď.

10300530C 97,20 €

Soma kocky - sada kariet 1

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300280B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 2

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300424B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 3

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300239B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 4

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300240B 13,50 €

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika

Tabuľka na prevod jednotiek

Šikovný  pomocník  na  prevod  jednotiek.  Ponúka
možnosť názorne a jednoducho vysvetľovať učivo a
dlhodobo precvičovať prevod jednotiek dĺžky, objemu i
obsahu.

10300549C 67,20 €

Tangramy - prac. karty

25  pracovných  kariet  (14  x17cm)  obojstranne
potlačených  na  pevnom  plaste,  umožňuje  vytvoriť
spolu  50  cvičení.  Riešenie  je  vytlačené  na  malom
obrázku na opačnej strane.

10300003B 9,60 €

Tangramy plastové

Tangramy vyrobené z hrubého a pevného farebného
plastu. Každá súprava obsahuje 28ks (4 tangramy po
7 častí) v 4 farbách: červená, žltá, modrá a zelená.
Vhodný do školy na matematiku i na voľný čas pre
zábavu.

10300133B 7,00 €

Tridio - základná sada 51ks

Úplne nový prístup k rozvoju vnímania trojrozmerného
priestoru  a  jeho  zobrazenia  na  ploche.  Deti  najprv
poznávajú priestor prostredníctvom kociek, na ktorých
vyhľadávajú  hrany  ako  hranicu  medzi  dvomi
rôznofarebnými plochami.

10300246C 40,00 €

Štvrťročné písomné práce z matematiky -
ZŠ
320 pripravených písomných prác pokrýva celé učivo
matematiky  na  2.  stupni  základných  škôl.  Sú
rozdelené podľa ročníkov od 6. po 9. triedu. Pre každý
ročník je pripravených 80 prác - pre každý štvrťrok 10
vo variantoch A a B.

17100070B 92,10 €

Dynamická geometria - komplet - multi

Cenovo  výhodný  komplet  programov  Dynamická
geometria a Dynamická geometria v priestore.(2x CD-
ROM) Operačný systém: Windows XP/Vista/7/8/10 32 i
64bit.

17100003B 158,00 €

Dynamická geometria - multi

Program pre žiakov ZŠ, SŠ i pre ďalších záujemcov o
matematiku a geometriu.  Konštrukcie na obrazovke
sú dynamické -  to  znamená,  že možno premiestniť
nejaký  bod  a  celá  konštrukcia  sa  automaticky
prekreslí tak, aby rešpektovala prevedenú zmenu.

17100001B 88,00 €

Dynamická geometria v priestore - multi

Program  je  pokračovaním  Dynamickej  geometrie,
avšak rozšírený o jeden rozmer.  Slúži  na simuláciu
geometrických  konštrukcií  v  priestore.  Je  možné
konštruovať  body,  priamky,  roviny,  a  samozrejme i
telesá. Všetky konštrukcie sú dynamické.

17100002B 88,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Matematika - Geometrické konštrukcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Geometrické konštrukcie. Softvér obsahuje spolu 41
geometrických  konštrukcií.  Zahŕňa  najmä  učebnú
osnovu  základných  škôl,  ale  dá  sa  aplikovať  aj  v
stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a
znovu spustiť podľa vlastného želania.

17500304A 90,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

Výučbové CD – GEOMETRIA – UHOL - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD - program obsahuje aj
ďalšie jazykové verzie - HU.

17700296D 92,00 €

Výučbové CD – GEOMETRIA – UHOL - SV +
IA10 licencia
Výučbový program s výučbovou a praktickou časťou
sa zameriava na učivo o uhloch a operácie s uhlami.
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700038D 102,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika
Matematika/Logika

Kartičky - Čo je nesprávne ?

12 tematických kartičiek (16 x 16cm) so 4 predmetmi.
Téma - jedlo, zvieratá, vozidlá, kontrolný systém.

10300180B 15,00 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 1 -
Nájdi rovnaké
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Na hracej karte je 9 polí,
ktoré majú byť zakryté rovnakým obrázkom.

10300181B 8,10 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 2 -
Nájdi tvary
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16cm)  a  36
transparentných kartičiek. Každá karta sa skladá z 9
polí, ktoré treba zakryť rovnakými obrysmi.

10300182B 8,10 €

Kartičky - Pozrite sa a porovnajte - Set 3 -
Doplňte.
Súprava  obsahuje  4  hracie  karty  (16x16xm)  a  36
transparetných kartičiek. Na každej hracej karte je 9
polí, ktoré treba pokryť príslušnými transparentnými
kartičkami.

10300183B 8,10 €

Magické trojuholníky 24 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090003B 18,00 €

Magnetická kocka – hlavolam/skladačka

TOP edukačná hračka -  magnetická kocka je veľmi
populárna magnetická edukačná hračka, ktorá umožní
Vašim  deťom  mať  svoj  vlastný  svet  a  byť  v  ňom
kráľom.

KV090005B 11,00 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 1

Pracovné  karty  k  prírodným  kockám.  Súprava
obsahuje 10ks kariet s možnosťou samokontroly.

10300237B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Matematika

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €

Soma kocka - malá farebná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300367B 6,30 €

Soma kocka - malá prírodná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných častí je možné spojiť do jedného celku o
veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely môžu byť použité
na  vytvorenie  rôznych  priestorových  3D  tvarov.
Pracovné karty nie sú súčasťou. Obsah: 7 drevených
dielov prírodnej farby, vrecko na uskladnenie.

10300531B 6,00 €

Soma kocka - veľká

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 9 x 9 x 9cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300293B 12,60 €

SOMA kocka farebná - triedne balenie

Farebné stavebné kocky na precvičenie priestorového
vnímania  pre  celú  triedu.  Časti  sa  navzájom
jednoducho spájajú.

10300529B 158,40 €

SOMA kocka prírodná - triedne balenie

Drevené  prírodné  stavebné  kocky  na  precvičenie
priestorového vnímania pre 12 skupín žiakov. Balenie
obsahuje  12  malých  Soma kociek  (z  2cm dielikov,
hrana kocky 6cm), 12 textilných vreciek atď.

10300530C 97,20 €

Soma kocky - sada kariet 1

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300280B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 2

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300424B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 3

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300239B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 4

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300240B 13,50 €

Tangramy - prac. karty

25  pracovných  kariet  (14  x17cm)  obojstranne
potlačených  na  pevnom  plaste,  umožňuje  vytvoriť
spolu  50  cvičení.  Riešenie  je  vytlačené  na  malom
obrázku na opačnej strane.

10300003B 9,60 €

Tangramy plastové

Tangramy vyrobené z hrubého a pevného farebného
plastu. Každá súprava obsahuje 28ks (4 tangramy po
7 častí) v 4 farbách: červená, žltá, modrá a zelená.
Vhodný do školy na matematiku i na voľný čas pre
zábavu.

10300133B 7,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Matematika, Informatika

Tridio - základná sada 51ks

Úplne nový prístup k rozvoju vnímania trojrozmerného
priestoru  a  jeho  zobrazenia  na  ploche.  Deti  najprv
poznávajú priestor prostredníctvom kociek, na ktorých
vyhľadávajú  hrany  ako  hranicu  medzi  dvomi
rôznofarebnými plochami.

10300246C 40,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Matematika - Algebra
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Algebra.

17500333A 90,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

Štvrťročné písomné práce z matematiky -
ZŠ
320 pripravených písomných prác pokrýva celé učivo
matematiky  na  2.  stupni  základných  škôl.  Sú
rozdelené podľa ročníkov od 6. po 9. triedu. Pre každý
ročník je pripravených 80 prác - pre každý štvrťrok 10
vo variantoch A a B.

17100070B 92,10 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Hra - Finančná odysea

Finančná  odysea  je  rýdzo  slovenská  hra  o  práci  s
osobnými  financiami  a  zvládaní  životných  rizík.
Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov,
zakladania  firiem,  prenájmu  nehnuteľností...(atď.)  si
hráči  vytvárajú  pasívny  príjem  a  zveľaďujú  svoj
majetok. Nakoniec sa oslobodia zo všetkých dlhov a
vytvoria  si  zázemie  na  bývanie  so  slušným
pasívnym...

16504001D 60,00 €

Informatika/Programovateľné robotické stavebnice
Chodiaci robot - Transforming Robot

Chodiaci robot, ktorý sa dokáže premeniť na auto a zasa naspäť! Rozmery balenia: 355 × 256 × 68 mm Materiály:
ABS, FR-4 Váha: 1250 g

28300004 339,00 €

272

https://obchod.skola.sk/75986-katalog.html
https://obchod.skola.sk/150133-katalog.html
https://obchod.skola.sk/150133-katalog.html
https://obchod.skola.sk/84165-katalog.html
https://obchod.skola.sk/84165-katalog.html
https://obchod.skola.sk/86574-katalog.html
https://obchod.skola.sk/86574-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170720-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170724-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170716-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170717-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178613-katalog.html
https://obchod.skola.sk
https://obchod.skola.sk/135014-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Informatika
Robotická stavebnica pre pokročilých - Advanced

Svetelné  a  zvukové  časti  sa  dajú  naprogramovať  tak,  aby  reagovali  na  zvukový  senzor.Naprogramujte  LEDky
akokoľvek chcete a vytvorte tak melódie s použitím bzučiaka. Pridaním dotykového senzora môžete vytvoriť svetlo s
vypínačom, môže hrať melódie a pohybovať sa. Rozmery balenia: 355 × 256 × 68 mm Materiály: ABS, FR-4

28300005 550,00 €

Robotická stavebnica základná - Basic

Svetelné  a  zvukové  časti  sa  dajú  naprogramovať  tak,  aby  reagovali  na  zvukový  senzor.Naprogramujte  LEDky
akokoľvek chcete a vytvorte tak melódie s použitím bzučiaka. Pridaním dotykového senzora môžete vytvoriť svetlo s
vypínačom, môže hrať melódie a pohybovať sa. Rozmery balenia: 355 × 256 × 68 mm Materiály: ABS, FR-4

28300003 419,00 €

Robotické vozidlo - Sensor Car

Dotykové senzory môžu rozpoznávať prekážky alebo fungovať ako vypínače.Infračervený senzor môže rozpoznávať
objekty  a  spúšťať  akcie.Nauč  svojho  robota  dalšie  zložitejšie  akcie  s  použitím  dvoch  reflexných  infračervených
senzorov súčasne. Rozmery balenia: 301 × 219 × 67 mm Materiály: ABS, FR-4 Váha: 1000 g

28300002 229,00 €

Informatika/Programovateľné obrábacie stroje (CNC)
UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka - horzintoálna/vertikálna

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 3 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť
rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min) - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo,
živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).

27000025C 1 155,00 €

UNIMAT celokovová CNC 4-osová vertikálna frézka

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 4 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť
rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo,
živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).

27000027C 1 440,00 €

UNIMAT celokovový CNC Sústruh (2 osi)

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 2 krokové motory - pracovná oblasť: 49,5 x 135 mm - 3-čeľusťové
skľučovadlo - 2-polohová nožová hlava - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy
(nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).

27000023C 1 014,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Informatika
UNIMAT CNC SET - Kompletná sada

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada. Obsahuje diely na zostrojenie všetkých variantov UNIMAT CNC
strojov: 2-osový a 3-osový sústruh, horizontálna a vertikálna 3-osová fréza, 4-osová fréza. Materiály: plast, drevo,
živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).

27000028C 1 764,00 €

Informatika/Iné

Animačné štúdio

Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami
vedeli  vytvoriť  pekné  filmové  animácie.  Súprava
obsahuje: časovo neobmedzenú licenciu, web kameru,
zelené plátno, plastelínu a pozadie

39800111D 78,00 €

Dynamická geometria - multi

Program pre žiakov ZŠ, SŠ i pre ďalších záujemcov o
matematiku a geometriu.  Konštrukcie na obrazovke
sú dynamické -  to  znamená,  že možno premiestniť
nejaký  bod  a  celá  konštrukcia  sa  automaticky
prekreslí tak, aby rešpektovala prevedenú zmenu.

17100001B 88,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Informatika, Fyzika

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

3D print EDU PROFI

3D tlačiareň s  technológiou tlače FDM, slovenským
menu,  celokovovým  plne  zakrytovaným  telom  a
farebným dotykovým displejom.

2800502305 1 770,00 €

3D print EDU LIGHT

3D tlačiareň s technológiou tlače FDM, s celokovovým
telom a farebným dotykovým displejom.

2800502306 840,00 €

3D print EDU BASIC

3D tlačiareň s technológiou tlače FDM, odnímateľnou
tlačovou podložkou,  zabudovaným WIFI  a  farebným
dotykovým displejom.

2800502307 552,00 €

Fyzika/Edukačné súpravy pre fyziku
BOX Obnoviteľnej energie

Box obnoviteľnej  energie poskytuje komplexné riešenie ako technológia palivových článkov vzájomne pôsobí  s
obnoviteľnými zdrojmi  energie čím demonštruje sebestačnú energetickú sieť:  solárna energia,  veterná energia,
kinetická energia z ručnej kľuky a demonstrácia úložného potenciálu kondenzátora. Pre porovnanie je k dispozícii celý
rad palivových článkov: PEM vodíkový palivový článok, palivový článok na báze slanej vody a etanolový palivový
článok. Tento box poskytuje nespočetné množstvo experimentov, množstvo vedeckých princípov v akcii a obrovský
priestor pre kreativitu. OBSAH: ... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

27501261B 1 258,80 €

Bio-Energia - palivový článok na Ethanol -
vzdelávacia sada
Sada  využívajúca  najnovšiu  technológiu  palivových
článkov využívajúc etanol ako palivový zdroj. Premena
etanolu na elektrinu ticho a bez akýchkoľvek splodín
celé  dni  a  bez  prestávky.  Úžasná  demonštrácia
technológie palivových článkov.

27500007A 147,60 €

Hydro autíčko

Autíčko  budúcnosti,  ktoré  je  poháňané  vodíkom,
prítomným  vo  vode.  Využíva  vratný  PEM  palivový
článok.  V  zadnej  časti  vozidla  sú  dve  priehľadné
nádoby  zachytávajúce  vznikajúci  vodík  a  kyslík.
Ovládanie autíčka závisí na používateľovi.

27500004A 115,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Merací panel k vodíkovým sadám (grafické
spracovanie priebehov na PC )
Grafické  spracovanie  nameraných  priebehov
zobrazených  na  PC  (pr ipo jen ie  cez  USB) .
Experimentálne  dáta  môžu  byť  spracovávané
pomocou softvéru v reálnom čase (napätie,  prúd a
energia).

27500009A 216,00 €

Mini Eko autíčko na vodík s diaľkovým
ovládaním
2.  generácia  aut íčka  na  vodíkový  pohon  s
obnoviteľným  a  dopĺňateľným  palivovým  článkom,
založeným na princípe výroby vodíka priamo z vody
vo vodíkovej čerpacej stanici.

27500001A 174,00 €

Obnoviteľná energia - sada

Túto sadu na obnoviteľnú energiu tvoria experimenty,
ktoré  slúžia  na  ukážku  kompletného  systému
získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto
sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej
energie v laboratórnych podmienkach.

27500006A 357,60 €

PEM Electrolyzers (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM elektrolýznych článkov.

27500010A 295,20 €

PEM Palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM palivových článkov.

27500011A 305,00 €

PEM Reverzný palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM reverzných palivových
článkov.

27500012A 375,00 €

Solárno vodíkový systém - vzdelávacia
sada
S toutou sadou máte možnosť uplatniť čistú energiu
na  vlastné  aplikácie  využitím palivových  článkov  a
obnoviteľného  vodíka  získaného  energiou  vody  a
slnka. Deti majú možnosť uplatniť čistú energiu podľa
ich uváženia.

27500005A 99,00 €

Demonštračný set Mechanika,
Magnetizmus
Pokusy  z  oblasti  mechaniky  pevného  telesa  a
jednoduchých strojov ako kladiek, kladkostrojov, pák a
naklonených rovín v kufríku.

10400085D 552,00 €

ESU Geometrická optika s 5-lúčovým laserom LG5/635 - elektronik bez magnetickej tabule

Súprava je navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14 ks
plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol, optické
vlákno) a 6 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú na magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera je možné pozorovať
správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu
základných optických prístrojov (ďalekohľad Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.).
Súčasťou sady je 5-lúčový laser LG5/635 - elektronik.

10121-0431 466,50 €

ESU Geometrická optika s 5-lúčovým laserom LG5/635 - elektronik s magnetickou tabuľou

Súprava je navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14 ks
plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol, optické
vlákno) a 6 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú na magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera je možné pozorovať
správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu
základných optických prístrojov (ďalekohľad Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.).
Súčasťou sady je 5-lúčový laser LG5/635 – elektronik a magnetická tabuľa o rozmeroch 60x45 cm s opierkou.

10121-0432 501,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
ESU GON bez magnetickej tabule - Geometrická optika názorne

Súprava bola navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14
ks plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol,
optické vlákno) a 8 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera ( nie je
súčasťou súpravy, kupuje sa samostatne) je možné pozorovať správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj
viacerými  optickými  prvkami.  Umožňuje  to  demonštrovať  funkciu  základných  optických  prístrojov  (ďalekohľad
Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.). Vhodný 5-lúčový laser si môžete vybrať z
ponuky.

10121-0401 223,78 €

ESU GON PLUS bez magnetickej tabule - Geometrická optika názorne PLUS

Doplňujúca sada 15-tich optických modelov umožňuje demonštrovať ďalšie javy z geometrickej optiky. Prechod lúča
trojbokým hranolom, maximálna deviácia, vzduchové šošovky, demonštrácia vlastností indexu lomu prostredia na
vzduchových šošovkách, demonštrácia rôznych optických prístrojov, hranolových sústav. Laserový zdroj svetla nie je
súčasťou súpravy.

10121-0411 255,00 €

ESU GON s magnetickou tabuľou - Geometrická optika názorne

Súprava bola navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14
ks plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol,
optické vlákno) a 8 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú magnetické. Magnetickú tabuľa o rozmeroch 60x45 cm
sa dodáva s opierkou. Pri využití 5-lúčového lasera (kupuje sa samostatne) je možné pozorovať prechod svetelných
lúčov viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu základných optických prístrojov (ďalekohľad
Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.). Vhodný 5-lúčový laser si môžete vybrať z
ponuky.

10121-0402 264,00 €

ESU GON PLUS s magnetickou tabuľou - Geometrická optika názorne PLUS

Doplňujúca sada 15-tich optických modelov umožňuje demonštrovať ďalšie javy z geometrickej optiky. Prechod lúča
trojbokým hranolom, maximálna deviácia, vzduchové šošovky, demonštrácia vlastností indexu lomu prostredia na
vzduchových šošovkách, demonštrácia rôznych optických prístrojov, hranolových sústav. Laserový zdroj svetla nie je
súčasťou súpravy. Magnetickú tabuľa o rozmeroch 60x45 cm sa dodáva s opierkou.

10121-0412 292,50 €

ŽES Geometrická optika - žiacka súprava

Vynikajúca súprava pre praktické cvičenia študentov a žiakov. Skladá sa z 12 ks optických modelov, 3-lúčového
laserového zdroja svetla a siedmich pracovných listov. Hravou formou umožňuje pochopenie základných princípov
geometrickej  optiky  -  zákon  odrazu  a  lomu,  prechod  svetla  cez  optické  prostredie.  Pomocou  zalaminovaných
pracovných listov žiaci môžu zostaviť jednoduché optické prístroje. Pracovný list - ľudské oko - pomôže pochopiť,
prečo musia niektorí z nich nosiť okuliare. Všetky prvky súpravy sú nemagnetické. K súprave je priložený manuál.
Počet experimentov nie je nijako limitovaný.

10121-0421 358,80 €

ŽES Geometrická optika 2 - žiacka súprava so zdrojom bieleho svetla

Rozšírená základná sada o zdroj bieleho svetla, optický hranol a pracovný výkres na demonštráciu rozkladu svetla.
Vynikajúca súprava pre praktické cvičenia študentov a žiakov. Skladá sa z 13 ks optických modelov, 3-lúčového
laserového zdroja svetla, zdroja bieleho svetla integrovaného do 3-lúčového lasera a ôsmich pracovných listov.
Súprava hravou formou umožňuje pochopenie základných princípov geometrickej optiky - zákon odrazu a lomu,
prechod svetla cez optické prostredie. Pomocou zalaminovaných pracovných listov žiaci môžu zostaviť jednoduché
optické prístroje. Pracovný list - ľudské oko - vysvetľuje potrebu nosiť okuliare. Pomocou zdroja bieleho svetla vie
vyučujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom, princíp ako vzniká dúha. Všetky prvky súpravy sú
nemagnetické. K súprave je priložený manuál. Počet... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0423 374,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ESU - Naklonená rovina 02, komplet

Kompletná demo-zostava naklonenej roviny. Obsahuje
statívový stavebný materiál, torzný silomer a valivé
teleso.

10202477D 226,50 €

ESU Aerodynamika 02

Súprava Aerodynamika pozostáva z: 1x Dúchadlo 12
V; 1x Redukcia pre rúrky na dúchadlo 12 V; 1x Kotúč s
násuvnou rúrou; 1x Kotúč s vyhrnutým okrajom; 1x
Lievik s prírubou; 1x Polystyrénová guľa s priemerom
60 mm atď.

10200265B 634,50 €

ESU Dráha so vzduchovým vankúšom A,
základná súprava
Pozostáva z:  1x Vzduchová dráha, L=2000 mm; 2x
Klzák na dráhu, klzné teleso na pohyb na vzduchovom
vankúši;  materiál:  plastová  hmota;  obojstranne
osadená kolíkmi na nasadenie prídavných závaží. J

10201397B 819,00 €

ESU Dráha so vzduchovým vankúšom B,
doplnenie
Doplnenie k základnej súprave 10201397B. Pozostáva
z: 1x Zásuvná kladka na guličkovom ložisku, kladka na
guľôčkových ložiskách s nízkym súčiniteľom trenia z
plastickej  hmoty,  D=50  mm,  na  závese  so  4  mm
vidlicovým  kolíkom;  1x  Kolík  s  háčikom;  2x  Clona
L=25 mm atď.

10202415B 258,00 €

ESU Elektrina - Elektrochémia inno

Pozostáva  z:  1x  nádoba  na  elektrolýzu  ”inno”;  1x
oddeľovacie sito; 1x záves na doskové elektródy; 2x
plochá  olovená  elektróda,  100x45  mm;  1x  plochá
železná  elektróda,  100x45  mm;  1x  plochá  zinková
elektróda, 100x45 mm atď.

10200997A 508,80 €

ESU Elektrina E1

Základná súprava pre DZS Elektrina a Elektronika, 30
stavebných  prvkov,  vodičov,  niektoré  so  4  mm
zdierkami na pripojenie na napájacie alebo meracie
prístroje,  pozostáva  z:  2x  DSP  priamy  vodič  so
zdierkou; 5x DSP priamy vodič atď.

10200130C 300,00 €

ESU Elektrina E1 inno, A - základné
vybavenie
Pozostáva z: 2 x Batéria 1,5V ”inno”; 1 x Akumulátor
6V/10 Ah ”inno”;  1 x Vypínač ON/OFF,  ”inno”;  2 x
Objímka E 10 ”inno”; 2 x Prepínač ”inno” ; 1 x Vložka
pre MSP; 1 x Úložný box, veľký

10200216A 504,00 €

ESU Elektrina E10 inno, Trojfázový prúd

Pozostáva z: MSPI zapojenie do trojuholníka, objímky
E10;  MSPI  zapojenie  do  hviezdy,  objímky  E10;
Žiarovky  12V/100  mA,  E10,  sada  5  ks;  Žiarovky
24V/100  mA,  E10,  sada  5  ks;  Cievka  pre  lineárny
motor; Železná tyč atď.

10200024B 585,00 €

ESU Elektrina E2

Dopĺňajúca súprava pre DZS Elektrina a Elektronika,
30 stavebných prvkov, pozostáva z: 2x DSP rezistor
100 U, zaťažiteľnosť 2W, tolerancia:  ± 5%; 2x DSP
odpor 500 U, zaťažiteľnosť 2W, tolerancia: ± 5%; 1x
DSP 1 kU atď.

10200276B 504,00 €

ESU Elektrina E3

Dopĺňajúca súprava pre DZS Elektrina a Elektronika,
pre  Elektrochémiu,  Elektromagnetizmus  a  Indukciu,
pozostáva z: 1x U+I jadro s prítlačnou skrutkou, jadro
30x16 mm, nastriekané práškom modré, s upínacou
skrutkou atď.

10200343B 588,00 €

ESU Elektrina E5 inno, Magnetické siločiary

Pozostáva  z:  1x  Jemné  Železné  piliny,  250  g;  1x
Zberač železných pilín; DE419-1M 1x Platňa z akrylu
pre magnetické pole,  185x150 mm; 8x Jednoduchý
kompas, D=20 mm; 1x Plošný model magnetického
poľa, 117 magnetiek, 150x150 mm atď.

10201003A 612,00 €

ESU Elektrina E6 inno

Pozostáva  z:  1x  Kyvadlová  tyč,  L=230  mm;  1x
Waltenhofenova platňa; 1x Krátky kontakt na bežci;
1x Dlhá listová pružina, L=300 mm; 1x Jazýčkové relé;
1x Násuvná miska zvončeka; 1x Kladivko na bežci; 2x
Vodič s dvomi kolíkmi, L=30 mm atď.

10201009C 523,27 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ESU Elektrina E7 inno

Pozostáva z:  1x Štvorcové magnety, pár,  28x28x18
mm, neodymium; 2x Železné jadro, 92x28x28 mm; 1x
U-jadro  z  trafo  plechov,  105x110x30  mm,  rozstup
ramien: 45 mm; 1x Železné jadro, 105x28x28 mm; 1x
I-jadro z trafo plechov atď.

10201014B 1 080,90 €

ESU Elektrina E8 inno

Pozostava z: 1x Skúšobné tyčky Fe, sada 20 kusov,
L=80 mm; 1x Neodýmiový magnet na tyči; 1x Vodiče
pre prúdovú váhu, sada 3 ks; 1x Ampérova slučka; 1x
Dlhý vodič, L=395 mm; 1x U-jadro z trafo plechov,
105x110x30 mm atď.

10201017B 790,00 €

ESU Elektrina E9 inno, Ochrana a
bezpečnosť
Pozostáva  z:  1x  MSPI  prúdový  chránič,  dvojpólový
ochranný  vypínač  poruchového  prúdu,  poruchový
prúd: 20 mA, prúd max. 25 A, pracovné napätie: 6 ...7
V AC; 1x MSPI prúdový istič, dva prúdové ističe pre
fázový a nulový vodič atď.

10201018A 835,20 €

ESU Elektrina E9 inno, Ochrana a
bezpečnosť, doplnenie
Pozostáva z 1x MSPI sprcha pre pokusy na vyrovnanie
potenciálu;  1x  MSPI  spotrebič  2  desať  červených
varovných  LED,  ktoré  sa  rozsvietia  pri  skrate  na
kostru; objímka žiarovky E 10 pre žiarovku 6 V/50 mA
ako zobrazenie spotrebiča pod prúdom.

10202444A 232,80 €

ESU Elektronika 1

Doplňujúca súprava pre DZS „Elektrina“, pozostáva z:
1x  DSP  pre  uhlíkové  kefky  pre  DC  prestaviteľné,
odpružené  uhlíkové  tyče  v  držiaku,  vhodné  pre
komutátor;  1x  DSP  pre  uhlíkové  kefky  pre  AC
prestaviteľné, odpružené uhlíkové tyče v držiaku.

10200387B 396,00 €

ESU Elektronika 2

Doplňujúca súprava pre DZS Elektronika,  33 dielna
(vyšší  druhý  stupeň)  pozostáva  z:  1x  DSP  priamy
vodič; 2x DSP priamy vodič so zdierkou; 1x DSP T-
vodič  so  zdierkou;  1x  DSP  krížový  prepínač  s
indikáciou polarity atď.

10200990B 660,00 €

ESU Elektronika doplnenie inno

Pozostáva  z:  1x  MSPI  odpor  100U;  1x  MSPI  odpor
500U; 1x MSPI odpor 1kU; 1x MSPI odpor 10kU; 1x
MSPI lineárny otočný odpor 10kU/4W; 2x MSPI objímka
E10 ”inno”;  1x MSPI  reproduktor  ”inno”;  1x Úložný
box, veľký; 1x Vložka pre MSP.

10200302A 388,80 €

ESU Elektronika komplet inno

Súprava pozostáva z: Elektronika, súprava A ”inno”:
1x MSPI NTC – rezistor; 1x MSPI LDR odpor; 1x MSPI Si
– dioda; 1x MSPI LED dióda; 1x MSPI tranzistor - NPN,
báza vľavo; 1x MSPI tranzistor - NPN, báza vpravo; 1x
MSPI bzučiak atď.

10200187A 799,20 €

ESU Elektronika, súprava A inno

Elektronika, súprava A ”inno” pozostáva z: MSPI NTC –
rezistor; MSPI LDR odpor; MSPI Si – dióda; MSPI LED
dióda;  MSPI  tranzistor  -  NPN,  báza  vľavo;  MSPI
tranzistor - NPN, báza vpravo; MSPI bzučiak atď.

10200052A 319,20 €

ESU Elektronika, súprava B inno

Súprava  pozostáva  z:  MSPI  T-vodič;  MSPI  odpor  s
voľbou  10/22/47  kU;  MSPI  kondenzátor  s  voľbou,
elektrolytické kondenzátory, 100/1000/10000 µF; MSPI
krížový prepínač; MSPI prepínač ”inno”; MSPI vypínač
ON/OFF, ”inno” atď.

10200067A 484,80 €

ESU Fotovoltaická slnečná súprava

Experimentálny set vhodný na výučbu na stredných a
vysokých školách. ESU Fotovoltaická slnečná súprava
- je experimentála sada pre výučbu v školách. Daná
sada  umožňuje  demonštrác iu  základných
experimentov  v  oblasti  fotovoltaiky.

11900023B 1 902,00 €

ESU Kufrík Elektrina

Pokusy: veľkosť elektrického prúdu, napätie, Ohmické
vodiče a Ohmov zákon, zapojenie Ohmických vodičov,
Ohmické  vodiče  -  použitie:  potenciometer,  výkon
spotrebovaný na rezistore, striedavý prúd sínusového
priebehu atď.

MT03870C 1 029,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ESU Kufrík elektrina a elektromagnetizmus

Pomôcky potrebné k prevedeniu pokusov v oblastiach:
Elektrostatika,  Jednosmerný  prúd,  Magnetizmus,
Elektromagnetizmus.

ME90000B 1 440,00 €

ESU Kufrík Elektrina EA1

Pre stredné školy.  Všetko potrebné na viac než 20
základnych  pokusov:  Elektrostatika:  elektrostatické
kyvadlo,  rôzne  druhy  náboja,  Vodiče  a  izolanty:
jednosmerný prúd, Elektrické obvody.

ME90005B 652,00 €

ESU Kufrík Elektrina EA2

Vhodné pre stredné školy. Umožňuje prevedenie viac
než  40  pokusov  s  elektrinou.  Pokrýva  oblasti
e l e k t r o s t a t i k y ,  e l e k t r i c k ý c h  o b v o d o v ,
elektromagnetizmu  a  elektroniky.

ME90009A 1 648,80 €

ESU Kufrík Hydrostatická súprava

Pokusy:  sily  a  tlak  vyvinuté  kvapalinami  v  kľude,
Archimedov  zákon,  hydrostat ické  vzťahy,
hydrostatický  paradox  .

MT03865C 696,60 €

ESU Kufrík Mechanika MA1

Umožňuje  študentom  stredných  škôl  viac  než  20
pokusov  zo  základov  statickej  mechaniky.  Pokusy:
meranie  vzdialenosti,  objemu  a  hmotnosti,  určenie
hustoty, štúdium pohybu, Hookov zákon, štúdium síl,
naklonená rovina, jednoduché systémy.

ME90006A 679,20 €

ESU Kufrík Optika - Akustika

Pokusy: Optika: zákony odrazu, zákony lomu svetla,
medzný  uhol,  úplný  odraz,  šošovky,  ohnisková
vzdialenosť,  zbiehavosť,  pravidlá  spájania  šošoviek.
Akustika:  vznik  a  intenzita  zvuku,  zafarbenie  tónu,
hladina zvuku, šírenie zvuku atď.

MT03680C 974,40 €

ESU Kufrík Teplo TA1

Základné  vybavenie  pre  viac  než  15  pokusov  na
stredoškolskej  úrovni.  Pokusy:  termometria,
rozťažnosť pevných látok, kvapalín a plynov, zmena
stavu  -  šířenie  tepla.  Všetko  je  uložené  v  kufríku
700mm × 450mm × 180mm.

ME90008B 672,00 €

ESU Kufrík Teplo TA2

Všetko potrebné pre viac než 30 pokusov na úrovni
základnej  školy.  Pokusy:  termometria,  kalorimetria,
rozťažnost pevných látok, kvapalín a plynov, zmena
stavu, šírenie tepla, prenos energie.

ME90013B 1 020,00 €

ESU Magnetická mechanika 1 inno

Pozostáva  z:  2x  Magnetický  držiak  s  valcovým
upínačom, D=100 mm; 2x Magnetický držiak s čapom,
D=100  mm;  2x  Torzný  silomer  5/20  N  lakovaný
práškom; 6x Závažie s háčikom 100 g, oceľové; 1x
Závažie s háčikom 20 g, hliníkové atď.

10201620B 396,00 €

ESU Magnetická mechanika 2 inno -
doplnenie
Pozostáva  z:  Pozostáva  z:  1x  Ťažisková  doska,  1x
Olovnica so šnúrou, 1x Jednoduchá naklonená rovina
(02), 1x Držiak torzného silomera pre naklon. rovinu,
1x Krúžok pre silový rovnobežník, 1x Gumový pás a
gumový krúžok, 1x Valivé teleso, atď.

10201651B 264,90 €

ESU Magnetizmus - Elektrina 3 inno

Pozostáva  z:  poniklované  klince,  160x120  mm,
magnetit,  1x  vodiaca  rúra  pre  kruhové  magnety,
L=240  mm,  valcový  magnet,  D=  24,  s  ložiskovou
jamkou,  L=126  mm,  neodymium,  valcový  magnet,
D=24, so závitovým otvorom, L=126 mm atď.

10201652A 540,00 €

ESU Sada Vlnenie

Demonštračná  sada  na  pokusy  z  oblasti  vzniku  a
šírenia mechanického vlnenia: rýchlosť šírenia stojatej
vlny, lom priečnych vĺn u strún, šírenie pozdĺžnych a
priečnych vĺn v pružinách, odraz vĺn, stojaté priečne
vlny v strunách, obsah uložený v kufríku.

ME90100A 600,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ESU Statív a stavebný materiál

Statív a stavebný materiál sú základom pre moduly
Mechanika 1, Dynamika, Sily a krútiaci moment, Kmity
a vlnenie, Termomechanika 1 a Optika 2. Celá sada je
vyrobená  z  eloxovaného  nehrdzavejúceho  hliníka  a
poniklovanej ocele.

10200402B 199,20 €

ESU Súprava - Elektrochémia

Súprava  obsahu je  pomôcky  na  zák ladné
elektrochemické pokusy: Sklenená nádoba, miešacia
tyčinka,  sulfid meďnatý,  kyselina  citrónová,  elektródy
uhlíka,  olova,  zinku,  medi,  železa,  mini  multimeter,
LED indikátor, vodiče.

10400032A 243,00 €

ESU Súprava - Elektrostatika

Súprava dovoľuje realizovať série zaujímavých, sčasti
historických  experimentov  v  oblasti  elektrostatiky.
Väčšina  častí  je  vybavených  4mm  poistkami  na
upevnenie,  pričom  sú  ľahko  vymeniteľné  na
izolovaných  miestach.

10400033A 660,00 €

ESU Súprava - Fotovoltaika

Set obsahuje príslušenstvo na prevedenie pokusov s
prevodom slnečnej energie na elektrickú. Obsahuje:
solárne  články  a  solárne  moduly,  iónovú  lampu,
mostíkový  profil  s  drážkami  a  posuvnými  svorkami,
atď.

10400052A 828,00 €

ESU Súprava - Fyzika

Prenosná  predvádzacia  sada  "fyzika"  sa  skladá  z
dvoch  plastových  kufríkov,  obsahujúcich  materiál,
ktorý sa používa na realizáciu najdôležitejších pokusov
z fyziky. Materiál na prácu jednej skupiny.

10400014C 2 394,00 €

ESU Súprava - Magnetizmus

Rôzne druhy magnetov v  jednej  súprave umožňujú
robiť  rôzne  pokusy.  Sada  obsahuje  pár  tyčových
magnetov,  2  kruhové  magnety,  magnet  podkovu,
magnetické strelky.

12000031C 81,60 €

ESU Súprava - Mechanika 1

Súprava obsahuje prístroje, ktoré sú nevyhnutné na
skúmanie základných zákonov pevných látok, kvapalín
a  plynov.  Viac  ako  50  častí  uložených  v  kufríku.
Súprava  obsahuje  študentský  manuál  s  opisom,
ilustráciami a didaktickými otázkami.

10400027C 475,20 €

ESU Súprava - Mechanika 2

Na  demonštráciu  rôznych  zákonov  páky,  kladky,
kladkovnice a dynamometra. Rozostavenie pokusov a
ich predvádzanie je možné v akejkoľvek triede bez
žiadneho ďalšieho príslušenstva.

10400028C 678,00 €

ESU Súprava - Meranie

Súprava  obsahuje  prenosnú  kolekciu  z  pevného
materiálu na ľahké používanie na základnom stupni,
kde sa môže precvičiť meranie teploty, váhy a dĺžky.
Súprava je vhodná na vedecké vyučovanie a hodiny
matematiky.

10400024A 780,00 €

ESU Súprava - Model ľudského oka

Na predvádzanie optických funkcií oka ako vytváranie
obrazu  objektu  na  sietnici,  akomodácia  (zmena  v
zakrivení  šošoviek),  krátkozrakosť  a  ďalekozrkosť,
fungovanie  dúhovkovej  membrány,  presbyopia
(videnie  starých  ľudí),  žltá  a  slepá  škvrna.

10400029A 744,00 €

ESU Súprava - Plyny

Učebné ciele:  vzduch zaberá  priestor,  pôsobí  silou,
znečistenie vzduchu a jeho účinky. Rozmery: 54 x 45
x 15cm. Obsahuje materiál pre 6 pracovných skupín.

10400019C 456,60 €

ESU Súprava - Pohony a prevody

Modely  rôznych  druhov  prevodov  a  pohonov,  z
ktorých  je  zostavená  didaktická  demonštračná
súprava.  Umožňuje  predviesť  konštrukciu  a  rôzne
druhy  prevodov  v  pohybe.  Modely  sú  funkčné,
navzájom  prepojiteľné,  upevnené  na  plastových
podložkách.

10400039B 405,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ESU Súprava - Premeny energie 2

Fascinujúca  technológia  budúcnosti  zložená  na
základných  fyzikálnych  a  chemických  javoch  je
pop isovaná  vo  v iac  než  20  š tudentských
experimentoch  a  prácach.  Materiál  pre  1  študijnú
skupinu.

10400059A 576,00 €

ESU Súprava - Solárna a tepelná energia

Demonštrácia  základného  a  technického  využitia
solárnej  a  tepelnej  energie.  Obsahuje:  tepelnú
sifónovú  nádobu  s  rúrami,  výmenníkovú  stanicu  s
rúrami,  termometre  100°C,  infračervené  lampy  s
držiakom lámp ES na tyči. Demonštračná súprava.

10400051D 1 092,00 €

ESU Súprava - Solárna bunka

Súprava  určená  žiakom  druhého  stupňa  umožňuje
nasledovné  pokusy:  solárna  jednotka  ako  dióda,
solárna jednotka ako zdroj napätia, solárna jednotka
ako prúdový zdroj, vplyv na intenzitu osvetlenia, vplyv
na uhol osvetlenia, vnútorný odpor atď.

10400018A 480,00 €

ESU Súprava - Veterná energia

Set obsahuje materiál na realizáciu fundamentálnych
experimentov  súvisiacich  s  využívaním  veternej
energie.  Obsahuje  materiál  pre  jednu  pracovnú
skupinu alebo na demonštráciu.

10400050A 732,00 €

ESU Súprava - Vodovodný systém

Súprava obsahuje  ľahko  zložiteľné  príslušenstvo  na
model  prívod vody.  Pokusy:  ako funguje odstredivé
čerpadlo modelu prívodného systému; čo sa stane s
prívodom  vody,  ak  zdvihneme  nádobu  s  vodou;
funkcia vodnej veže ako rezervoára.

10400001A 780,00 €

ESU Súprava - Základné vedecké poznatky

Študentská súprava "základné vedecké poznatky" je
vhodná  na  realizáciu  jednoduchých,  základných
vedeckých pokusov v 2-3 členných skupinách. Žiadne
iné doplnky okrem vody nie sú nevyhnutné. Väčšina
materiálu je vyrobená z masívnych plastov.

10400013A 816,00 €

ESU Súprava - Základy fyziky

Súprava základy fyziky obsahuje kompletnú zostavu
učebného  materiálu  a  jednoduché  experimentálne
príslušenstvo, s ktorým je ľahké manipulovať a preto
je  vhodné  na  študentské,  ale  aj  na  učiteľské
experimenty v oblasti základov fyziky.

10400004C 677,70 €

ESU Súprava - Zem, slnko, mesiac
(Telúrium)
Obsahuje: zdroj energie, horizontálny disk s tieňovým
špendlíkom,  Fresnelove  šošovky,  tri  polohy
Fresnelových  šošoviek,  dátumový  disk  a  dátumovú
ručičku,  satelitnú tyč,  veľký glóbus s  teleskopickou
tyčou, mesiac.

10400038D 690,00 €

ESU Súprava - Zvuk a tón

Počas jednoduchých pokusov sú študenti oboznámení
so základnými zákonmi akustiky a kmitania. Obsahuje
materiál pre 15 pracovných skupín.

10400020C 552,00 €

ESU Súprava Obnoviteľná energia

Nový  prostriedok  navrhnutý  na  pochopenie
problematiky  vývoja  obnoviteľnej  a  dlhodobo
udržateľnej  energie.  Zaujímavá  a  bezprostredná
skúsenosť s používaním slnečnej,  veternej  a vodnej
energie. Na použitie vnútri i vonku.

11900021B 177,00 €

ESU Súprava Veterná energia, junior

Daná súprava  umožňuje  vykonávanie  experimentov
týkajúcich  sa  výkonú  veterných  elektrární
(generátorov)  a  odsledovať  dané  javy  na  základe
pokusov. Pomôcky sú úhľadne uložené v plastovom
boxe.

11900024B 2 301,60 €

Fyzikálne veličiny a jednotky 100x140cm

Obsahom didaktickej pomôcky je vo veľmi prehľadnej
forme  spracovaná  tabuľka  fyzikálnych  veličín  a
jednotiek. Rozdelené fyzikálne veličiny na základné a
odvodené  sú  ďalej  charakterizované  značkou,
jednotkou  a  vzťahom  pre  ich  určenie.

17700174C 90,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Hydro vozíček

Prístroj pre efektnú demonštráciu sily vody. Pohnutie a
pohyb prístroja rovnako očarí malého aj veľkého, na
tomto záujme je stavaný aj tento prístroj! Vozíček je
poháňaný silou vody a vzduchu v tlakovej  nádobe,
hoci aj do diaľky 12m!

10300368C 46,80 €

Lavica na štúdium pohybu

Lavica na štúdium pohybu umožňuje žiakom vizuálne
priblížiť  a  zmerať  rôzne typy pohybov:  rovnomerne
zrýchlený  posuvný  pohyb,  rovnomerne  spomalený
posuvný pohyb, rovnomerne zrýchlený otáčavý pohyb
atď.

MT02037C 332,40 €

Model v reze - dieselový štvortaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10200902C 116,10 €

Model v reze - dvojtaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10202242C 108,00 €

Model v reze - štvortaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10202270C 119,40 €

Napájací zdroj 0-20V, 0-5A DC

Univerzálny  napájací  zdroj  prúdu  a  napätia  s
digitálnym  displejom.  Výstupné  napätie  a  prúd  sú
plynule nastaviteľné. Zariadenie môže byť použité ako
zdroj  konštantného  napätia  s  obmedzením  prúdu
alebo ako zdroj  konštantného prúdu s obmedzením
napätia.

12000531C 309,60 €

Rozoberateľné dynamo

Názorná  učebná  pomôcka,  na  ktorej  je  systém
"cievka-magnet"  dokonale  viditeľný.  Jednotlivé  časti
generátora: hriadeľ, magnet, kovová klietka, cievka.
Zostava je umiestnená na prezentačnej podložke, na
ktorej je nákres vnútornej časti generátora.

MT00908D 27,00 €

Sada Hmat, zrak, sluch

Fyzikálne  pokusy  súvisiace  s  ľudskými  zmyslami
(zmyslovým vnímaním) napr. citlivosť kože, vnímanie
tepla,  svetlo  a  tma /  tieň,  zrkadlové  obrazy,  smer
svetla,  ako  vidí  oko,  ako  fungujú  okuliare,  princíp
kamery a mikroskopu, tóny a zvukové vlny, prenos
zvuku a pod.

10400084B 450,00 €

Sada príslušenstva na štúdium trenia

Tento modul umožňuje študovať trenie. Príslušenstvo
k naklonenej  rovine kat.  č.  MT02047 pre pokusy z
problematiky trenia na naklonenej rovine. Zloženie: 3
kovové závažia 60mm x 20mm x 10mm, podložka s
rôznymi povrchmi 200mm x 40mm.

MT03772C 37,50 €

Samohybné autíčko

Autíčko  na  skúmanie  jednoduchého  priamočiareho
pohybu. Vhodné ako doplnok k študentskej súprave
Dynamika 2.0 (10400103C).

10400105C 192,00 €

SEG Meranie tepla

Termodynamika  pevných,  kvapalných  a  plynných
látok.  Možnosť objasniť  Boylov zákon, Gay-Lussacov
zákon,  Fourierov  zákon  o  vedení  tepla,  Stefanov-
Boltzmannov zákon.

10400082C 402,00 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0 s
timerom
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400127D 942,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Študentská súprava - Dynamika 2.0, bez
timera
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400103D 480,00 €

Študentská súprava - Elektrina - komplet

Kompletné vybavenie pre experimenty s elektrinou na
úrovni fyziky ZŠ a SŠ. Pozostáva z troch modulov: 1.
Elektrina - základy (DC), 2. Elektrina - rozšírenie (AC a
Indukcia),  3.  Elektrina -  rozšírenie 2 (Elektrostatika,
Magnetizmus a Elektrochémia).

10400111C 1 008,00 €

Študentská súprava - Elektrina - rozšírenie
1
Súprava nadväzuje na základnú súpravu 10400108B a
rozširuje  ju  o  možnosť  robiť  pokusy  so  striedavým
prúdom a elektromagnetickou indukciou. Komponenty
je  možné  uložiť  do  zásobníka  Elektrická  súprava  -
základy.

10400109C 282,00 €

Študentská súprava - Elektrina - rozšírenie
2
Súprava nadväzuje na základnú súpravu 10400108B a
rozširuje ju o možnosť robiť pokusy s elektrostatickou
energiou, magnetizmom a základné elektrochemické
pokusy. Všetky komponenty sú prehľadne umiestnené
v robustnom plastovom boxe.

10400110C 183,60 €

Študentská súprava - Elektrina - základy

Súprava  umožňuje  vykonávať  experimenty  so
základnými elektrickými obvodmi (jednosmerný prúd)
a účinkami elektrického prúdu. Všetky komponenty sú
prehľadne umiestnené v robustnom plastovom boxe.
V súprave nájdete aj  zásuvnú dosku na prepájanie
elektrických obvodov.

10400108C 636,00 €

Študentská súprava - Elektronika

Súprava  obsahuje  všetky  komponenty  potrebné  na
experimentovanie  s  funkciou  a  správaním
elektronických  súčiastok  a  obvodov.  Všetky
komponenty sú prehľadne umiestnené v  plastovom
boxe.  Potrebné  príslušenstvo:  napájací  zdroj  (napr.
10400113B) a multimeter (napr.  10900257F) nie je
súčasťou.

10400123C 558,00 €

Študentská súprava - Mechanika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných zákonov mechaniky: 1. Newtonov zákon,
Hookov  zákon,  Archimedov  princíp  páky,  Zlaté
pravidlo  mechaniky.  Viac  ako  35  častí  vrátane
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400100C 372,00 €

Štúdium kinetickej energie

Model  demonštruje  vplyv  hmotnosti  na  kinetickú
energiu  telesa.  2  guličky  rôznej  hmotnosti,  ale  s
rovnakým  priemerom  padajú  vo  vypolstorovanom
valci.  Sú  k  dispozícii  3  rôzne  výšky  pádu.  Široký
podstavec zaisťuje modelu dobrú stabilitu.

MT06021C 103,20 €

Súprava magnetov v kufríku

Kufrík  obsahuje  dva veľké  podkovové magnety,  28
malých tyčových magnetov (póly nie sú označené), 2
tyčové  magnety  s  označenými  pólmi  a  rúrku  na
demonštráciu plávajúcich magnetov.

10400090C 107,04 €

Súprava Mechanika (kladka, kladkostroj)

Veľmi  kvalitná  súprava  na  demonštrovanie
jednoduchej  mechaniky  -  kladiek  a  kladkostrojov.

12000015C 504,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Elektrina

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu na tému Elektrina. Dodáva sa v kartónovom
boxe.

10400116C 210,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Laboratórne
sklo
Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje laboratórne sklo potrebné na
prípravu  na  tému  Práca  v  biologickom/chemickom
laboratóriu. Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400121C 54,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Súprava pre IGCSE skúšky - Mechanika

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu  na  tému  Mechanika.  Dodáva  sa  v
kartónovom boxe.

10400117C 156,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Meranie

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu  na  tému  Meranie  základných  fyzikálnych
veličín. Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400119C 45,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Optika

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu na tému Optika.  Dodáva sa v kartónovom
boxe.

10400118C 42,60 €

Triedny set - Elektrina 2.0

Triedny  set  obsahuje  materiál  pre  skupinové
vyučovanie. Až 6 študentských skupín súčasne môže
robiť  tie  isté  pokusy  objavovať  základné  princípy
elektrických  obvodov.  Nutné  príslušenstvo:
Univerzálny  prepájací  panel  (nie  je  súčasťou).

10400112C 1 008,00 €

Triedny set - Kladky

Odporúčané  príslušenstvo  k  Triednemu  setu
Mechanika 2.0 (10400101B). Umožňuje robiť pokusy
na tému Pevná kladka, Voľná kladka, Kladkostroj  a
pomôže objaviť  Zlaté pravidlo mechaniky.  Obsahuje
materiál pre 6 skupín študentov.

10400102C 98,40 €

Triedny set - Mechanika 2.0

Triedny  set  obsahuje  materiál  pre  skupinové
vyučovanie. Až 6 študentských skupín súčasne môže
robiť  tie  isté  pokusy  objavovať  základné  princípy
mechaniky:  hmotnosť  a  tiaž,  meranie  síl,  Hookov
zákon, ťažisko a rovnováha, princípy páky, pužné a
nepružné  zrážky.  Pomôcky  vrátane  statívového
materiálu sú prehľadne uložené v kufríku.

10400101C 864,00 €

Učiteľská súprava - Dynamika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných  zákonov  dynamiky:  rovnomerný
priamočiary  pohyb,  newtonove  zákony,  voľný  pád,
šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie. Viac ako
40 častí vrátane samohybného autíčka 10400105B a
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400104D 1 108,80 €

Vakuová výveva

Vysokovýkonná,  rotačná  vákuová  pumpa.  Kapacita:
100 l/min. Tlak: 3x10-1Pa Motor: 245 W. Manometer:
0 – 1000 hPa. Rozmer: 335x138x250 mm3. Hmotnosť:
11 kg.

12000393C 498,00 €

Vákuum - študentská sada

Zariadenie  slúžiace  na  praktické  experimenty
základných fyzických vlastností spojených s vákuom.

12000021B 79,20 €

Van de Graafov generátor

Na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri
elektrostat ických  pokusoch;  odnímateľná
konduktorová  guľa  so  4  mm  zdierkou;  priemer
konduktorovej gule: 280 mm; napájanie: 230V AC/50
... 60 Hz; rozmery: 380x230x700 mm, hmotnosť cca.
4,5 kg.

10200645C 406,80 €

Van de Graafov generátor, guľa 22 cm

Van de Graaffov generátor  je  elektrostatický prístroj,  ktorý  vytvára elektrický prúd s  vysokým napätím a pohybom
nevodivého (napr. gumového) pásu prenáša kladný elektrický náboj do dutej kovovej gule, kde sa tento náboj
akumuluje. Pás je umiestnený v transparentnom izolovanom valci, čo umožňuje študentom sledovať, ako systém
funguje. Generátor je opatrený konduktorovou guľou s priemerom 225 mm, ktorá je schopná akumulovať približne
150-200 KV. Pohyb pásu zabepečuje elektomotor s variabilnými otáčkami alebo ručný pohon. Súčasťou je malá
konduktorová (vybíjacia) guľa, elektrostatický chochol a elektrostatická ružica s hrotmi. Pomocou kĺbového spoja v
základni prístroja je možné meniť vzdialenosť medzi veľkou a malou guľou. Rozmery: Priemer konduktorových gúľ:
225 mm and 70 mm. Výška: cca 650 mm. Základňa:... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

13500126B 474,00 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Vysoké napätie v elektrostatike, súprava

Táto  súprava  umožňuje  uskutočnenie  zaujímavých
experimentov  z  elektrostatiky  v  kombinácii  s
Wimshurstovou  indukčnou  elektrinou  alebo  Van  de
Graaffovým generátorom.

10202465C 287,10 €

ŽES Alternatívna energia - premeny

Slúži na pokusy z oblastí: spaľovacie motory, Slnko –
fotovoltaika, energia z vody, tepelná energia, veterná
energia, uskladnenie energie.

10202383B 418,80 €

ŽES Dynamika

Modul Dynamika je nadstavbou na základnú súpravu
ŽES Statív a stavebý materiál. Pomocou tejto súpravy
dokážu  žiaci  zrealizovať  veľké  množstvo  pokusov
zameraných na rovnomerný a nerovnomerný pohyb.

10201364B 358,80 €

ŽES DynaMot

Výborná pomôcka pre školské experimenty z oblasti
základov  elektriny  s  využitím  ručného  generátora
DynaMot,  ktorý  navrhol  Dr.  Heinz  Muckenfuss.
DynaMot  môže  byť  použitý  ako  motor  alebo  zdroj
jednosmerného  napätia  namiesto  batéri í  či
napájacieho  zdroja  pri  výučbe  základov  elektriny
(jednosmerné obvody).

10400106D 432,00 €

ŽES Elektrina 1

Pozostáva  z:  1x  spojovacia  doska,  2x  prepojovací
vodič  25cm,  čierny,  1x  prepojovací  vodič  50  cm,
červený,  1x  prepojovací  vodič  50  cm,  modrý,  1x
prepojovací  vodič  75  cm,  červený,  1x  prepojovací
vodič 75 cm atď.

10200900B 262,80 €

ŽES Elektrochémia

Pozostáva z: 1x Držiak elektród na kolíku; 1x U rúrka s
olovkami  SB  19;  1x  Držiak  tyčových  elektród;1x
Krokosvorka  holá;  1x  Nadstavec  držiaka;  1x  ŽSP
objímka E 10 s pružnými kolíkmi; 1x Kadička 100 ml,
nízka atď.

10200988B 122,40 €

ŽES Elektrodynamika

Slúži  na  pokusy  na  témy:  magnetické  pole  cievky,
geomagnetické  pole,  motor/generátor,  kinetická
energia  z  elektrickej  energie.

10202278B 348,00 €

ŽES Elektromagnetizmus

Slúži  na  pokusy  súvisiace  s  tepelnou  energiou
z  e lektr ickej  energie,  prácou  a  výkonom,
elektromagnetizmom  ,  kinetickou  energiou
z elektrickej energie. Súprava umožňuje vykonanie 40
rôznych experimentov.

10201819B 150,00 €

ŽES Elektronika

Pozostáva z: 1x ŽSP odpor 10 k U; 1x ŽSP odpor 47
kU;  1x  ŽSP  lineárny  otočný  odpor  10  kU;  2x  ŽSP
priamy vodič; 1x ŽSP LDR; 1x ŽSP VDR; 1x ŽSP NTC;
1x ŽSP PTC ; 1x Ušné slúchadlo; 1x ŽSP kondenzátor
0,1 µF; 1x ŽSP kondenzátor 1 µF atď.

10201112C 171,85 €

ŽES Elektronika - doplnenie

Doplnenie  súpravy  10200900A  ŽES  Elektrina  1
umožňuje  vykonávať  pokusy  z  oblasti  elektroniky.
Súprava  obsahuje:  ŽSP  odpor  10kOhm;  ŽSP  odpor
47kOhm; ŽSP otočný odpor 1kOhm; ŽSP priamy vodič,
ŽSP LDR; ŽSP VDR; ŽSP NTC; ŽSP PTC; Slúchadlo, ŽP;
ŽSP kondenzátor 0,1 mikroF atď.

10201115B 190,80 €

ŽES Elektronika - komplet

Súprava  obsahuje  všetky  potrebné  diely  na  všetky
žiacke  experimenty  z  elektroniky.  Obsahuje:  1x
spojovacia doska 2x prepojovací vodič 25 cm, čierny;
1x prepojovací vodič 50 cm, červený; 1x prepojovací
vodič 50 cm, modrý atď.

10201663B 454,80 €

ŽES Elektrostatika

Slúži  na  pokusy  na  témy:  elektrostatický  náboj,
elektrostatické  interakcie,  influencia  –  polarizácia,
Faradayova  klietka.

10202171B 82,80 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ŽES Jadrová fyzika - základy

Slúži  na  pokusy:  Merania  na prázdno;  Spoznávame
rádioaktívne látky (prírodné rádioaktívne látky); Alfa
žiarenie - skúmanie žiarenia alfa; Dosah alfa žiarenia
vo vzduchu; Absorpcia alfa žiarenia; Beta žiarenia atď.

10201948B 211,60 €

ŽES Kmity a vlnenie

Slúži na pokusy: Doba kmitu matematického kyvadla;
Doba kmitu pružinového kyvadla; Doba kmitu listovej
pružiny;  Dráha  -  čas  zápis  harmonických  kmitov;
Meranie  t iažového  zrýchlenia;  Rezonancia
matematického  kyvadla  atď.

10202154B 93,60 €

ŽES Kufrík Elektrina pre ZŠ

Kufrík umožňuje prevádzať pokusy na úrovni 2. stupňa
ZŠ.  Je  určený  na  výučbu  pomocou  pokusov  s
rovnakým východiskom. Obsahuje návod na použitie,
vďaka  čomu  majú  študenti  možnosť  uvedomiť  si
jednotlivé fázy pokusov a pracovať samostatne.

MD02720B 540,00 €

ŽES Kufrík Mechanika pre ZŠ

Tento set  umožňuje zvládnuť  mechaniku 9.  ročníka
ZŠ/1.  ročníka  SŠ,  experimentálnym  prístupom.
Pokusy:  pohyb  predmetu,  mechanické  akcie  a  sily,
vlastnosti  modelovania síl,  sila spôsobená tekutinou
atď.

MT02710C 217,20 €

ŽES Kufrík na štúdium síl

Pomôcka umožňuje: viac než 10 pokusov zo statickej
mechaniky - rýchle zostavenie pokusov - jednoduché
uloženie a kontrola pomôcok. Pokusy: sily v jednom
bode, jednoduchá páka, rovnobežné sily atď.

MT02273C 598,20 €

ŽES Kufrík Svetlo pre ZŠ

Pomocou  komponentov  tohto  kufríka  je  možné
uskutočniť  experimenty  na  tému  „Prenos  svetla.
Zloženie:  zdroje  svetla  (LED,  laser,  držiaky  pre
svetelné  zdroje,  tmavá  komora,  difúzne  obrazovky,
matnice,  clony,  farebné  filtre,  diapozitív  písmeno  F,
diafragmatická mriežka, zrkadlo, optický disk, farebné
gule, sviečky, multifunkčný držiak.

MD35005C 300,00 €

ŽES Magnetické pole vodiča

Súprava obsahuje: Magnetické pole – modely vodičov,
sada 3 ks; Drôtové modely vodičov – priamy, slučka a
cievka  vložené  do  teplu  odolného  profilu  z  nylonu,
železné piliny vo viskóznom médiu v uzavretej kyvete
z akrylového skla atď.

10202297B 142,80 €

ŽES Magnetizmus

ŽES Magnetizmus: slúži na demonštráciu magnetickej
interakcie,  magnetickej  indukcie  a  magnetického
poľa. Súprava pozostáva z: Tyčový magnet, D = 10
mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeno/zeleno lakovaný atď.

10201670B 151,80 €

ŽES Mechanika 1

ŽES Mechanika 1 obsahuje: 1x Experimentálny vozík,
hmotnosť 50g, s veľmi nízkym trením, s vežou pre
upevnenie  závaží  so  zárezom  10  alebo  50  g;  1x
Zvinovací meter, 3 m, v plastikovej krabičke s brzdou;
1x Sada závaží 1 - 50 g atď.

10200649B 298,80 €

ŽES Mechanika 2

Pozostáva z: 1x dráha a optická lavica, 2x50 cm, NTL
profil,  veľmi  hrubostenný  a  robustný,  s  natlačenou
mm  stupnicou,  zostaviteľná  do  1  m  koľajnice
pomocou spojky koľajnice; na čelnej strane otvor na
upevnenie kladky príp. statívovej tyče.

10201360B 436,00 €

ŽES Mini súprava elektrina

Špeciálne prvky zapojené do zástrčky sú základnými
časťami  Minisúpravy  "základy  elektriny".  Ostatné
súčasti:  batérie,  lampy  a  držiaky  lámp,  drôty,
zásuvkové  vedenie,  krokodílie  svorky,  magnetické
ihly, držiak.

10400011A 227,40 €

ŽES Mini súprava kvapaliny a plyny

Súprava  obsahuje  viac  ako  20  rôznych  častí  na
všestranné  využitie:  podstavec,  vagón,  koleso,
testovacie tuby, U-trubice, gumovú zátku, vzduchový
vankúšik, pohyblivý disk.

10400006C 83,70 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ŽES Mini súprava
magnetizmus/elektrostatika
Súprava  obsahuje  24  rôznych  súčastí:  ružicu
kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické
tyče,  železné  piliny,  malé  vagóny,  sadu  háčikov,
vlnenú handričku, kyvadlo a trecie tyče.

10400010A 122,40 €

ŽES Mini súprava magnety

Súprava v plastovom puzdre obsahuje: 1 klip magnet
s vysokou zaťažiteľnosťou, 2 tyčové okrúhle magnety
AlNiCo s rozmermi 200 x 10mm priemer,  2 tyčové
magnety AlNiCo s rozmermi 23 x 10 x 8mm, 2 ploché
magnety s  otvorom, 1 tyčový magnet  s  ložiskovou
panvou, 1 pár kotúčových magnetov s otvorom.

10400031C 231,30 €

ŽES Mini súprava mechanika

Súprava  obsahuje  17  rôznych  častí  na  pokusy
pôsobenie sily, meranie sily, dynamometer, trecie sily,
stabilita,  ťažisko,  rovnováha  dvojramennej  páky,
dvojramenná  páka,  jednoramenná  páka,  mincier,
fixovaná kladka 1, fixovaná kladka 2 atď.

10400005B 141,00 €

ŽES Mini súprava optika

Na  predvádzanie  optických  funkcií  oka  ako  je
vytváranie  obrazu  objektu  na  sietnici,  akomodácia
(zmena  v  zakrivení  šošoviek),  krátkozrakosť  a
ďalekozrakosť.

10400009A 180,00 €

ŽES Mini súprava teplo

Súprava obsahuje 22 rôznych súčastí: stojanová tyč,
kahan,  sviečky,  termometer,  bimetalický  pásik,
farbivo, kapilárne tuby, sklenené tuby, gumové zátky
a Erlenmeyerovu banku.

10400008A 168,00 €

ŽES Mini súprava zvuk

Súprava  obsahuje  ľahko  nastaviteľné  príslušenstvo:
zvukovú škatuľu, vidličkovú ladičku, testovacie tuby,
zvukové  dosky,  napínacie  struny,  gumový  krúžok,
kovovú  pružinu,  ušnú  hadicu,  s  8  základnými
experimentmi v oblasti akustiky.

10400007C 53,70 €

ŽES Náuka o teple

Pozostáva  z:  1x  statívové  kruhy,  sada  3  kusov,
poniklovaná oceľ,  s rozličnými priemermi:  100 mm,
uloženie ochrannej sieťky, 62 mm držanie kadičky, 35
mm držanie Erlenmeyerovej banky.

10200766B 226,80 €

ŽES Náuka o teple 1

Modul  Náuka o teple 1 je  nadstavbou na základnú
súpravu  ŽES  Statív  a  stavebný  materiál.  Pomocou
tejto súpravy dokážu žiaci zrealizovať veľké množstvo
pokusov  zameraných  na  šírenie  tepla  i  zmeny
skupenstva, ku ktorým sú k dispozícii návody.

10200771B 226,80 €

ŽES Náuka o teple 2

Modul  Náuka o teple 2 je  nadstavbou na základnú
súpravu  ŽES  Statív  a  stavebný  materiál.  Pomocou
tejto súpravy dokážu žiaci zrealizovať veľké množstvo
pokusov  zameraných  na  zmeny  skupenstva,  teplo,
prácu a výkon a premenu energie.

10200781B 588,00 €

ŽES Odstredivá sila

Slúži na pokusy: Určenie odstredivej sily ako funkcie
hmotnosti;  Určenie  odstredivej  sily  ako  funkcie
polomeru  otáčania;  Určenie  odstredivej  sily  ako
funkcie uhlovej rýchlosti.

10202441B 462,00 €

ŽES Ohrev vody

Súprava  obsahuje:  Slnečný  kolektor  ŽP,  plochý
kolektor  na  premenu  energie  žiarenia  na  tepelnú
energiu; približne 220 cm dlhá špirála z medenej rúrky
v  kolektorovej  komore;  nafarbené  na  čierno,
odnímateľný  priehľadný  kryt  atď.

10202158B 430,80 €

ŽES Optika 1

Žiacka experimentálna súprava pre základné pokusy z
optiky. Jednotlivé komponenty sú prehľadne uložené v
plastovom kufríku. So súpravou ŽES Optika 1 môžu
byť  vykonané  tieto  experimenty:  Šírenie  svetla  (2
pokusy), Zrkadlá (8 pokusov), Lom

10201573B 150,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ŽES Optika 2

Pozostáva z: 1x Šošovka v držiaku, FI= +50 mm; 1x
Šošovka  v  držiaku,  FI=  -100  mm;  1x  Šošovka  v
objímke, FI= +300 mm; 1x Šošovka v objímke, FI=
+100 mm; 1x Duté zrkadlo v objímke, D=50 mm; 1x
Vypuklé zrkadlo v objímke, D=50 mm atď.

10201324B 274,80 €

ŽES Optika 3 (doplnok k Optike 2)

Pozostáva z: 1x dráha a optická lavica, delená, z NTL
profilu,  s  natlačenou  mm  stupnicou,  2x  50  cm,
zostaviteľná  do  1  m  koľajnice  pomocou  spojky
koľajníc; 1x spojka koľajníc, 80 mm; 1x tyč, valcová,
100x10 mm...

10201475B 219,60 €

ŽES Rotačný pohyb

Slúži na pokusy na témy: Odstredivá sila; Odstredivá
sila – vznášanie gúľ; Odstredivý regulátor; Odstredivá
sila  (geoid);  Rotujúca  kvapalina;  Rotujúce  kyvadlo
(Foucoltovo kyvadlo).

10201935B 202,80 €

ŽES Sily a krútiaci moment

Slúži  na  demonštráciu  pokusov:  Spolupôsobenie
viacerých  síl;  Smer  pôsobenia  síl  a  pôsobisko  sily;
Krút iaci  moment;  Rotačný  pohyb;  Moment
zotrvačnosti  a  uhlové  zrýchlenie.

10201815B 394,80 €

ŽES Súprava - Elektrické obvody

Pokusy: aké sú zložky elektrického obvodu?, aké je
sériové  a  aké  paralelné  zapojenie?,  ako  môže
elektrický prúd produkovať teplo, svetlo a pohyb?, ako
skonštruovať elektromagnet?, ktoré materiály ne/vedú
elektrický prúd?

10400022A 672,00 €

ŽES Súprava - Magnet a kompas

Učebná látka magnet a kompas - vlastnosti magnetov,
pokusy  so  vznášajúcimi  alebo  s  plávajúcimi
magnetmi, tyčový magnet ako strelka kompasu vždy
ukazuje na sever atď.

10400021C 537,00 €

ŽES Súprava - Teplo

Učebná téma termometer:  pomocou zostavovacieho
termometra sa žiaci naučia princípy tepla a tepelnej
rozťažnosti. Učebná téma odparovanie a kondenzácia:
žiaci sa naučia porozumieť termínom odparovanie a
kondenzácia.

10400025A 696,00 €

ŽES Súprava - Váhy a rovnováha

Žiaci  sa  oboznámia  s  kladkovou  rovnováhou,
pružinovými  závesnými  váhami,  rýchlymi  váhami  a
číselnými  váhami  v  ich  najjednoduchšom  dizajne.
Môžu  sa  naučiť  ako  narábať  s  váhami  a  ako
prepočítavať jednotky.

10400023A 900,00 €

ŽES Súprava - Vietor a počasie

Súprava  umožňuje  pracovať  až  šiestim  skupinám
žiakov a obsahuje pomôcky na vytvorenie mobilnej
meteorologickej  stanice.  Žiaci  sa  naučia  čítať  a
používať rôzne meteorologické symboly používané na
oficiálnych mapách počasia.

10400040A 908,40 €

ŽES Tlak vzduchu

Slúži na pokusy: Dôkaz tlaku vzduchu; „Magdeburské
polgule“;  Meranie  tlaku  vzduchu;  Vnútorný  tlak  ,
vonkajší  tlak;  Privedenie  vody  do  varu  pri  60°;
Zníženie vnútorného tlaku; Voľný pád - pádová rúra
atď.

10202323C 238,80 €

ŽES Ultrazvuk

Súprava obsahuje: Ultrazvuk zdroj; Ultrazvuk vysielač;
Ultrazvuk  prijímač;  Ultrazvuk  goniometer;  Bežec  s
ryskou , H = 40 mm; Ultrazvuk clony, set , s upínacím
uholníkom; Ultrazvuk rám pre absorpciu atď.

10202294B 1 188,00 €

ŽES Žiacka laserová súprava

Pomocou  te j to  jednoduche j  sady  môžete
demonštrovať základné vlastnosti  svetla a prakticky
ukázať niektoré geometrickej a vlnovej optiky. Zbierka
pokusov  priložená.  Súprava  obsahuje:  červené
laserové ukazovadlo - 1 ks, difrakčné mriežky rôznych
hustôt a tvaru - 5 ks, polarizačné filtre - 2 ks.

10121-0632 45,60 €
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Fyzika

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Hydrofill PRO

stolná  plniaca  stanica  navrhnutá  pre  ľahké  a
automatické doplnenie vodíka do metal-hydridových
patrón HYDROSTIK PRO

27501262A 1 299,00 €

Hydrostik Pro

Palivový článok na vodík

27501277A 59,00 €

Fyzika/Prístroje, nástroje

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Adaptér-nabíjač akumulátorov 6/12 V

Automatický nabíjací prístroj pre 6 V a 12 V olovených
akumulátorov. Kontrolka nabíjania a indikácia polarity,
nabíjacie  napätie  nastaviteľné  pomocou  posuvného
prepínača,  dva  4  mm  bezpečnostné  banániky  na
prípojnom vedení, ochrana voči spojeniu nakrátko a
prepólovaniu. Napájacie napätie: 230V AC /50 ... 60
Hz, Rozmery: 100x65x60 mm.

10202105D 58,70 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Crooksov rádiometer

Zariadenie na znázornenie premeny energie žiarenia
na kinetickú energiu.

12000039B 40,80 €

Voltmeter pre študentov

Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým  preťažením  bez  poškodenia,  s
ochrannou  diódou  proti  prepólovaniu,  nula
nastaviteľná  skrutkou,  4mm  zdierky  pre  vodiče.
Meracie  rozsahy:  0  až  3V  /  15V  /  30V,  delenie
stupnice:  0,1V  /  1V  /  1V,  dĺžka  stupnice:  75mm,
minimálny rozmery: 100 x 140 x 90mm.

10400035A 26,40 €

Ampérmeter pre študentov

Ampérmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0,
s  krátkodobým  preťažením  bez  poškodenia,  s
ochrannou  diódou  proti  prepólovaniu,  nula
nastaviteľná  skrutkou,  4mm  zdierky  pre  vodiče.
Meracie  rozsahy:  0  až  50  /  500mA  /  5A,  delenie
stupnice: 1 / 10 / 100mA, dĺžka stupnice: 75mm, min.
rozmery: 100 x 140 x 90mm.

10400036A 26,40 €

Digit.mer.prístroj - multimeter
V,A,AC,DC,R,C, D, hFE
DT-9602 je 3 a 1 miestny digitálny multimeter. Meria
DC V,  AC V,  DC A,  AC A,  R,  C,  D,  hFE.  DMM má
manuálne  prepínanie  rozsahov,  funkciu  power  off,
indikuje polaritu a stav batérie.Obrázok má ilustračný
charakter.

10900104C 46,20 €

Digit.mer.prístroj - multimeter
V,A,AC,DC,R,C,F,T
UT 50C je 3 a 1 miestny digitálny multimeter. Meria
DC  V,  AC  V,  DC  A,  AC  A,  R,  C,  F,  T,  test  diód,
prezváňanie. DMM má manuálne prepínanie rozsahov,
funkciu  power  off,  indikuje  polaritu  a  stav
batérie.Obrázok  má  ilustračný  charakter.

10900103C 45,00 €

Digitálny dozimeter Gama a Beta žiarenia

Dozimeter  využívajúci  Geiger-Mullerovu  trubicu  na
meranie veličín charakterizujúcich ionizačné žiarenie.
Vďaka vysokej citlivosti  dozimetra je možné priamo
zmerať  úroveň  prirodzenej  rádioaktivity  a  taktiež
niektoré prirodzené žiariče vo Vašom bezprostrednom
okolí ( napr. draselné soli, hnojivá, niektoré farbivá...)

05-0012 100,08 €

Digitálny merací prístroj - multimeter
V,A,AC,DC,R,C,F,T, D, hFE
UT 39C je 3 a 1/2 miestny digitálny multimeter. Meria
DC  V ,  AC  V ,  DC  A ,  AC  A ,  R ,  C ,  F ,  T ,  D ,  hFE ,
prezváňanie. DMM má manuálne prepínanie rozsahov,
funkciu power off, indikuje polaritu a stav batérie.

10900019C 39,60 €

Digitálny sonometer

Meranie  hlukovej  záťaže.  Spĺňa  bezpečnostné
požiadavky podľa normy CEI 651 (trieda 2), 2 krivky
dBA (hluk)  a dBC (hudba).  Technické údaje:  2 000
bodový displej z tekutých kryštálov, 2 pásma meraní
35 až 135dB (vysoké a nízke - Lo a Hi).

MT01327C 357,60 €

Dvojitá príchytná svorka

Model  s  dvoma  vzájomne  kolmými  priechodmi,  z
liatého hliníka. Rázvor čeľustí od priemeru 2mm do
priemeru 10,5mm. Úchopy z polyetylénu.

MB00165D 8,10 €

Elektroskop

Jednoduchý, lacný a robustný model pre školákov.

MT03699C 91,20 €

ESU Statív a stavebný materiál

Statív a stavebný materiál sú základom pre moduly
Mechanika 1, Dynamika, Sily a krútiaci moment, Kmity
a vlnenie, Termomechanika 1 a Optika 2. Celá sada je
vyrobená  z  eloxovaného  nehrdzavejúceho  hliníka  a
poniklovanej ocele.

10200402B 199,20 €

ESU Súprava - Meranie

Súprava  obsahuje  prenosnú  kolekciu  z  pevného
materiálu na ľahké používanie na základnom stupni,
kde sa môže precvičiť meranie teploty, váhy a dĺžky.
Súprava je vhodná na vedecké vyučovanie a hodiny
matematiky.

10400024A 780,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ESU Súprava - Zem, slnko, mesiac
(Telúrium)
Obsahuje: zdroj energie, horizontálny disk s tieňovým
špendlíkom,  Fresnelove  šošovky,  tri  polohy
Fresnelových  šošoviek,  dátumový  disk  a  dátumovú
ručičku,  satelitnú tyč,  veľký glóbus s  teleskopickou
tyčou, mesiac.

10400038D 690,00 €

Glóbus Zem:dni a noci na kontinentoch, so
zdrojom napätia,...
Názorná pomôcky na objasnenie striedania dní a nocí
na  kontinentoch.  S  kalendárom,  otáčanie  pomocou
motora, v anglickom jazyku. Priemer: 28cm.

16401023C 123,00 €

Meteo stanica mini - teplo, hodiny, vlhkosť

Oblý plastový box obsahuje teplomer °C (od -20° do
+50°), hodiny a hydrometer na dve tužkové batérie
(nie sú súčasťou balenia), rozmery 9 x 19cm.

13000054B 11,40 €

Galvanometer pre študentov

Galvanometer s analógovou stupnicou so zrkadlom, s
bodovým ložiskom, pohyblivou cievkou a centrálnym
vypínačom  na  zvolenie  stupnice  bol  navrhnutý  na
vyučovanie a garantuje ľahkú a pohodlnú obsluhu a
odčítavanie nameranej hodnoty.

10400037A 38,40 €

Geiger-Müllerov čítač

Kompaktný  digitálny  merací  prístroj  na  meranie
rádioaktívnych  zdrojov.  Prístroj  je  magneticky
upínateľný,  má  4-miestny  červený  LED  display  s
výškou číslic 13 mm a jeden akustický snímač signálu.

10200826C 149,50 €

Geiger-Müllerov čítač "inno"

Demonštračný  merací  pristroj  pre  kvantitatívne
zachytenie ionizujúceho žiarenia; prístroj je praktický
a magneticky upínateľný;  26 mm veľký LED-displej
pre meranú hodnotu umožňuje exaktné odčítanie tiež
z väčšej vzdialenosti.

10201169D 226,80 €

Generátor funkcí 4 MHz (nízkofrekvenčný
generátor)
Bezpečnosťná  trieda  3,  Vizuálna  voľba  funkcií,
Integrovaný  audio  zosilňovač  (200kHz),  Presné
zobrazenie  frekvencie,  Amplitúda.

MT04729C 672,60 €

Hlukomer

Praktický a ľahko ovládateľný merač úrovne hluku s
digitálnym  zobrazovaním  v  decibeloch  (dB)  a
ľubovoľne  nastaviteľným prepínacím  prahom,  ktorý
funguje ako semaforový ukazovateľ hluku so šťastnou
zelenou tvárou a smutnou červenou tvárou.

12000390D 411,60 €

Kalorimeter s priehľadným vrchnákom

Jednoduchý  kalorimeter,  ktorý  pozostáva  z  dvoch
sústredných hliníkových valcov. Vnútorný je uložený
na plastovej manžete, ktorá ho izoluje od vonkajšieho
valca s priemerom 100mm a objemom 800ml vody.
Teplomer treba objednať zvlášť.

MT00174C 79,80 €

Koľajnica, vysoká, 30 cm

Koľajnica, vysoká, 300 mm; NTL profil

10200777C 27,20 €

Kompas kovový

Kovový  kompas  s  priemerom 5cm so  zväčšovacím
sklom, rozdelený na 360 stupňov.

10300340A 6,60 €

Kompas školský

Školský  kompas  z  odolného  plastu  s  priesvitnou
spodnou časťou o priemere 4,8cm.

10300323A 3,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Kompas z plastu

Priemer 35 mm, strelka s dvoma hrotmi (červeným a
modrým), bez aretácie.

MT00056C 4,50 €

Kompas z plastu

Rovná strelka, výukový model, bez aretácie.

MT00071C 13,20 €

Kompas z plastu, 35 mm

S  možnosťou  projekcie,  priemer  35mm,  strelka  s
jedným bodom, bez aretácie.

MT00067C 6,30 €

Kovová školská váha do 2kg

Veľmi  pevná  kovová  váha,  ideálna  pre  použitie  v
triede  na  porovnávanie  hmotnosti  rôznych  telies  a
vysvetlenie spôsobu váženia.  Dodávaná bez závaží.
Veľkosť: 14 x 17 x 4cm / kapacita 2kg.

10300288C 71,40 €

Laboratorny pH-meter s analogovým
výstupom (pH209R)
Laboratórny  pH-meter  s  analógovým  výstupom
(pH209R).

MT01730C 604,20 €

Laboratorný stojan SYSDIDAC®

Dve kolmé drážky umožňujú rýchlu inštaláciu nosných
tyčí v rôznych polohách: v strede, mimo stred alebo
viac  nosných  tyčí.  Upevňovací  systém  "T-slot"
uľahčuje  inštaláciu  zvislých nosných tyčí  a  zároveň
zabezpečuje ukotvenie na podstavci.

MT00035C 48,40 €

Maximo-minimálny teplomer (- 50 °C až
+200 °C/±1 °C)
Teplomer (-40°C až +300°C/±1°C).

MT01965C 41,90 €

Mikrometrické skrutkové meradlo

Presný prístroj na meranie hrúbky materiálu. 0 - 25
mm, presnosť 0.01 mm

11000423C 38,40 €

Kód Názov Cena
10900016A Meracia šnúra 10A, 0,5m červená 2,20 €
10900015A Meracia šnúra 10A, 0,5m modrá 2,20 €
10900017A Meracia šnúra 10A, 0,5m zelená 2,20 €
10900014A Meracia šnúra 10A, 0,5m žltá 2,20 €
10900186C Meracia šnúra 10A, 100cm, červená 1,80 €
10900187C Meracia šnúra 10A, 100cm, modrá 1,80 €
10900188C Meracia šnúra 10A, 100cm, zelená 1,80 €
10900109C Meracia šnúra 15A, 0,5m červená 1,50 €
10900112C Meracia šnúra 15A, 0,5m modrá 1,50 €
10900110C Meracia šnúra 15A, 0,5m zelená 1,50 €
10900111C Meracia šnúra 15A, 0,5m žltá 1,50 €
10900105D Meracia šnúra 15A, 1m červená 1,90 €
10900108D Meracia šnúra 15A, 1m modrá 1,90 €
10900106D Meracia šnúra 15A, 1m zelená 1,90 €
10900107D Meracia šnúra 15A, 1m žltá 1,90 €
10400065C Spojovací vodič (červený), konektor 4 mm, dĺžka 25 cm 3,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
Kód Názov Cena
10400070C Spojovací vodič (červený), konektor 4 mm, dĺžka 100 cm 4,80 €
10400067C Spojovací vodič (čierny), konektor 4 mm, dĺžka 50 cm 3,90 €
10400069C Spojovací vodič (čierny), konektor 4 mm, dĺžka 100 cm 4,80 €

Model dynama

Demonštračný  model  dynama  pre  jednoduché
pochopenie  fungovania.

11000095C 24,00 €

Laboratórny zdroj 1-30V/0-15A 450W

Výstupné  nastaviteľné  napätie/prúd  1-30VDC/5A,
výstupné pevné napätie/prúd 5 VDC/1A max.  A  12
VDC/1A max., zvlnenie a šum 5mV, povolený rozsah
sieťového  napätia  230V/50Hz  atď.  Rozmery
205x115x280  mm,  hmotnosť  6,5  kg.

10900024C 342,00 €

Napájací zdroj 0-20V, 0-5A DC

Univerzálny  napájací  zdroj  prúdu  a  napätia  s
digitálnym  displejom.  Výstupné  napätie  a  prúd  sú
plynule nastaviteľné. Zariadenie môže byť použité ako
zdroj  konštantného  napätia  s  obmedzením  prúdu
alebo ako zdroj  konštantného prúdu s obmedzením
napätia.

12000531C 309,60 €

Napájací zdroj 3 napätia ±15 V, +5 V, ±10
V
Napájací zdroj 3 napätia ±15V, +5V, ±10V.

MT01985C 288,00 €

Napájací zdroj 6 napätia/1 A

Napájací zdroj 6 napätia/1A.

MT01983C 103,20 €

Napájací zdroj, 12 V / 3 A

Zdroj  bezpečného  napätia  vhodný  pre  použitie  so
študentskými experimentálnymi súpravami. Skrinka z
oceľového plechu s vetracími otvormi, prepínač I/O so
svetelnými  diódami,  4mm  farebne  rozlíšené
bezpečnostné  zdierky,  elektronická  poistka  proti
prehriatiu a skratu. Výstupné napätie: 2/4/6/8/10/12V
(DC alebo AC), max. záťaž 3A.

10400114C 192,00 €

Napájací zdroj, 6 V / 1 A DC

Zdroj  bezpečného  napätia  vhodný  pre  použitie  so
študentskými experimentálnymi súpravami. Puzdro s
hlavnou  zásuvkou  a  150cm  napájacím  káblom.
Pracovné  napätie:  100-240V/50-60Hz.  Výstupné
napátie:  6V  /  1A  DC.

10400113C 22,44 €

Nastaviteľný viacenásobný zdroj napätia

Nastaviteľný viacnásobný zdroj napätia.

MT01988C 504,00 €

Nerozbitné zrkadlo, 25ks

Sada nerozbitných zrkadiel pre prácu žiakov do lavice
na hodinách Geometrie. Obsah: sada 25ks, rozmer 10
x 7cm.

10300153B 15,30 €

Nízkofrekvenčný generátor

Nízkofrekvenčný generátor.

MT04730C 252,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Objemy - rozšírená sada

15 modelov vyrobených z priesvitného plastu výšky
10cm.

10300306C 26,40 €

Odmerky plastové

5  plastových  odmeriek  s  mierkou  100ml,  200ml,
300ml, 500ml a 1000ml.

10300332C 9,00 €

Odmerné valce

Obsahuje: 7 plastových odmerných valcov s mierkou:
10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml a 1000ml.

10300310C 27,00 €

Panel s odporovými drôtmi

Skúmanie  závislosti  elektrického  odporu  od  dĺžky,
priemeru  a  materiálu  rôznych  odporových  drôtov.
Plastová  doska  so  šiestimi  drôtmi  a  4mm zdierky.
Dĺžka  každého  drôtu:  1000mm.  Pr ípustné
prevádzkové napätie: 12V AC/DC. Materiál a priemer
drôtov: železo 0,4mm; konštantán 0,3mm; konštantán
0,4mm; konštantán 0,5mm; meď 0,5mm; meď 0,7mm.

10400089C 173,70 €

Presýpacie hodiny - 20ks

Ako dlho trvá  5  min.  prestávka? Ako dlho trvá  30
sekúnd,  ak  stojíš  na  jednej  nohe?  Urobte  čas
viditeľným  a  nechajte  deti  experimentovať  s  ním.
Praktické balenie v plastovom kufríku pre celú triedu.
Obsah: 20 presýpacích hodín.

10300034B 28,50 €

Presýpacie hodiny - 4ks

Presýpacie hodiny pre vytvorenie názornej predstavy
o  plynutí  času.  Vhodné  aj  ako  vizuálne  stopky  pri
riešení rôznych úloh. Čas: 30, 60, 120, 180s. Výška:
9cm.

10300290C 5,00 €

Presýpacie hodiny - 5ks

Čas sa stáva viditeľným. Ako dlho trvá 30 sekúnd, 1
minúta,  3,  5,  alebo  10  minút.  Deti  rozvíjajú  svoj
zmysle pre čas vďaka ručným presýpacím hodinám.
Farebný vrchnák a piesok pomáhajú ľahko rozlišovať
rôzne časové úseky.

10300157B 8,00 €

Priestorové telesá (17ks, 10cm)

Plastové priestorové telesá (17ks) s výškou 10cm a
otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo
suchých  materiálov.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300261B 38,40 €

Rádioaktívne preparáty, sada 3 ks

Zdroje žiarenia pre skúmanie vlastností alfa, beta a
gama žiarenia

10201829C 546,10 €

Rohové zrkadlo

Pri  práci  s  rohovým zrkadlom môžete  využiť  rôzne
kocky so vzorom či mozaikami. Praktická pomôcka na
pochopenie symetrie, vzorov, postupnosti a zobrazení.

10300031C 6,98 €

Ručný generátor ŽP

Ideálne  prakticke  kompaktné  zariadenie  pre
študentské experimenty. DC motor s prevodovkou v
transparentnom puzdre s robustnou kľukou.

10201151B 19,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
CLAB interfejs

Interface/rozhranie  CLAB,  je  vybavený  vlastným  procesorom  a  pamäťou  s  možnosťou  uskutočniť  merania  pri
vysokých  vzorkovacích  frekvenciách  (100  kHz)  s  presným  načasovaním,  nezávisle  na  počítači.  Pamäť  FLASH
umožňuje jednoduchú aktualizáciu vnútorného systémového softvéru. CLAB sa k počítaču pripája a nabíja cez USB
port,  obsahuje  aj  senzory  napätia  BT02  (-10  ..  10  V)  a  teploty  BT01  (-40  ..  140  °C),  má  zabudovaný  3-osí
akcelerometer.  Má tri  vstupy na analógové BT senzory s automatickou identifikáciou. Prepojenie CLAB s grafickými
kalkulačkami CASIO : na kalkulačkách je nainštalovaný E-CON softvér, ktorý umožňuje konfigurovať pokusy s CLAB,
zber  dát  cez  pripojené  senzory,  grafické  spracovanie  zhromaždených  dát.  Pre  pripojenie  potrebujete  dátový
komunikačný kábel s 3-pin konektormi (SB-62, nie je súčasť dodávky).... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10900074D 216,00 €

Kód Názov Cena
10900156D Elektródy k EKG senzoru 24,00 €
10900064D Kolorimeter (spektrofotometer) 174,00 €
10900163D Senzor náboja 114,00 €
10900164D Senzor nízkeho zrýchlenia (-5g..5g) 142,80 €
10900054D Senzor osvetlenia (0..150klx) 102,00 €
10900159D Senzor prúdenia (0..4 m/s) 243,00 €
10900167D Senzor rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, gama) 216,00 €
10900043D Senzor relatívnej vlhkosti (0..100%) 96,00 €
10900034D Senzor sily - Platňa 495,00 €
10900080D Senzor svetla (0,1..10W/m2) 24,00 €
10900046D Senzor teploty (-20..140°C) 24,00 €
10900042D Senzor uhlu pootočenia - polohy 99,00 €
10900169D Senzor vysokého zrýchlenia (-25g..25g) 144,00 €
10900165D UvA senzor (senzor ultrafialového žiarenia) 190,80 €
10900166D UvB senzor (senzor ultrafialového žiarenia) 193,20 €
10900037D Ultrazvukový senzor vzdialenosti (0,2..6m) 120,60 €
10900155D Titračný dávkovací motorček 117,00 €
10900160D Záťažový monitor srdca 156,00 €
10900002B Zdroj napätia laboratórny, LED 0,9-24V/2A 138,00 €

Školský tachometer

Školský  tachometer  s  počítadlom  vám  výrazne
pomôže  rozvíjať  u  detí  zmysel  pre  vzdialenosť.
Kráčajte,  točte  tachometrom  a  merajte  rôzne
vzdialenosti. Každý meter budete počuť zvuk kliknutia.
Počítadlo je do 99.999m.

10300276C 23,20 €

Náhradný filter spirometra

Náhradný filter spirometra 10900151D.

10900152D 9,00 €

Súprava závaží do 500 g

Súprava závaží: 1x500g, 2x200g, 1x100g.

10300205C 19,80 €

Súprava závaží - klasik do 1kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici.

10300303C 75,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €

Súprava závaži -plastová

Farebná  súprava  54  plastových  závaží  o  priemere
30mm s ľahkou manipuláciou v zložení: 20x1g, 20x5g,
10x10g, 4x20g.

10300337B 11,40 €

Súprava závaží do 1 kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici bez vrchnáka.

10300328C 65,40 €

Teleskop Konusky 200

Doporučené  pre  planetárne  pozorovania  a
astrofotografovanie.  Newtonov ďalekohľad s optikou
MultiCoated.  Priemer  200mm,  ohnisková  dĺžka
1000mm  atď.

13000097A 1 314,00 €

Teleskop Konusmotor 130

Model s výraznou optickou i mechanickou kvalitou pre
vzrušujúci astronomický zážitok.

13000101A 381,60 €

Teleskop KONUSPACE-5

Refraktor  s  kovovým  stat ívom  vhodný  pre
začiatočníkov,  vďaka  krátkej  optickej  vzdialenosti
poskytuje maximálny jas pre pozorovania cez deň i v
noci.

13000103A 68,40 €

Teleskop Konustart-700, D.60mm

Tento teleskop je veľmi úspešný už medzi mladými
astronómami. Tento ďalekohľad má pridané špeciálne
vybavenie, všetko v textilnom púzdre v kufríku, takže
je dobre prenosný.

13000106A 130,20 €

Teleskop Motormax 90

Maksutov-Cassegrain  ďalekohľad  s  optikou
MultiCoated.  Priemer  90mm,  ohnisková  dĺžka
1200mm,  fokálny  pomer  f/13.3...

13000102A 499,20 €

Teplomer - 1°C..101°C s presnosťou 0,2°C

Rúrkový  teplomer  s  biologicko  rozložiteľnou
špeciálnou  modrou  výplňou  na  žltom  pozadí,  s
putkom. Rozsah merania: - 1°C až 101°C.

12000333C 27,60 €

Teplomer - °C/°F stupnica, menší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  -30  do  +50°C
odchýlka 1°C, od –27 do 120°F, odchýlka 1°F. Veľkosť:
207 x 43mm.

10400054A 6,00 €

Teplomer - °C/°K stupnica, väčší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  –40  do  +50°C,
odchýlka 1°C, od 233 do 323K, odchýlka 1K. Veľkosť:
400 x 68mm.

10400055A 14,40 €

Teplomer 1ks

Teplomer zo skla do 100 stupňov v plastovej tube s
uzáverom.

10300275C 3,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Tlakomer s vodnou náplňou

Manometer v tvare U, 2 x 10cm, na podstavci. Vodný
stĺpec = max. 200mm.

MT02215C 41,00 €

Tlmivka pre spektrálne výbojky

Predradená  tlmivka  pre  napájanie  spektrálnych
výbojok  DL102-HG  a  DL102-NA  s  päticou  Pico  9;
skrinka z ABS, kontrolné svetlo signalizujúce zapnutie,
Terko zásuvka pre odber napätia; menovitá intenzita
prúdu: 1 A, napájanie: 230 V/50 ... 60 Hz, Rozmery:
210x95x200 mm; Pre použitie výbojok je nutné teleso
spektrálnej výbojky DL102-3G!

10200893D 160,80 €

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

Vákuová pumpa

2-stupňové  rotačná  lopatková  výveva  s  olejovým
mazacím  systémom.  Hadicová  prípojka:  O8  mm,
kapacita nasávania pri 750 mm Hg: 70 L/min. Konečné
vákuum: 0,05 mBar. Hmotnosť: 12,5 kg. Rozmery: 315
x 240 x 120 mm.

20000282B 390,00 €

Vákuum - ručná pumpa

Jednoduchá mechanická pumpa na vytváranie vákua.
S tlakomerom a rôznymi spojkami.

12000024C 138,00 €

Van de Graafov generátor

Na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri
elektrostat ických  pokusoch;  odnímateľná
konduktorová  guľa  so  4  mm  zdierkou;  priemer
konduktorovej gule: 280 mm; napájanie: 230V AC/50
... 60 Hz; rozmery: 380x230x700 mm, hmotnosť cca.
4,5 kg.

10200645C 406,80 €

Van de Graafov generátor, guľa 22 cm

Van de Graaffov generátor  je  elektrostatický prístroj,  ktorý  vytvára elektrický prúd s  vysokým napätím a pohybom
nevodivého (napr. gumového) pásu prenáša kladný elektrický náboj do dutej kovovej gule, kde sa tento náboj
akumuluje. Pás je umiestnený v transparentnom izolovanom valci, čo umožňuje študentom sledovať, ako systém
funguje. Generátor je opatrený konduktorovou guľou s priemerom 225 mm, ktorá je schopná akumulovať približne
150-200 KV. Pohyb pásu zabepečuje elektomotor s variabilnými otáčkami alebo ručný pohon. Súčasťou je malá
konduktorová (vybíjacia) guľa, elektrostatický chochol a elektrostatická ružica s hrotmi. Pomocou kĺbového spoja v
základni prístroja je možné meniť vzdialenosť medzi veľkou a malou guľou. Rozmery: Priemer konduktorových gúľ:
225 mm and 70 mm. Výška: cca 650 mm. Základňa:... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

13500126B 474,00 €

Viacúčelový merací
prístroj,analógový,automatické poistky
Ručný merací prístroj pre meranie napätia a prúdu AC
alebo DC,  použiteľný aj  ako galvanometer  Rozsahy
napätia AC a DC: 1 mV, 100 mV ...  30 V. Rozsahy
prúdov AC a DC: 100 µA ... 1 A a tiež 10 A

10201739C 190,08 €

Vodná elektráreň

Elektrická energia je kľúčom k rozvoju a prosperite.
Vodná  energia  je  najviac  používanou  formou
obnoviteľných  zdrojov  energie.  Model  objasňuje
princíp  turbíny  a  technológiu  elektrární  a  generuje
skutočný elektrický prúd.

10400053A 330,00 €

Voltov článok

Voltov článok je predchodcom batérie a po prvý krát
bol zostavený v roku 1794 Alessadrom Voltom. Je to
jednoduchý  zdroj  elektrickej  energie,  medzi  jeho
vývodmi  je  elektrické  napätie.  Článok  sa  skladá  z
dvoch rôznych kovov.

MT03810C 107,40 €

Vzduchová pumpa

Robustná dvojčinná vzduchová pumpa pre vytvorenie
pod-  alebo  pretlaku,  obsahuje  pružnú  hadicu  s
nástavcami. Zdvih pumpy cca 3 litre.

10201779D 18,72 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Žiacky napájací zdroj s displayom

Technické údaje ako P3130-3M, ale  nie je  osadený
magnetmi. Trojmiestny LED ukazovateľ, výška číslic:
20  mm;  Výstupy:  napätie  DC:  0  ...  12V,  plynule
nastaviteľné,  stabilizované,  max.  3A  napätie  AC:
3/6/9/12V, s voľbou, max. 3A, Napájanie: 230V AC/50
... 60 Hz, Rozmery: cca. 160x120x45 mm, hmotnosť:
cca 1260 g

10200890D 250,80 €

Zosilňovač generátora frekvencií

Zosilnite  svoj  GBF  (generátor  nízkej  frekvencie)
200KHz  o  10W  za  okamih.  S  generátorom  nízkej
frekvencie  sú teraz  možné experimenty vyžadujúce
veľký prúd.

MT01901C 237,60 €

Vzdušný oceán - multi

Prvé CD z radu Živly obsahuje, vysvetľuje a názorne
predvádza mnoho informácií  týkajúcich sa vzduchu.
Od fyzikálnych princípov lietania, cez vzduch v prírode
až k vzduchu spoločenskému a ekológii.

17100047C 44,80 €

Dielenská skriňa na náradie - DS-1

Z  kvalitného  oceľového  plechu  0,7-1,5mm,  oblé
hrany,  štandardný  rozmer  780x380x1920mm,
uzamykanie rozvorovým zámkom, 4 police – každá s
nosnosťou 50kg. Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900012C 153,43 €

Dielenská skriňa na náradie - DS-2

Z  kvalitného  oceľového  plechu  0,7-1,5mm,  oblé
hrany,  štandardný  rozmer  780x380x1920mm,
uzamykanie rozvorovým zámkom, 4 police – každá s
nosnosťou 50kg. Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900013C 153,43 €

Dielenská skrinka nad pracovný stôl

Je  zo  zváranej  oceľovej  konštrukcie  0,7-0,8mm.
Štandardný  rozmer  1200x600x200mm.  Oblé  hrany,
uzamykanie  dverí  cylindrickým  zámkom,  6  políc,
perforovaná zadná časť  skrinky aj  dverí.  Povrchová
úprava  kovových  častí  je  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak.

18900010C 87,94 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-1, 1
skrinka, 2 police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900005C 180,28 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-2, 2
skrinky
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900006C 191,33 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-3, 3
zásuvky, 2 police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900007C 227,95 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-4, 1
skrinka, 3 zásuvky
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900008C 253,42 €

Dielenský pracovný stôl PS-1, bez skriniek

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900001C 97,42 €

Dielenský pracovný stôl PS-2, skrinka, 2
police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900002C 172,70 €

300

https://obchod.skola.sk/68029-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78733-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69039-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178576-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178577-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178574-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178569-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178569-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178570-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178570-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178571-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178571-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178572-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178572-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178564-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178565-katalog.html
https://obchod.skola.sk/178565-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Dielenský pracovný stôl PS-3, 2 skrinky

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900003C 184,20 €

Dielenský pracovný stôl PS-4, 2 skrinky

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900004C 241,37 €

Dielenský vozík na náradie

Z kvalitného oceľového plechu 0,7-2,0mm, 6 zásuviek,
uzamykanie cylindrickým zámkom, horná odkladacia
plocha  vybavená  gumovou  podložkou  s  lemom,
koleiska  2x  pevné,  1xotočne,  1x  otočné  s  brzdou,
priemer 100mm, Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900011C 208,80 €

Perforovaná stena na háčiky k pracovným
stolom
Z oceľového plechu 0,7-0,8mm. Štandardný rozmer
1200  x  460mm,  perforácia  –  rozmer  štvorcov
10x10mm, rozteč  dier  38mm. Povrchová úprava je
polyesterový vypaľovaný práškový lak.

18900009C 24,12 €

Plastový box extra hlboký F25

Plastový extra hlboký box. Výška 225 mm.

20001988B 12,60 €

Plastový box hlboký F2

Plastový boxu hlboký. Výška 150 mm.

20001999B 9,00 €

Plastový box Jumbo F03

Plastový Jumbo box. Výška 300 mm.

20001987B 16,20 €

Plastový box plytký F1

Plastový plytký box. Výška 75 mm.

20001989B 6,60 €

Stôl do počítačovej učebne, 1-miestny,
celodrevo
Jednomiestny  celodrevený  počítačový  stôl  s
vyvýšenou  po l i cou  na  mon i to r .  Rozmer :
1300x650x750mm.  Súčasťous  tola  je  kontajner  so
štyrmi zásuvkami, výsuv na klávesnicu, priesotr na pc
a  vyvýšená  polica  na  monitor.  Laminovaná
drevotrieska 18mm, hrana ABS 2mm. Stôl môže slúžiť
aj  ako  katedra  v  počítačových  alebo  jazykových
učebniach.

18900015C 249,00 €

Stôl do počítačovej učebne, 2-miestny

Dvojmiestny počítačový stôl  s rozšírenou pracovnou
doskou.  Rozmer:  1800x600x760mm.  Konštrukcia
plochoovál  profil  50x30mm,  držiak  na  pc  na  oboch
stranách stola, 2x výsuv na klávesnicu, 2xprechodka
na káble. Lamonivaná drevotrieska 18mm, hrana ABS
2mm.

18900014C 154,99 €

Stolička, výškovo nastaviteľná

Konštrukcia  plochoovál  profil  38x20mm,  nohy
ukončené  klzákmi,  sedáka  aopierka  vysokotlaková
buková  preglejka,  stohovateľné,  veľkosť  5/7,  farba
konštrukcie podľa vzorkovníka RAL - 8 farieb.

18900016C 44,04 €

Vrchnák k plastovému boxu

Vrchnák k plastovému boxu.

20001998B 4,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Zdroj bezpečného napätia - AC/DC, tri
okruhy
Zdroj  stabilizovaného  napätia  a  prúdu  s  tromi
integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V
plynule  nastaviteľný  s  nastaviteľným  obmedzením
prúdu  0-3A,  AC  str iedavý  zdro j  d iskrétny
3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný
zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Kompatibilné na
zapojenie  do  mobilných  laboratórnych  pracovísk
učiteľa a žiaka.

18920047F 427,20 €

Fyzika/Výučbový softvér

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ: 1-ročná
licencia DOMÁCA – ŽIAK
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa. Obsah učiva pre základné školy. Platnosť
licencie 1 rok.

17500010A 24,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - SŠ: 1-ročná
licencia DOMÁCA – ŠTUDENT
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa. Obsah učiva pre stredné školy. Platnosť
licencie 1 rok.

17500009A 24,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ: 1-
ročná licencia DOMÁCA - KOMPLET
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa.  Obsah  učiva  pre  základné  aj  stredné
školy. Platnosť licencie 1 rok.

17500008A 30,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ alebo SŠ -
školská licencia UČITEĽSKÁ
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH
KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa
aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na
konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné
kódy  budú  zasielané  na  školu  e-mailom.  Možnosť
výberu medzi licenciou pre stredné školy alebo pre
základné školy.

17500011A 312,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ -
školská licencia UČITEĽSKÁ PLUS
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH
KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa
aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na
konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné
kódy budú zasielané na školu e-mailom. Pri kúpe tohto
balíčka  dostanete  licenciu  pre  základné  školy  a
zároveň aj pre stredné školy.

17500012A 480,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ - školská
licencia KOMPLET ZŠ
Pre  UČITEĽOV  i  ŠTUDENTOV.  Škola  dostane  toľko
LICENČNÝCH  KÓDOV,  koľko  je  v  škole  žiakov  a
učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny
HW,  pretože  licencie  sú  viazané  na  konkrétnu
hardvérovú  konfiguráciu  počítača  a  aktivujú  sa  cez
internet  na  muf.skola.sk.  Licenčné  kódy  budú
zasielané na školu e-mailom.

17500118A 720,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ -
školská licencia KOMPLET SŠ
Pre  UČITEĽOV  i  ŠTUDENTOV.  Škola  dostane  toľko
LICENČNÝCH  KÓDOV,  koľko  je  v  škole  žiakov  a
učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny
HW,  pretože  licencie  sú  viazané  na  konkrétnu
hardvérovú  konfiguráciu  počítača  a  aktivujú  sa  cez
internet  na  muf.skola.sk.  Licenčné  kódy  budú
zasielané na školu e-mailom.

17500013A 960,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a
pohyb ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje časti Fyzikálne veličiny (3 kapitoly) a Sila a
pohyb  (19  kapitol,  napr.  Sily,  Pohyby,  Trenie,
Zotrvačnosť,  Zrýchlenie,  Voľný  pád,  Zmena  smeru
pohybu,  Zachovanie  hybnosti,  Ťažisko,  Kinetická  a
potenciálna energia atď.).

17500144A 300,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Vlastnosti kvapalín...
Obsahuje  časti  Mechanika  kvapalín  a  plynov  (9
kapitol, napr. Tekutiny, Tlak, Archimedov zákon atď.) a
Časticová stavba látok (9 kapitol, napr. Voda, Teplo,
Teplota, Plyn a tlak, Topenie a tuhnutie, Vyparovanie
a kondenzácia, Absolútna nula atď.).

17500145A 300,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Elektrina ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor,
El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov
zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod,
polovodičová  dióda,  Meranie  el.  prúdu  v  obvode,
Zahrievanie vodiča el. prúdom).

17500146A 240,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Magnetizmus ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje  časti  Stacionárne  magnetické  pole  (6
kapitol, napr. Mag. pole permanent. magnetu a vodiča
s prúdom, Pôsobenie mag. poľa na vodič s prúdom a
na  časticu  s  nábojom  atď.)  a  Nestacionárne
magnetické  pole  (7  kapitol,  napr.  Elektromag.
indukcia, Striedavé nap., Transformátor, El. rozvodná
sieť atď.).

17500147A 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Periodické deje ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a
dynamika,  Premeny  energie  v  mechanickom
oscilátore,  Kyvadlo,  Nútené  kmitanie  oscilátora,
Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho
vlastnosti, Dopplerov jav atď.).

17500148A 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: EM
žiarenie a častice...
Obsahuje  26  kapitol  (Svetlo,  Zrkadlá,  Odraz  a  lom
svetla, Šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a
rádioaktívne  žiarenie,  Laser,  Čiarové  spektrum,
Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.).

17500149A 300,00 €

Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením  školskej  licencie  škola  dostane  6  ks
tlačených  učebníc  fyziky  Sila  a  pohyb,  Vlastnosti
kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické
deje, EM žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup
k digitálnemu obsahu balíka pre učiteľov. Zakúpením
ŠKOLSKEJ  LICENCIE škola získa právo šíriť  učebnicu
medzi žiakov v tlačenej (nie digitálnej) forme.

17500143A 1 476,00 €

Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 sadu tlačených učebníc fyziky Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov,
Magnetizmus,  Elektrina,  Periodické  deje,  Elektromagnetické  žiarenie  a  častice  mikrosveta  a  získa  prístup  k
digitálnemu obsahu Balíku učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE PLUS škola získa
právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej aj digitálnej forme.

17500154A 3 240,00 €

Testy - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ:
ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje  testy  z  oblastí:  Sila  a  pohyb,  Vlastnosti
kvapalín a plynov, Elektrina, Magnetizmus, Periodické
deje, Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta.

17500150A 1 080,00 €

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, digitálna
učebnica fyziky...
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Svojim  obsahom
zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii  týždenne
za celé štúdium a je teda určená pre stredné odborné
vzdelania a aj pre úplné stredné odborné vzdelanie.

17500139A 720,00 €

Multimediální učebnice fyziky pro ZŠ, SŠ:
školní licence učitelská
Pro učitele fyziky. Škola dostane taký počet licenčních
kódů,  kolik  je  v  škole  učitelů  fyziky.  Licence  se
aktivujú  přes  internet  a  jsou  vázány  na  konkrétni
hardvérovou konfiguráci počítače.

17500134_CZA 312,00 €

Multimediální učebnice fyziky pro ZŠ, SŠ:
školní licence učitelská plus
Pro učitele fyziky. Škola dostane taký počet licenčních
kódů,  kolik  je  v  škole  učitelů  fyziky.  Licence  se
aktivujú  přes  internet  a  jsou  vázány  na  konkrétni
hardvérovou konfiguráci počítače.

17500135_CZA 480,00 €

Multimediální učebnice fyziky pro ZŠ, SŠ:
školní licence komplet
Pro učitele i studenty. Škola dostane tolik licenčních
kódů, kolik je ve škole žáků a učitelů Fyziky plus 10%
rezervu pro případ změny HW, protože licence jsou
vázány  na  konkrétní  hardwarovou  konfiguraci
počítače,  aktivují  se  přes  internet.

17500136_CZA 960,00 €

Multimediální učebnice fyziky pro ZŠ, SŠ:
školní licence upgrade
Roční  upgrade  pro  školní  licenci  KOMPLET.  Škola
dostane  SW  poukazy  na  fyziku  pro  nové  žáky.
Upgrade  platí  pro  nové  i  již  licence  zakoupené  v
předchozím  období.  Získáte  nové  videoukázky,
animace,  testy  a  učební  látku.

17500137_CZA 240,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Elektrina
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Elektrina.

17500334A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Mechanika
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Mechanika. Softvér spracúva tematický okruh pohybu.
Pomocou  animácií  a  úloh  môžeme  demonštrovať
rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania.
Výsledky môžeme zhrnúť do tabuľky a z výsledkov
meraní vyhotoviť grafy.

17500305A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Optika
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Optika. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen
žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov
stredných  škôl.  Pomocou  animácií  a  úloh  môžeme
demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať
rôzne  merania.  Výsledky  môžeme  zapracovať  do
tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy.

17500306A 90,00 €

Fyzika názorne - Kinematika a dynamika
DVD
Po oboznámení so základnými pojmami kinematiky -
pohybom rovnomerným a rovnomerne zrýchleným -
sa  venujeme  vysvetleniu  aj  praktickým  dôsledkov
Newtonových  zákonov.  Na  príkladoch  z  bežného
života  s i  ukážeme  rozdiel  medzi  pohybom
rovnomerným  a  nerovnomerným  a  tiež  spôsoby
určovania rýchlosti.

11400031A 40,80 €

Fyzika názorne - Kmitanie DVD

Zviditeľníme si priebeh kmitania závažia na pružine.
Kmitanie niekedy potrebujeme tlmiť, pozrieme sa ako.
Vytvoríme  si  predstavu,  ako  vzniká  zvuk  v
syntet izátore  a  poteš íme  sa  zauj ímavými
Lissajousovými obrazcami, vytvorenými jednoduchým
Blackburnovým kyvadlom. Zhodnotíme, aký význam
má nútené kmitanie a rezonancia.

11400036A 45,60 €

Fyzika názorne - Optika DVD

Rôzne  tvary  a  kombinácie  zrkadiel  vytvárajú  rôzne
obrazy. Vysvetlíme to pomocou animácie. Ukážeme,
ako prechádzajú lúče šošovkou a tiež, ako sa šošovky
vyrábali. Pozrieme sa na rez ďalekohľadu a ukážeme
si, ako sa korigujú očné chyby.

11400040A 38,40 €

Fyzika názorne - Pôsobenie síl DVD

Čo je to za silu, ktorá s nami hádže na horskej dráhe?
Dostredivá  sila.  A  tá  môže  mať  rôzne  podoby.  S
niektorými sa oboznámime. Taktiež pri hode kladivom
sa  presvedčíme,  že  ak  dostredivá  sila  prestane
pôsobiť,  teleso  sa  nerušene  ďalej  pohybuje  po
priamke. Fyzikálne zdôvodníme, prečo je dobré mať
na bicykli blatníky.

11400033A 28,80 €

Fyzika názorne - Šírenie svetla DVD

Vyzerá  to  síce  samozrejme,  ale  ako  to,  že  vidíme
osvetlené predmety? A ako camera obscura vytvorí
obraz? Aké je využitie totálneho odrazu? Čím sa líši
lom  bieleho  svetla  od  laserového?  Ktorý  Čech
predbehol Isaaca Newtona?

11400039A 33,60 €

Fyzika názorne - Tekutiny DVD

Ukážeme  si  praktické  využitie  Pascalovho  zákona,
pokúsime  sa  urobiť  si  predstavu  o  veľkosti
atmosférického tlaku a uvidíme Torricelliho pokus s
ortuťovým stĺpcom. Zistíme, prečo pláva loď, ako sa
meria  rýchlosť  lietadiel  a  kedy  nám  vadí  a  kedy
pomáha odpor vzduchu.

11400035A 40,80 €

Fyzika názorne - Telesá v gravitačnom poli
DVD
Najskôr si vysvetlíme, ako je to s voľným pádom a ako
ho  ovplyvňuje  odpor  vzduchu.  Potom  získané
poznatky využijeme pri štúdiu vodorovného, zvislého
a  šikmého  vrhu.  Zákon  zachovania  mechanickej
energie  je  tu  zaradený  preto,  lebo  pracujeme  s
potenciálnou energiou.

11400034A 33,60 €

Fyzika názorne - Trenie DVD

Z odporových síl sa podrobne venujeme statickému aj
dynamickému šmykovému treniu a valivému odporu.
Kvalitatívny  popis  je  vhodný  pre  žiakov  základnej
školy,  kvantitatívne  vyjadrenie  hlavne  pre  žiakov
strednej  školy.  Ukážeme  aj  niektoré  praktické
aplikácie.

11400032B 40,80 €

Fyzika názorne - Vlnenie DVD

Ukážeme  si ,  ako  vyzerá  pozdĺžne  vlnenie,
interferenčné obrazce, ako vzniká interferencia vlnení
a aké je pre nás vlnenie dôležité. Prekvapí nás vznik
Chladního obrazcov a poučí nás odraz a ohyb vlnenia.

11400037A 28,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Fyzika názorne - Zvuk DVD

Niektoré zdroje zvuku nás môžu veľmi prekvapiť, a to
nielen  elektronické,  ale  aj  mechanické.  Pomocou
animácie si ukážeme, čo sa stane so zvukovou vlnou v
hustejšom prostredí. Zistíme, čo má spoločné muž s
bičom a nadzvuková stíhačka.

11400038A 36,00 €

Fyzika zaujímavo - Atomistika a astronómia

Siedmy  diel  úspešnej  edície  Fyzika  zaujímavo  sa
štruktúrou podobá predošlým titulom. Tiež zmysel a
určenia  sú  rovnaké  -  nenahrádza  učebnicu,  ale
poskytne žiakom aj učiteľom "iný" pohľad na zdanlivo
nudnú problematiku.

17100067B 96,00 €

Fyzika zaujímavo - Elektrika 1 - multi

Program  Elektrina  1  nemá  nahrádzať  klasickú
učebnicu či zbierku príkladov. Chce poskytnúť žiakom
aj ich učiteľom dostatok materiálu na iný pohľad na
zdanlivo nezrozumiteľné a nudné učivo.

17100033B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Elektrina 2 a akustika

Šiesty  diel  úspešnej  edície  Fyzika  zaujímavo  sa
štruktúrou  aj  rozsahom  podobá  predchádzajúcim
titulom. Na rozdiel od predtým vydanej ELEKTRINY 1
sa nový program zaoberá striedavým prúdom.

17100066B 96,00 €

Fyzika zaujímavo - Kvapaliny a plyny -
multi
Ciele programu Kvapaliny a plyny sú, ako v celej edícii
Fyzika zaujímavo, hlavne motivačné. Okrem prehľadu
základných  fyzikálnych  poznatkov  o  kvapalinách  a
plynoch sú preto obsahom programu predovšetkým
ukážky vzťahu preberaného učiva.

17100030B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Mechanika - multi

Motivačné  kapitoly  sú  určené  pre  žiakov  základnej
školy, stránky Teórie a Úlohy s riešenými príkladmi sú
pre  stredoškolákov  a  vážnych  záujemcov  o  fyziku.
Experimenty zo sekcie Pokusy sú pre všetkých.

17100032B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Optika - multi

Titul  z  edície  Fyzika  zaujímavo  nemá  nahrádzať
učebnicu s  množstvom vzorčekov a  výpočtov.  Jeho
ciele sú hlavne motivačné. V súlade s novopoňatými
školskými  vzdelávacími  plánmi  tu  dochádza  k
prepojeniu učiva z rôznych predmetov.

17100031B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Termika - multi

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti,
vysvetlenie  pojmov,  návody  na  pokusy,  a  najmä
zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého
dielu  edície  Fyzika  zaujímavo.  Termika  nie  je
výnimkou.

17100029B 90,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 1pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500033A 1 236,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 20pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500036A 2 407,20 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 50pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500037A 2 925,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 5pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500034A 1 372,80 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 10pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500029A 787,20 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 1pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote.

17500027A 489,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 20pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500030A 960,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 5pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500028A 544,80 €

Výukový SW Sunflower leraning - Celá sada
- licencia na 10pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500035A 1 891,20 €

Technika zaujímavo - multi

Program je zameraný na jednoduché mechanizmy a
mechanické časti strojov. V ich opise sú síce odkazy
na  fyzikálne  princípy,  ale  snažili  sme  sa  vyhnúť
odrádzajúcim vzorcom a výpočtom.

17100038A 102,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Edison 5.0 - Virtuálne elektrolaboratórium
na fyziku - Multi, české menu
Edison  prináša  jedinečné  prostredie  pre  výučbu
elektrotechniky.  Učitelia  aj  žiaci  môžu  vytvárať
virtuálne  elektrické  obvody  s  využitím  množstva
fotorealistických komponentov. 20 užívateľov.

17300065D 543,00 €

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium -
mechanika - Multi, české menu
Newton  3.0  je  interaktívne  virtuálne  laboratórium,
pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a
dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe
fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D
prostredie.

17300048C 498,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
Fyzika/Meranie, senzory

Decimeter kubický a centimeter kubický

Zloženie: dm3 z priehľadného plastu 10cm × 10cm ×
10cm, doštička 10cm × 10cm × 1cm, plné teleso 9cm
x  1cm ×  1cm,  20  plných  telies  1cm3  s  hustotou
väčššou než hustota vody.

MT00073C 23,70 €

Rozoberateľný decimeter kubický

Krychlový  decimeter  z  priehľadného  plastu  sa  dá
rozložiť  na  29  častí.  Zloženie:  priehľadný  obal  s
objemom 1dm3, 9 hranolov 10cm × 1cm × 1cm, 9
doštičiek  10cm  ×  10cm  ×  1cm,  10  krychličiek  o
objeme 1cm3.

MT01909C 72,00 €

Demonštračný teplomer

Stupnica so zreteľne viditeľným delením, médium -
zafarbený  alkohol,  kovový  uzáver  so  závesom.
Krúžkom merací rozsah: -60 ... +160 °C, delenie: 1 °C,
dĺžka: cca 500 mm, D=25 mm.

10202192C 58,20 €

Dutý decimeter kubický so stupnicou

Vodotesný,  objem  1dm3,  vyrobený  z  priehľadného
plastu, so stupnicou.

MT00125C 8,80 €

Ekologický Toricellov barometer

Presný barometer, ktorý možno porovnať s ortuťovým
barometrom.  Funguje  na  inom  princípe,  nakoľko
neobsahuje  ortuť.  Meria  atmosferický  t lak
prostredníctvom  stláčaného  plynu.  Plyn  sa  stláča
alebo rozťahuje v závislosti od atmosférického tlaku.

MT00248C 242,40 €

Sada závaží, 1-50 g

Sada  závaží  v  úložnej  skrinke  obsah:  1x50,  1x20,
2x10, 1x5, 2x2, 1x1 g

10200485C 23,40 €

SISMODIDAC, žiacky model

Žiacky  seizmograf,  pripojiteľný  na  zvukovú  kartu
počítača.  Umožňuje  zaznamenávať  a  prehrávať
pôsobenie  seizmických  vĺn.  Rozmery:  52  x  48  x
30mm.

MT15498C 39,00 €

SISMODIDAC, simulácia seizmickej činnosti

Tento produkt je podobný vedeckým seizmometrom.
K použitiu s pamäťovým osciloskopom či pri pokusoch
podporovaných počítačom.

MT15479C 166,80 €

Školský tachometer

Školský  tachometer  s  počítadlom  vám  výrazne
pomôže  rozvíjať  u  detí  zmysel  pre  vzdialenosť.
Kráčajte,  točte  tachometrom  a  merajte  rôzne
vzdialenosti. Každý meter budete počuť zvuk kliknutia.
Počítadlo je do 99.999m.

10300276C 23,20 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Meranie

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu  na  tému  Meranie  základných  fyzikálnych
veličín. Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400119C 45,00 €

Súprava závaží

2x mosadzné závažie 10g, 10 plastových kociek 1g,
10 plieškov 0,1g. V plastovom balíku s priehľadným
vekom.

10400003C 9,78 €

Maximo-minimálny teplomer (- 50 °C až
+200 °C/±1 °C)
Teplomer (-40°C až +300°C/±1°C).

MT01965C 41,90 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Teplomer - °C/°F stupnica, menší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  -30  do  +50°C
odchýlka 1°C, od –27 do 120°F, odchýlka 1°F. Veľkosť:
207 x 43mm.

10400054A 6,00 €

Teplomer - °C/°K stupnica, väčší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  –40  do  +50°C,
odchýlka 1°C, od 233 do 323K, odchýlka 1K. Veľkosť:
400 x 68mm.

10400055A 14,40 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

CLAB interfejs

Interface/rozhranie  CLAB,  je  vybavený  vlastným
procesorom  a  pamäťou  s  možnosťou  uskutočniť
merania pri vysokých vzorkovacích frekvenciách (100
kHz) s presným načasovaním, nezávisle na počítači.

10900074D 216,00 €

CoachLab ll+ interfejs

Dva  analógové  vstupy  pre  pripojenie  senzorov  s
koncovkami BT, dva analógové vstupy pre pripojenie
senzorov s koncovkami 4 mm, štyri výstupné kanály
A-D  pre  ovládanie  zariadení,  miesto  pre  pripojenie
externého sieťového adaptéra,...

10900065D 366,00 €

Diferenčný senzor napatia -10..10V

Diferenciálny senzor pre priame meranie napätia v AC
a DC obvodov. Môže byť použitý na meranie kladných
i záporných hodnôt.

10900079D 96,00 €

Diferenčný senzor napatia -500..500mV

Diferenciálny senzor pre priame meranie napätia v AC
a DC obvodov. Môže byť použitý na meranie kladných
i záporných hodnôt.

10900252D 90,00 €

Elektródy k EKG senzoru

Elektródy k EKG senzoru, balenie 100 ks.

10900156D 24,00 €

Kolorimeter (spektrofotometer)

Meria  množstvo  svetla  prenášanéhocez  vzorku
roztoku,  používa  sa  na  stanovenie  koncentrácie
roztoku. Má štyri LED svetelné zdroje emitujúce svetlo
rôznych vlnových dĺžok.

10900064D 174,00 €

Meracia kladka-optická brána s kladkou

Obsahuje  2  detektory  svetla,  pracuje  v  dvoch
režimoch,  mód  vnútornej  detekcie  sníma  objekty,
prechádzajúce  medzi  vnútorné  ramená fotobrány  a
mód vonkajšej  detekcie sníma na jednom z ramien
prítomnosť zdroja svetla.

10900038D 57,60 €

Náhradné náustky spirometra 100 ks

Náhradné náustky spirometra 10900151D, 100 ks

10900153D 90,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Náhradný filter spirometra

Náhradný filter spirometra 10900151D.

10900152D 9,00 €

ORP senzor -450mV..450mV

Meria schopnosť roztoku pôsobiť ako oxidačné alebo
redukčné  činidlo.  Senzor  sa  skladá  z  elektródy  a
zosilňovača.

10900146D 138,00 €

pH elektróda ( príslušenstvo k pH
zosilňovaču)
Je  určená  na  meranie  hodnoty  pH  kvapaliny  v
rozmedzí od 0 do 14.

10900045D 30,00 €

pH zosilňovač (bez elektródy)

Umožňuje  merať  hodnoty  kyslosti/pH  roztoku  v
rozmedzí 0 až 14. Senzor pozostáva zo zosilňovača pH
a pH elektródy.

10900044D 66,00 €

Senzor CO2 vo vzduchu (0..10000ppm)

Snímač využíva nedisperznú IR detekciu (NDIR), plyn
sa  difúziou  cez  vetracie  otvory  pohybuje  smerom
dovnútra a von z trubice senzoru.

10900048D 342,00 €

Senzor EKG

Meria na zápästí prostredníctvom elektród elektrické
napätia v rozsahu od 0 do 5 mV.

10900047D 174,00 €

Senzor krvného tlaku

Používa  sa  na  neinvazívne  meranie  arteriálneho
krvného  tlaku.  Senzor  meria  tlak  spôsobený
interakciou  medzi  manžetou  a  prietokom  krvi  v
brachiálnej artérii.

10900161D 174,00 €

Senzor kyslíka vo vzduchu (0..100%)

Používa  elektrochemický  článok,  ktorý  obsahuje
olovenú anódu a katódu ponorené do elektrolytu.

10900050D 186,00 €

Senzor magnetickej indukcie (-100..500mT,
-10..50mT)
Senzor  magnetickej  indukcie  (-100..500mT,
-10..50mT), obsahuje Hallov snímač, upevnený kolmo
k sonde, ktorý meria intenzitu magnetického poľa.

10900032D 90,00 €

Senzor náboja

Meria elektrostatický náboj, jeho polaritu a môže byť
použitý ako náhrada za elektroskop.

10900163D 114,00 €

Senzor napätia (-10..10V)

Senzor napätia (-10..10V) pre priame meranie napätia
v  obvodov.  Nemá diferenciálne  vstupy,  má priame
pripojenie  na  merané  rozhranie,  obsahuje  2
banánikové  (4-mm)  konektory.

10900035D 21,60 €

Senzor nízkeho zrýchlenia (-5g..5g)

Meria zrýchlenie v rozsahu medzi – 4.8 g (-47.0 m/s2)
to 4.8 g (47.0 m/s2). Snímací prvok je vo vnútri telesa
senzoru a šípka vyznačuje smer, v ktorom sa meria
zrýchlenie.

10900164D 142,80 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Senzor osvetlenia (0..150klx)

Obsahuje fotodiódu na konci sondy, ktorá konvertuje
intenzitu svetla na výstupné napätie v rozmedzí 0 až 5
V.

10900054D 102,00 €

Senzor prúdenia (0..4 m/s)

Výstupné napätie 0..5V,  rozsah merania 0..4,0 m/s,
konektor  BT,  meria rýchlosť  tečúcej  vody,  prúdenie
vody a transport sedimentov.

10900159D 243,00 €

Senzor prúdu (-5..5A)

Senzor  prúdu  (-5..5A).  BT  učiteľský  senzor  pre
meranie prúdov v AC a DC obvodov v rozmedzí -5 až
+5 A. Obsahuje 2 banánikové (4-mm) konektory pre
jednoduché  pripojenie.  Senzor  obsahuje  odpor  a
zosilňovač.

10900030D 108,00 €

Senzor prúdu (-500..500mA)

Žiacky senzor pre meranie prúdov v AC a DC obvodov
v rozmedzí -500 až +500 mA.

10900150D 114,00 €

Senzor rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta,
gama)
Žiarenie  ionizuje  materiál,  ktorým  prejde  alebo  je
materiálom pohltené. Množstvo žiarenia je všeobecne
stanovené meraním výslednej ionizácie.

10900167D 216,00 €

Senzor relatívnej vlhkosti (0..100%)

Skladá  sa  z  integrovaného  obvodu,  ktorý  používa
termosetový polymér na detekciu vlhkosti. Senzor je
umiestnený  v  plastovej  krabičke  (ochrana  pred
svetlom) s otvormi, ktoré zaisťujú cirkuláciu vzduchu.

10900043D 96,00 €

Senzor rozpustneho kyslíka v kvapaline
(0..15mg/l)
Skladá sa zo sondy a membránového uzáveru, balenie
obsahuje  aj  elektrolyt  sondy,  plniacu  pipetu,
kalibračnú  fľašku  a  kalibračný  štandard  siričitanu
sodného.

10900056D 288,00 €

Senzor sily (-5..5,-50..50N)

Meria  tenzometrickou technológiou silu  v  tlaku a v
ťahu v dvoch prepínateľných rozsahoch (-5 a 5 N a -50
a 50 N), maximálne do 80 N.

10900049D 162,00 €

Senzor sily - Platňa

Senzor  sily  -  Platňa.  Meria  silu  pri  pohybe  (kroky,
skákanie,  zmena  normálovej  sily  počas  jazdy
výťahom). Má dva rozsahy.

10900034D 495,00 €

Senzor slanosti kvapaliny

Meria  slanosť  roztoku v  rozmedzí  od  0  do 50 ppt.
Senzor sa skladá z elektródy a zosilňovača spojených
pomocou koaxiálneho kábla s konektorom BNC.

10900147D 134,40 €

Senzor svetla (0,1..10W/m2)

Používa  fotodiódu  na  meranie  intenzity  svetla  v
rozsahu od 0,1 W/m2 do 10 W/m2 (intenzita svetla pri
zatiahnutej oblohe je približne 8 W/m2).

10900080D 24,00 €

Senzor teploty (-18..110°C)

Senzor  teploty  (-18..110°C),  BT  teplotný  snímač  je
umiestnený v  nerezovej  sonde,  potrebný kábel  BT-
IEEE1394  (nie  je  súčasť  balenia)  pre  pripojenie
senzorov BT k interfejsu.

10900028D 69,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Senzor teploty (-20..110,-200..1300)
termočlánok
Senzor  teploty  (-20..110,-200..1300°C),  termočlánok
typu K. BT senzor obsahuje dva spojené drôty Ni-Cr a
AL-Ni so spoločným koncom.

10900027D 120,60 €

Senzor teploty (-20..140°C)

Meria teplotu a teplotné rozdiely v rozsahu -20 °C až
140 °C. Senzor využíva NTC termistor.

10900046D 24,00 €

Senzor tepu srdca

Na  rozdiel  od  elektrokardiogramu  (EKG),  ktorý
monitoruje elektrický signál srdca, snímač tepu srdca
sleduje prietok krvi v žilách.

10900157D 153,00 €

Senzor tlaku plynu/barometrický senzor

Senzor  tlaku  plynu  (0..700kPa)/Barometrický  senzor
(0..1300mbar)  je  určený  pre  meranie  absolútneho
tlaku plynu.

10900033D 126,00 €

Senzor uhlu pootočenia - polohy

Obsahuje  potenciometer  s  kladkou  pre  upevnenie
šnúry, je vhodný pre detekciu uhlov a malého posuvu.

10900042D 99,00 €

Senzor vodivosti kvapaliny (0...200,
0...2000. 0...20000 mikroS)
Je  určený  na  meranie  vodivosti  roztoku.  Má  tri
prepínateľné meracie rozsahy.

10900066D 138,00 €

Senzor vysokého zrýchlenia (-25g..25g)

Snímací  prvok  je  vo  vnútri  telesa  senzoru  a  šípka
vyznačuje smer, v ktorom sa meria zrýchlenie.

10900169D 144,00 €

Senzor zvuku (-45..45Pa)

Obsahuje mikrofón a zosilovač. Zmeny tlaku vzduchu
v  rozsahu  merania  medzi  -45  a  45  Pa  spôsobijú
zvukové vlny.

10900029D 68,40 €

Softvér Coach 7 SK/EN - multilicencia

Softvér  Coach  7  SK/EN  -  multilicencia  (platnosť
licencie 5 rokov).

10900251C 432,00 €

Spirometer

Meranie  kapacity  pľúc.  Meria  prietok  vzduchu  pri
dýchaní v rozmedzí -5 až 5 l/s.

10900151D 174,00 €

Titračný dávkovací motorček

Zariadenie na riadenie procesu presného dávkovania
a pridávanie látok v titračných pokusoch s pripojením
na rozhranie CoachLab II+.

10900155D 117,00 €

Ultrazvukový senzor vzdialenosti (0,2..6m)

Ultrazvukový senzor vzdialenosti (0,2..6m), obsahuje
sonar,  ktorý emituje ultrazvukové impulzy, ktoré sa
odrážajú mimo objekt.

10900037D 120,60 €
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Fyzika

UvA senzor (senzor ultrafialového žiarenia)

Základom  senzoru  je  citlivá  kremíková  fotodióda,
ktorá  generuje  prúd  úmerný  intenzite  UV  žiarenia
odfiltrovaného v pásme UvA.

10900165D 190,80 €

UvB senzor (senzor ultrafialového žiarenia)

ákladom senzoru je citlivá kremíková fotodióda, ktorá
generuje  prúd  úmerný  intenzite  UV  žiarenia
odfiltrovaného  v  pásme  UvB.

10900166D 193,20 €

VinciLab interfejs

Meracie  rozhranie  VinciLab,  systém  zberu  dát
samostatne,  s  počítačom  v  triede  a  aj  v  teréne.
Datalogger pracuje v prostredí Linux.

10900158D 540,00 €

Záťažový monitor srdca

Monitoruje srdcový tep osoby, skladá sa z vysielača a
prijímača na páse, ktorý sa uchytí okolo hrudníka.

10900160D 156,00 €

€Poloha USB senzor vzdialenosti
(0,2..6..10m)
Meria  vzdialenosť  medzi  senzorom  a  pozorovaným
objektom.

10900162D 126,00 €

Fyzika/Kvapaliny a plyny

Aparatúra Boylovho zákona

Prvé kroky s mechanikou tekutín. Aparatúra ukazuje
základný princíp Boylovho zákona. Je to jednoduchý
spôsob ako poukázať na experimentálnu súčasť fyziky,
a  taktiež  na  pochopenie  výrazov  tlak,  vákuum  a
hustota.

11000565C 123,08 €

Baroskop

Rovnovážne  rameno  na  podstavci  so  závesnou
polystyrénovou guľou a  nastaviteľným protizávažím
na  preukázanie  vztlaku  pôsobením  atmosférickému
tlaku  na  teleso.  V  stave  rovnováhy  je  baroskop
umiestnený  vo  vákuovej  zvonovej  nádobe  s
atmosférickým  tlakom.  Ak  sa  vzduch  vo  zvonovej
nádobe vyprázdni, guľa klesne. Priemer gule 50 mm,
výška stojana 125 mm.

12000392C 93,60 €

Boyle-Mariotte-ov zákon

Jednoduché použitie, môžu s ním manipulovať žiaci pri
laboratórnych  cvičeniach.  Skladá  sa  z  injekčnej
striekačky s  vloženým snímačom teploty,  ku koncu
ktorého je pripojený snímač tlaku.

MD02798C 175,80 €

Boyle-Mariottov prístroj

Na určenie súvislosti medzi tlakom a objemom plynu
pri konštantnej teplote; akrylový valec so stupnicou,
p iest  s  gumeným  tesnením,  manometer  s
ukazovateľom, priemer 100 mm, dĺžka piesta: cca 150
mm.

10200548B 627,00 €

Ekologický Toricellov barometer

Presný barometer, ktorý možno porovnať s ortuťovým
barometrom.  Funguje  na  inom  princípe,  nakoľko
neobsahuje  ortuť.  Meria  atmosferický  t lak
prostredníctvom  stláčaného  plynu.  Plyn  sa  stláča
alebo rozťahuje v závislosti od atmosférického tlaku.

MT00248C 242,40 €

ESU Aerodynamika 02

Súprava Aerodynamika pozostáva z: 1x Dúchadlo 12
V; 1x Redukcia pre rúrky na dúchadlo 12 V; 1x Kotúč s
násuvnou rúrou; 1x Kotúč s vyhrnutým okrajom; 1x
Lievik s prírubou; 1x Polystyrénová guľa s priemerom
60 mm atď.

10200265B 634,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ESU Súprava - Plyny

Učebné ciele:  vzduch zaberá  priestor,  pôsobí  silou,
znečistenie vzduchu a jeho účinky. Rozmery: 54 x 45
x 15cm. Obsahuje materiál pre 6 pracovných skupín.

10400019C 456,60 €

ESU Súprava - Vodovodný systém

Súprava obsahuje  ľahko  zložiteľné  príslušenstvo  na
model  prívod vody.  Pokusy:  ako funguje odstredivé
čerpadlo modelu prívodného systému; čo sa stane s
prívodom  vody,  ak  zdvihneme  nádobu  s  vodou;
funkcia vodnej veže ako rezervoára.

10400001A 780,00 €

Jednoduchý hydraulický lis - model

Poznanie princípu hydraulického lisu. Model sa skladá
z  dvoch  injekčných  striekačiek  s  objemom 20ml  a
60ml  upevnených  na  kolmom  držiaku,  navzájom
prepojených  plastovou  hadičkou.  Piest  20ml
striekačky  je  menší  než  piest  60ml  striekačky.

MT02226C 72,00 €

Kapilarita

Sklenené kapiláry a trubice prepojené na plastovom
podstavci. Výška 20cm, priemer kapilár - 3mm, 2mm,
1,5mm, 1mm.

10400064C 34,08 €

Karteziánsky potápač čertík

Karteziánsky potápač, pre demonštráciu plávajúceho,
vznášajúceho sa a potopeného telesa. Figúrka zo skla,
ručne  tvarovaná,  s  kalibrovanom  hmotnosťou.
Použiteľný aj v bežnej fľaši s hrdlom do 18 mm, pri
vynáraní sa otáča, výška cca 55 mm.

10202475D 13,80 €

Kvapalinový baroskop

Plastový snímač pre meranie tlaku kvapalín, priemer
50mm, otočný okolo svojej osi. Upevnený na stojane,
plastová tyč s dielikmi po 50mm. Tlakomer na obrázku
nie je súčasťou dodávky. (Tlakomer MT02215D)

MT02246C 63,48 €

Magdeburské držadlá

Zaklapnutím oboch závesov držadla sa pevne prisaje
gumený kotúč na rovné povrchy – ideálny prístroj pre
pôsobivý dôkaz ”sily” tlaku vzduchu. Dve držadlá proti
sebe  ”prisaté”  demonštrujú  princíp  Magdeburských
pologúľ, Rozmery: D=118 mm

10201604D 8,40 €

Magdeburské pologule, pár

Pre  demonštráciu  účinku  atmosferického  vzduchu
(historický  pokus  Guerickeho);  2  polomisky  z
plastickej  hmoty  s  ručným  držadlom,  utesnenie
pomocou vloženého gumeného krúžku, s uzatváracím
kohútikom, Priemer: 100 mm.

10201595B 43,56 €

Model - Morské prúdy

Jednoduchý  a  názorný  model.  Demonštruje  vplyv
teploty a slanosti vody na vznik oceánskych prúdov.
Ľahké  použitie,  odolné.  Zloženie:  2  kolmé  valce
spojené 2 vodorovnými trubicami, 2 kockové nádoby,
do ktorých sú valce postavené.

MT15483B 87,00 €

Model - Morské prúdy, žiacky

Sada  pozostávajúca  z  2  zvislých  trubíc  navzájom
spojených dvomi vodorovnými trubicami. Zloženie: 2
kolmé  valce,  spojené  2  vodorovnými  trubicami.
Nevyhnutné  príslušenstvo:  studená,  horúca  voda,
farbivo.

MT15497B 6,00 €

Model - Pľúcne dýchanie

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
16cm, latexová membrána, gumená zátka s otvorom,
2 gumené balóny, trubica v tvare Y, gumičky. Dodává
sa rozložený.

MT13627C 66,00 €

Model - Pľúcne dýchanie, žiacky

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
8cm a  výške  8cm,  kaučuková  membrána,  gumená
zátka  s  otvorom,  2  gumené  balóny.  Dodává  sa
rozložený.

MT13578C 25,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Model rakety

Používaný  v  spojení  s  nepotrebnými  plastovými
fľašami.  Model  demonštruje  princíp  reakcie  motora
ako aplikáciu raketového pohonu. Pohon dodáva voda
vystrekujúca z rakety pomocou stlačeného vzduchu.

10400049C 22,80 €

Nádoba s 5-timi výpusťami

Pre  demonštráciu  tlaku  kvapalín  na  bočnú  stenu
nádoby;  päť  výtokových  otvorov  (s  gumenými
zátkami) v rozostupe zakaždým 100 mm, Rozmery:
80x80x540 mm

10200166B 39,00 €

Pascalova guľa

Pomôcka na demonštráciu rovnomerného pôsobenia
tlaku v  kvapalinách.  Plastová pumpa (striekačka)  s
piestom je zakončená plastovou guľou s otvorom na
všetkých stranách.

MT00259C 29,00 €

Priestorové telesá (17ks, 10cm)

Plastové priestorové telesá (17ks) s výškou 10cm a
otvárateľnými vrchnákmi pre použitie tekutých alebo
suchých  materiálov.  Vhodné  pre  skúmanie  pomeru
medzi plochou, objemom a tvarom telies.

10300261B 38,40 €

SEG Meranie tepla

Termodynamika  pevných,  kvapalných  a  plynných
látok.  Možnosť objasniť  Boylov zákon, Gay-Lussacov
zákon,  Fourierov  zákon  o  vedení  tepla,  Stefanov-
Boltzmannov zákon.

10400082C 402,00 €

Šírenie tlaku, zariadenie 02

Dobre viditeľný a ľahko pochopiteľný demonštračný
model  pre  názorné  zobrazenie  šírenia  tlaku  v
kvapalinách.  Sklenený  zásobník  1000ml,  s  tromi
výtokmi v rôznych výškach, 3 manometrové hadičky
na kovovej základni, plastová striekačka 120 ml

10202448C 58,70 €

Slnečný balón

Demonštrácia  statickej  vznášajúcej  sily  zohrievaním
vzduchu v balóne. Špeciálne čierne prevedenie, tenká
plastová hliníková rúra, ktorá môže byť zviazaná na
koncoch. Rozmery: 2000mm x 600mm.

10400048C 9,60 €

Solárny balón

Jednoduchý, ale fascinujúce experiment. Ukáže Vašim
deťom fyzikálny zákon, že teplý vzduch stúpa.

10300517C 7,20 €

Spojené nádoby

Jednoduchý model na preukázanie rovnováhy tekutín.
Obsahuje  5  sklenených  trubíc  rôznych  profilov,  ktoré
sú  namontované  na  plastovej  základni  a  vzájomne
prepojené. Spoločná výška je 200mm.

MT00075C 86,40 €

Spojené nádoby

Štyri rôzne tvarované prepojené nádoby na plastovom
podstavci. Výška 20cm.

10400063C 36,00 €

Teplovzdušný balón - mini model

Balón  vyrobený  z  mimoriadne  ľahkej  fólie,  ťažko
podpáliteľný  (DIN  4104  B1),  otvorený  spodok
spevnený  kovovým  kruhom.  Veľkosť  cca  400  x
3200mm.  Odporúčané  príslušenstvo:  tepelný  zdroj,
suchá horľavina.

10400077C 12,96 €

Tlakomer s vodnou náplňou

Manometer v tvare U, 2 x 10cm, na podstavci. Vodný
stĺpec = max. 200mm.

MT02215C 41,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti
látok
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
6. ročník

17500201A 16,50 €

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a
skupenské premeny
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
7. ročník

17500202A 16,50 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Vlastnosti kvapalín a plynov
Obsahuje  časti  Mechanika  kvapalín  a  plynov  (9
kapitol, napr. Tekutiny, Tlak, Archimedov zákon atď.) a
Časticová stavba látok (9 kapitol, napr. Voda, Teplo,
Teplota, Plyn a tlak, Topenie a tuhnutie, Vyparovanie
a kondenzácia, Absolútna nula atď.).

17500171A 15,40 €

Sklenený zvon s držadlom

Zvon  z  tažkého  skla,  ve  spodnej  časti  príruba.  Na
pokusy s vákuom. Priemer 180 mm, výška 310 mm.

20000281B 225,60 €

Podložka pre pokusy s vákuovou vývevou

Podstavec  z  PVC  s  gumennými  nohami.  Napojenie
hadice  s  priemerom 10mm na  ventil  s  kohútikom,
skrutka pre vyrovnanie tlaku vzduchu. Obsahuje dva
konektory na pripojenie elektrických káblov. Priemer
215mm, výška 40 mm.

20000280B 166,80 €

Vákuová pumpa

2-stupňové  rotačná  lopatková  výveva  s  olejovým
mazacím  systémom.  Hadicová  prípojka:  O8  mm,
kapacita nasávania pri 750 mm Hg: 70 L/min. Konečné
vákuum: 0,05 mBar. Hmotnosť: 12,5 kg. Rozmery: 315
x 240 x 120 mm.

20000282B 390,00 €

Vákuová pumpa

Vákuová pumpa, kde možno vypumpovaním vzduchu
vytvoriť  vákuum.  Umožňuje  vykonať  rôzne  druhy
experimentov:  porovnať  veľkosť  balónika;  sledovať
umiestnenie kúska jablka vo vnútri  pri  odčerpávaní
vzduchu;  porovnať  zvuk  zvoniaceho  mobilného
telefónu;  sledovať  odpor  vzduchu  prostredníctvom
pierka. Priemer 12cm, výška 7cm.

10300459C 21,30 €

Vakuová výveva

Vysokovýkonná,  rotačná  vákuová  pumpa.  Kapacita:
100 l/min. Tlak: 3x10-1Pa Motor: 245 W. Manometer:
0 – 1000 hPa. Rozmer: 335x138x250 mm3. Hmotnosť:
11 kg.

12000393C 498,00 €

Vákuum - podložka

Kovový stojan s gumeným tesnením s priemerom 250
mm,  výškou  90  mm,  dvoma  vyvedenými  káblami
(čierny a červený).

12000022C 219,60 €

Vákuum - ručná pumpa

Jednoduchá mechanická pumpa na vytváranie vákua.
S tlakomerom a rôznymi spojkami.

12000024C 138,00 €

Vákuum - študentská sada

Zariadenie  slúžiace  na  praktické  experimenty
základných fyzických vlastností spojených s vákuom.

12000021B 79,20 €

Vákuum - zvon

Klasický sklenný zvon na vákuum, spolu s podložkou
tvoria  demo-súpravu  na  pokusy  vo  vákuu,  priemer
190 mm, výška 220 mm.

12000023C 123,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Vztlakomer

Pre  demonštráciu  vztlaku  vody;  akrylový  valec  so
stupnicou, kotúč s prídržnou šnúrou pre uzatvorenie
spodného otvoru valca,  posúvač z  plastickej  hmoty
pre uchytenie závaží so zárezom DM120-ff za účelom
zaťaženia kotúča pod vodou; D=40 mm, H=240 mm

10200174C 33,50 €

ŽES Mini súprava kvapaliny a plyny

Súprava  obsahuje  viac  ako  20  rôznych  častí  na
všestranné  využitie:  podstavec,  vagón,  koleso,
testovacie tuby, U-trubice, gumovú zátku, vzduchový
vankúšik, pohyblivý disk.

10400006C 83,70 €

ŽES Tlak vzduchu

Slúži na pokusy: Dôkaz tlaku vzduchu; „Magdeburské
polgule“;  Meranie  tlaku  vzduchu;  Vnútorný  tlak  ,
vonkajší  tlak;  Privedenie  vody  do  varu  pri  60°;
Zníženie vnútorného tlaku; Voľný pád - pádová rúra
atď.

10202323C 238,80 €

Fyzika/Tuhé telesá

Decimeter kubický a centimeter kubický

Zloženie: dm3 z priehľadného plastu 10cm × 10cm ×
10cm, doštička 10cm × 10cm × 1cm, plné teleso 9cm
x  1cm ×  1cm,  20  plných  telies  1cm3  s  hustotou
väčššou než hustota vody.

MT00073C 23,70 €

Naklonená rovina

Súprava  na  skúmanie  síl  pôsobiacich  na  teleso  na
naklonenej  rovine  a  štúdium trenia  v  závislosti  od
sklonu roviny.  Rovina je nastaviteľná s  vyznačenou
škálou pre zmenu uhla, výšky a dĺžky. Uhol sklonu je
možné nastaviť v rozmedzí 0-45°. Súčasťou balenia je
nastaviteľná kladka, valec a špagát.

12000439C 154,80 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0 s
timerom
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400127D 942,00 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0, bez
timera
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400103D 480,00 €

Študentská súprava - Mechanika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných zákonov mechaniky: 1. Newtonov zákon,
Hookov  zákon,  Archimedov  princíp  páky,  Zlaté
pravidlo  mechaniky.  Viac  ako  35  častí  vrátane
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400100C 372,00 €

ŽES Mechanika 1

ŽES Mechanika 1 obsahuje: 1x Experimentálny vozík,
hmotnosť 50g, s veľmi nízkym trením, s vežou pre
upevnenie  závaží  so  zárezom  10  alebo  50  g;  1x
Zvinovací meter, 3 m, v plastikovej krabičke s brzdou;
1x Sada závaží 1 - 50 g atď.

10200649B 298,80 €

Demonštračný set Mechanika,
Magnetizmus
Pokusy  z  oblasti  mechaniky  pevného  telesa  a
jednoduchých strojov ako kladiek, kladkostrojov, pák a
naklonených rovín v kufríku.

10400085D 552,00 €

Totožná hmotnosť - valce

Sada 5 valcov s hmotnosťou 100g, 19mm v priemere.
Použité  materiály:  mosadz,  oceľ,  zinok,  hliník,
plexisklo.

MT08486C 30,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Totožná hmotnosť - závesné valce

5  valčekov  s  priemerom  19mm,  hmotnosť  100g.
Materiály: mosadz, oceľ, zinok, hliník, plexisklo.

MT08487C 30,00 €

Totožná hmotnosť - závesné valce

5 valčekov s O 19 mm, hmotnosť 100 g. Materiály:
mosadz, oceľ, zinok, hliník, plexisklo.

MT08487C 30,00 €

Totožný objem - valce závesné

Sada 5 valcov s priemerom 19mm a výškou 60mm,
vybavené háčikom. Materiály: plexisklo, hliník, železo,
mosadz a zinok.

MT08485C 30,60 €

Totožný objem - valce závesné

Sada 5 valcov s priemerom 19 mm a výškou 60 mm,
vybavené háčikom. Materiály: plexisklo, hliník, železo,
mosadz a zinok.

MT08485C 30,60 €

Určovanie hustoty

Súprava  12  kusov  skúšobných  telies  z  rovnakého
materiálu, ale so 4 rôznymi hmotnosťami. Používa sa
na  školské  pokusy  na  vysvetlenie  pojmu  hustoty.
Dodáva sa v úložnom boxe.

12000026C 190,80 €

Určovanie hustoty - mini súprava

Sada 8 kociek materiálov s rôznou hustotou: hliník,
zinok, železo, meď, olovo, mosadz, drevo, PVC, rozmer
kocky 10x10 mm.

12000025C 38,40 €

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti
látok
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
6. ročník

17500201A 16,50 €

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a
skupenské premeny
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
7. ročník

17500202A 16,50 €

Guľa s kruhom - S'Gravesandeov prstenec

Pre demonštráciu tepelnej rozťažnosti pevných telies.
Mosadzná guľa na reťazi s držiakom a krúžkom na tyči
s držiakom. Priemer gule: 25 mm

10201373B 17,16 €

Fyzika/Sila, hmotnosť

Súprava Mechanika (kladka, kladkostroj)

Veľmi  kvalitná  súprava  na  demonštrovanie
jednoduchej  mechaniky  -  kladiek  a  kladkostrojov.

12000015C 504,00 €

ŽES Kufrík na štúdium síl

Pomôcka umožňuje: viac než 10 pokusov zo statickej
mechaniky - rýchle zostavenie pokusov - jednoduché
uloženie a kontrola pomôcok. Pokusy: sily v jednom
bode, jednoduchá páka, rovnobežné sily atď.

MT02273C 598,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ŽES Mechanika 1

ŽES Mechanika 1 obsahuje: 1x Experimentálny vozík,
hmotnosť 50g, s veľmi nízkym trením, s vežou pre
upevnenie  závaží  so  zárezom  10  alebo  50  g;  1x
Zvinovací meter, 3 m, v plastikovej krabičke s brzdou;
1x Sada závaží 1 - 50 g atď.

10200649B 298,80 €

ŽES Mini súprava mechanika

Súprava  obsahuje  17  rôznych  častí  na  pokusy
pôsobenie sily, meranie sily, dynamometer, trecie sily,
stabilita,  ťažisko,  rovnováha  dvojramennej  páky,
dvojramenná  páka,  jednoramenná  páka,  mincier,
fixovaná kladka 1, fixovaná kladka 2 atď.

10400005B 141,00 €

ŽES Odstredivá sila

Slúži na pokusy: Určenie odstredivej sily ako funkcie
hmotnosti;  Určenie  odstredivej  sily  ako  funkcie
polomeru  otáčania;  Určenie  odstredivej  sily  ako
funkcie uhlovej rýchlosti.

10202441B 462,00 €

ŽES Sily a krútiaci moment

Slúži  na  demonštráciu  pokusov:  Spolupôsobenie
viacerých  síl;  Smer  pôsobenia  síl  a  pôsobisko  sily;
Krút iaci  moment;  Rotačný  pohyb;  Moment
zotrvačnosti  a  uhlové  zrýchlenie.

10201815B 394,80 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0 s
timerom
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400127D 942,00 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0, bez
timera
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400103D 480,00 €

Študentská súprava - Mechanika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných zákonov mechaniky: 1. Newtonov zákon,
Hookov  zákon,  Archimedov  princíp  páky,  Zlaté
pravidlo  mechaniky.  Viac  ako  35  častí  vrátane
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400100C 372,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Mechanika

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu  na  tému  Mechanika.  Dodáva  sa  v
kartónovom boxe.

10400117C 156,00 €

ŽES Kufrík Mechanika pre ZŠ

Tento set  umožňuje zvládnuť  mechaniku 9.  ročníka
ZŠ/1.  ročníka  SŠ,  experimentálnym  prístupom.
Pokusy:  pohyb  predmetu,  mechanické  akcie  a  sily,
vlastnosti  modelovania síl,  sila spôsobená tekutinou
atď.

MT02710C 217,20 €

FYZIKA - látka a teleso (kartón)

Súbor  kartónových  obrazov  pre  Fyziku  zobrazuje
kapitolu LÁTKA A TELESO.

16200336D 47,00 €

Magdeburgské pologule - plast

Historický  pokus  pre  dokázanie  tlaku  vzduchu.
Plastový  model  s  dýzou  na  pripojenie  vývevy  a
ventilom  pre  zachovanie  vákua.  Pologule  majú  2
široké držadlá, ktoré umožňujú dobrú priľnavosť.

MT09936B 52,50 €

Naklonená rovina

Súprava  na  skúmanie  síl  pôsobiacich  na  teleso  na
naklonenej  rovine  a  štúdium trenia  v  závislosti  od
sklonu roviny.  Rovina je nastaviteľná s  vyznačenou
škálou pre zmenu uhla, výšky a dĺžky. Uhol sklonu je
možné nastaviť v rozmedzí 0-45°. Súčasťou balenia je
nastaviteľná kladka, valec a špagát.

12000439C 154,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Univerzálna školská váha

Univerzálna školská váha s 2 plastovými nádobami.
Táto váha je špeciálne výrobená pre základné školy
tak, aby deti získali čo najväčšiu skúsenosť s vážením.
Obsahuje:  2 plastové nádoby s vrchnákmi,  každá s
obsahom 1l s mierkou.

10300331B 33,30 €

Dvojramenná váha pre pokusy z fyziky

Misky  z  plastickej  hmoty,  D=80  mm,  s  hliníkovým
závesom  a  hákom,  odnímateľný  záves,  platňa  z
plastickej  hmoty  so  stupnicou  na  tyči  D=10  mm.
Rozmery: 140 x 74 mm.

10202390C 52,50 €

Kovová školská váha do 2kg

Veľmi  pevná  kovová  váha,  ideálna  pre  použitie  v
triede  na  porovnávanie  hmotnosti  rôznych  telies  a
vysvetlenie spôsobu váženia.  Dodávaná bez závaží.
Veľkosť: 14 x 17 x 4cm / kapacita 2kg.

10300288C 71,40 €

Digitálna váha do 5kg

Univerzálna  digitálna  váha  do  5kg  s  presnosťou
váženia na 1g. Priemer váhy 20cm, vrchná platnička
13cm. Dodávané s 2 baterkami.

10300250C 18,60 €

Newtonova trubica z plastu

Plastová  rúrka  na  jednom  konci  uzatvorená  a  na
druhom  konci  vybavená  kohútikom.  Dodáva  sa  s
guľôčkou a perím.

MT02434C 130,80 €

Oceľové guľôčky - 6 ks

Ložiskové guľôčky z kalenej a leštenej ocele. Môžu sa
použiť  s  vodiacou  dráhou  pri  experimentoch  s
pružnými zrážkami alebo v kombinácii  s hodinovým
sklíčkom  na  znázornenie  rovnovážnych  stavov.
Priemer  guľôčky:  30  mm,  hmotnosť:  110  g.
Vyobrazené sklíčka nie sú súčasťou dodávky.

12000438B 28,20 €

Magnetický držiak silomerov

Tento  držiak  môžete  použiť  pri  svojich  fyzikálnych
meraniach.  Jednoducho ho upevnite  na magnetickú
tabuľu  a  zaveste  naň  silomer,  závesné  váhy  či
teplomer. Priemer magnetu 4cm.

MD02101C 16,50 €

Balenie pre 7 silomerov

Prehľadné  balenie  vo  forme  vložky  z  penového
materiálu, vybrania pre 7 ks silomerov. Rozmery: 29 x
34 x 3,5 cm.

10202458D 12,90 €

Silomery na demonštráciu Hookovho zákona

Pokusy na potvrdenie Hookovho zákona a na stanovenie pružinovej konštanty. Dva farebne rozlíšené silomery (10N a
20N) v priehľadnom plastovom obale s ľahko čitateľnou mierkou v cm a mm, ochrana voči preťaženiu pružiny a
nulový bod na kalibračné nastavenie. Dĺžka mierky: 115 mm, rozmery: 280x16 mm. Odporúčame dokúpiť súpravu
drážkových závaží!

12000040C 54,00 €

Kód Názov Cena
MT02482C Demonštračný silomer 50 N 31,20 €
12000008C Presný silomer 0,1N/0,001N 21,00 €
12000009C Presný silomer 0,2N/0,002N 21,00 €
12000013B Presný silomer 10N/0,1N 21,00 €
12000010C Presný silomer 1N/0,01N 21,00 €
12000014C Presný silomer 20 N/0,2N 21,00 €
12000011C Presný silomer 2N/0,02N 21,00 €
12000012C Presný silomer 5N/0,05N 21,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika
Kód Názov Cena
MT09941B Presný silomer 0,1 N 12,60 €
MT09942B Presný silomer 0,2 N 12,60 €
MT09946B Presný silomer 10 N 12,90 €
MT09949B Presný silomer 100 N 12,90 €
12000339C Presný silomer 100N 24,00 €
MT09944B Presný silomer 2 N 12,60 €
MT09947B Presný silomer 20 N 12,90 €
MT09945B Presný silomer 5 N 12,60 €
MT09948B Presný silomer 50 N 13,10 €
11100028C Silomer 5N/500g 5,75 €
10200161C Silomer 0.2 N, sivý 11,10 €
11100029C Silomer 10N/1000g 5,75 €
11100027C Silomer 2,5N/250g 5,75 €
11100030C Silomer 30N/3000g 5,58 €
11100031C Silomer 50N/5000g 5,58 €

Pružinová váha Peson 1 N

Transparentné  plastové  telo,  konštrukcia  špeciálne
navrhnutá  tak,  aby  zodpovedala  tvaru  vašej  ruky.
Ergonomický, spoľahlivý, nerozbitný a presný silomer.

MD02543B 8,40 €

Pružinová váha Peson 10 N

Transparentné  plastové  telo,  konštrukcia  špeciálne
navrhnutá  tak,  aby  zodpovedala  tvaru  vašej  ruky.
Ergonomický, spoľahlivý, nerozbitný a presný silomer.

MD02546B 9,00 €

Pružinová váha Peson 2 N

Transparentné  plastové  telo,  konštrukcia  špeciálne
navrhnutá  tak,  aby  zodpovedala  tvaru  vašej  ruky.
Ergonomický, spoľahlivý, nerozbitný a presný silomer.

MD02544B 8,40 €

Pružinová váha Peson 5 N

Transparentné  plastové  telo,  konštrukcia  špeciálne
navrhnutá  tak,  aby  zodpovedala  tvaru  vašej  ruky.
Ergonomický, spoľahlivý, nerozbitný a presný silomer.

MD02545B 8,40 €

Strunová váha - do 250g

Silomer  do  250g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300314A 8,00 €

Strunová váha - do 500g

Silomer  do  500g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300315A 8,00 €

Strunová váha - do 1000g

Silomer  do  1000g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300316A 8,00 €

Strunová váha - do 2000g

Na priehľadnom plaste sú vytlačené na jednej strane
gramy, na druhej strane stupnica Newton.

10300207A 8,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Strunová váha - do 3000g

Silomer  do  3000g  na  meranie  sily  a  hmotnosti  v
Newtonoch a gramoch.

10300317A 8,00 €

Pružina 16 N/m

Model používaný pri pokusoch s predĺžením pružiny a
osciláciou, s dvoma závesnými okami. Tuhosť pružiny:
16 N/m, maximálne zaťaženie: 2,5 N, dĺžka: 115 mm,
priemer: 6 mm.

12000352C 7,80 €

Pružina 43 N/m

Model používaný pri pokusoch s predĺžením pružiny a
osciláciou, s dvoma závesnými okami. Tuhosť pružiny:
43 N/m, maximálne zaťaženie: 6,5 N, dĺžka: 110 mm,
priemer: 9 mm.

12000353C 7,80 €

Pružina 100 N/m

Model používaný pri pokusoch s predĺžením pružiny a
osciláciou, s dvoma závesnými okami. Tuhosť pružiny:
86 N/m, maximálne zaťaženie: 13,5 N, dĺžka: 95 mm,
priemer: 10 mm.

12000354C 7,80 €

Sada 3 pružín s dĺžkou 100 mm na
kalibráciu, závity sa navzájom dotýkajú
Technické  údaje:  dĺžka  pružín  100mm,  vnútorný
priemer  10mm,  12mm  a  14mm,  priemer  drôtu
8/10mm, tuhosť pružín 40N/m, 20N/m a 10N/m.

MB02071C 18,84 €

Sada 3 pružín s dĺžkou 100 mm na
kalibráciu, závity sa navzájom nedotýkajú
Technické  údaje:  dĺžka  pružín  100mm,  vnútorný
priemer  10mm,  12mm  a  14mm,  priemer  drôtu
8/10mm, 9/10mm a 10/10mm, tuhosť pružín 130N/m,
120N/m a 110N/m.

MB02070C 17,04 €

Sada 4 guličiek s rôznou hmotnosťou s
háčikmi
4  guľôčky  so  zaisťujúcimi  očkami  vyrobené  z
mosadze,  hliníka,  ocele  a  plastu  na  konštrukciu
matematického kyvadla. Priemer: 25 mm Váhy: 71.2
g, 25,2 g, 61 g, 10.5 g.

12000358C 19,80 €

Sada závaží 1000 g s vekom

Mosadzné závažie. Zloženie: 1g – 2g – 2g – 5g – 10g –
10g – 20g – 50g – 100g – 100g – 200g – 500g. Trieda
presnosti M3. V drevenom paneli.

MT01082C 83,40 €

Sada závaží, 1-50 g

Sada  závaží  v  úložnej  skrinke  obsah:  1x50,  1x20,
2x10, 1x5, 2x2, 1x1 g

10200485C 23,40 €

Súprava 10 závaží, 10 g (s háčikmi)

Mosadzné závažie s háčikmi na oboch stranách. 10
gramové

12000355C 53,40 €

Súprava 10 závaží, 20 g (s háčikmi)

Mosadzné závažie s háčikmi na oboch stranách. 20
gramové

12000356C 58,20 €

Súprava 10 závaží, 50 g (s háčikmi)

Mosadzné závažie s háčikmi na oboch stranách. 50
gramové

12000357C 68,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Súprava rôznych drážkových závaží s
výrezom, celková hmotnosť 100g
Súprava drážkových závaží s držiakom: 2x5g, 1x10g,
3x20g. Celková hmotnosť 100g. Držiak: 22 mm.

12000019C 18,00 €

Súprava závaží

2x mosadzné závažie 10g, 10 plastových kociek 1g,
10 plieškov 0,1g. V plastovom balíku s priehľadným
vekom.

10400003C 9,78 €

Súprava závaží 1 - 50g

Súprava 8 ks závaží v plastovej kazete v zložení 1x1g,
2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

12000016C 21,60 €

Súprava závaží 10g - 1000g

Súprava 9 ks závesných závaží v plastovej kazete v
zložení  1x10g,  2x20g,  1x50g,  1x100g,  2x200g,
1x500g, 1x1000g.

12000018C 186,00 €

Súprava závaží 1g - 1000g

Súprava 13 závaží v drevenej kazete v zložení 1x1g,
2x2g, 1x5g, 1x10g, 2x20g, 1x50g, 1x100g, 2x200g,
1x500g, 1x1000g.

12000017C 135,60 €

Závažie s háčikom 5 g

Farebné kovové závažia  s  výrezom a otvorom, pre
ukladanie na tanier pre závažia s výrezom DM120-1T
ff, Tolerancia: ±1%, D=25 mm

10200205C 10,90 €

Závažie s háčikom 50 g

D=40mm, Fe

10200403C 12,40 €

Totožná hmotnosť - valce

Sada 5 valcov s hmotnosťou 100g, 19mm v priemere.
Použité  materiály:  mosadz,  oceľ,  zinok,  hliník,
plexisklo.

MT08486C 30,00 €

Totožná hmotnosť - závesné valce

5  valčekov  s  priemerom  19mm,  hmotnosť  100g.
Materiály: mosadz, oceľ, zinok, hliník, plexisklo.

MT08487C 30,00 €

Totožná hmotnosť - závesné valce

5 valčekov s O 19 mm, hmotnosť 100 g. Materiály:
mosadz, oceľ, zinok, hliník, plexisklo.

MT08487C 30,00 €

Totožný objem - valce závesné

Sada 5 valcov s priemerom 19mm a výškou 60mm,
vybavené háčikom. Materiály: plexisklo, hliník, železo,
mosadz a zinok.

MT08485C 30,60 €

Totožný objem - valce závesné

Sada 5 valcov s priemerom 19 mm a výškou 60 mm,
vybavené háčikom. Materiály: plexisklo, hliník, železo,
mosadz a zinok.

MT08485C 30,60 €

322

https://obchod.skola.sk/14205-katalog.html
https://obchod.skola.sk/14205-katalog.html
https://obchod.skola.sk/67931-katalog.html
https://obchod.skola.sk/8342-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10708-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10707-katalog.html
https://obchod.skola.sk/87658-katalog.html
https://obchod.skola.sk/87666-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78555-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78556-katalog.html
https://obchod.skola.sk/176070-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78553-katalog.html
https://obchod.skola.sk/176069-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Určovanie hustoty - mini súprava

Sada 8 kociek materiálov s rôznou hustotou: hliník,
zinok, železo, meď, olovo, mosadz, drevo, PVC, rozmer
kocky 10x10 mm.

12000025C 38,40 €

Valcová pružina

3N/m, D=cca 35 mm

10200287C 5,00 €

Valcová pružina

20N/m, D=cca 12 mm

10200577C 4,00 €

Velká pružina

Ideálna  pomôcka  na  demonštráciu  vlnenia.
Natiahnutie  až  5m,  dĺžka  pružiny  v  kľude  60mm,
priemer 70mm.

MT04763C 24,60 €

Vzájomné pôsobenie telies

Demonštrácia  vzájomného  pôsobenia  telies.  2
pohyblivé vozíky s 2 zhodnými valcovými magnetmi.
Magnety  majú  označený  sever.  Pokus  spočíva  v
tesnom priblížení  vozíkov a  následne v  ich náhlom
"vypustení".

MT06022C 45,00 €

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti
látok
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
6. ročník

17500201A 16,50 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a
pohyb
Obsahuje časti Fyzikálne veličiny (3 kapitoly) a Sila a
pohyb  (19  kapitol,  napr.  Sily,  Pohyby,  Trenie,
Zotrvačnosť,  Zrýchlenie,  Voľný  pád,  Zmena  smeru
pohybu,  Zachovanie  hybnosti,  Ťažisko,  Kinetická  a
potenciálna energia atď.).

17500170A 15,40 €

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica
fyziky pre SOŠ
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Publikácia  svojim
obsahom zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii
týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné
odborné  vzdelania  a  aj  pre  úplné  stredné odborné
vzdelanie.

17500138A 16,50 €

Fyzika/Pohyb, gravitácia

DIDACHUT 3 štúdium zrychleného pohybu

Je to vertikálna podpera, na ktorej sú usporiadané 2
trubice  z  plexiskla.  Sú  odnímateľné  a  vybavené
plastovými krytkami. Rúrky sa napĺňajú homogénnou
kvapalinou  (parafínový  olej)  dodávanou  v  tejto
súprave. Každá skúmavka obsahuje guličku...

MD02103C 153,60 €

DIDACHUT  pád telesa

Priehľadná trubica naplnená homogénnou tekutinou o
hustote väčšej než voda. V trubici je uzavretá kovová
gulička. Dosku s trubicou možno nakláňať (naklonená
rovina). Centimetrová stupnica umožňuje merať hĺbku
pádu.

MT02028C 114,00 €

Jednoduchá naklonená rovina

Dráha so stupnicou a pozdĺžnou drážkou z hliníkového
špeciálneho  profilu,  L=600  mm,  lakovaná
práškovaním, zelená, s vytlačenými segmentmi v žltej
farbe,  na  ľavom  konc i  koľa jn ice  je  pevne
namontovaná  v  guľôčkovom  ložisku  atď.

10202124B 57,60 €

Jednoduchá naklonená rovina 02

Na  demonštráciu  pokusov  s  naklonenou  rovinou.
Základ  –  hliníková  koľajnica,  NTL  profil,  vysoký,
strieborná farba. Celková dĺžka naklonenej roviny 320
mm.

10202476D 41,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Naklonená rovina

Súprava  na  skúmanie  síl  pôsobiacich  na  teleso  na
naklonenej  rovine  a  štúdium trenia  v  závislosti  od
sklonu roviny.  Rovina je nastaviteľná s  vyznačenou
škálou pre zmenu uhla, výšky a dĺžky. Uhol sklonu je
možné nastaviť v rozmedzí 0-45°. Súčasťou balenia je
nastaviteľná kladka, valec a špagát.

12000439C 154,80 €

Katapult

Pre použitie ako odrážacie zariadenie pri dynamických
pokusoch  na  jazdnej  dráhe,  so  žľabom  alebo  pri
vrhacom prístoji. Blok z akrylu na špeciálnom profile s
nárazovým kolíkom a napínacou pružinou atď.

10202020A 68,16 €

Glóbus Zem:dni a noci na kontinentoch, so
zdrojom napätia,...
Názorná pomôcky na objasnenie striedania dní a nocí
na  kontinentoch.  S  kalendárom,  otáčanie  pomocou
motora, v anglickom jazyku. Priemer: 28cm.

16401023C 123,00 €

Kozmograf, telúrium

Odolná pomôcka, jednoduché používanie. Kozmograf
názorne  objasňuje  základné  astronomické  pojmy  a
javy: fáza mesiaca, deň/noc, otáčanie a obeh Zeme
okolo Slnka a Mesiaca okolo Zeme, atď.

MT04467C 246,00 €

Prídavné osvetlenie k telúriu

Svetelný  zdroj  -  voliteľné  príslušenstvo  k  telúriu
MT04467D. Osvetlenie je možné pripevniť na rameno
telúria namiesto Slnka. Rozmery: 130 x 70 x 25mm.

MT04468C 29,40 €

Kyvadlo s mosadznou guľôčkou O 20 mm

Guľôčka  s  priemerom  20mm  na  nylonovej  šnúrke.
Pomocou  zmeny  dĺžky  závesu  môžeme  pozorovať
meniaci  sa  uhol  kývania  v  smerom k  osi  kyvadla.
Statív nie je súčasťou dodávky. Možné použiť napr. s
laboratórnym  statívom  MT00035D  a  upevňovacou
svorkou MB00165D.

MD04828C 19,80 €

Lavica na štúdium pohybu

Lavica na štúdium pohybu umožňuje žiakom vizuálne
priblížiť  a  zmerať  rôzne typy pohybov:  rovnomerne
zrýchlený  posuvný  pohyb,  rovnomerne  spomalený
posuvný pohyb, rovnomerne zrýchlený otáčavý pohyb
atď.

MT02037C 332,40 €

Lodička na vzdušný pohon

Použite prúd vzduchu z balóna ako pohon lodičky na
vode. Vzduch prúdiaci z balóna pomáha lodičke plávať
po hladine.  Lodička vyrobená z  lakovanej  borovice.
Dodávka vrátane balóna. Vek 5+

10300516C 4,70 €

Maketa rieky žiacky model

Skladá  sa  z  3  dielov  (každý  20cm)  a  záchytnej
nádržky.  Svahová  výška  a  sklon  sa  nastavujú
pomocou kĺbových spojov. Celkový rozmer 60 x 30 x
10cm.

MT12239C 66,00 €

Newtonova trubica z plastu

Plastová  rúrka  na  jednom  konci  uzatvorená  a  na
druhom  konci  vybavená  kohútikom.  Dodáva  sa  s
guľôčkou a perím.

MT02434C 130,80 €

Oceľové guľôčky - 6 ks

Ložiskové guľôčky z kalenej a leštenej ocele. Môžu sa
použiť  s  vodiacou  dráhou  pri  experimentoch  s
pružnými zrážkami alebo v kombinácii  s hodinovým
sklíčkom  na  znázornenie  rovnovážnych  stavov.
Priemer  guľôčky:  30  mm,  hmotnosť:  110  g.
Vyobrazené sklíčka nie sú súčasťou dodávky.

12000438B 28,20 €

Sada 3 kyvadiel

Sada sa skladá z 3 kyvadiel. Každé kyvadlo sa skladá
z gule pripojenej pomocou nylonu k tyči. 1x mosadzná
guľa  priemer  20mm,  1x  mosadzná  guľa  priemer
30mm, 1x duralová guľa priemer 30mm. Vyobrazený
stojan nie je súčasťou dodávky. Možné použiť napr. s
laboratórnym  statívom.  MT00035D  a  upevňovacou
svorkou MB00165D.

MD02994C 68,40 €

324

https://obchod.skola.sk/132400-katalog.html
https://obchod.skola.sk/87772-katalog.html
https://obchod.skola.sk/100222-katalog.html
https://obchod.skola.sk/100222-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78381-katalog.html
https://obchod.skola.sk/123623-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78438-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78493-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154851-katalog.html
https://obchod.skola.sk/80158-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78500-katalog.html
https://obchod.skola.sk/132399-katalog.html
https://obchod.skola.sk/78435-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Sada príslušenstva na štúdium trenia

Tento modul umožňuje študovať trenie. Príslušenstvo
k naklonenej  rovine kat.  č.  MT02047 pre pokusy z
problematiky trenia na naklonenej rovine. Zloženie: 3
kovové závažia 60mm x 20mm x 10mm, podložka s
rôznymi povrchmi 200mm x 40mm.

MT03772C 37,50 €

Samohybné autíčko

Autíčko  na  skúmanie  jednoduchého  priamočiareho
pohybu. Vhodné ako doplnok k študentskej súprave
Dynamika 2.0 (10400103C).

10400105C 192,00 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0 s
timerom
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400127D 942,00 €

Študentská súprava - Dynamika 2.0, bez
timera
Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  objasnenie
základných  zákonov  dynamiky:  Newtonove  zákony,
voľný pád, šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie.
Viac  ako  40  častí  vrátane  statívového  materiálu
prehľadne  uložených  v  kufríku.  Na  skúmanie
rovnomerného  priamočiareho  pohybu  odporúčame
doobjednať si autíčko 10400105C.

10400103D 480,00 €

Študentská súprava - Mechanika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných zákonov mechaniky: 1. Newtonov zákon,
Hookov  zákon,  Archimedov  princíp  páky,  Zlaté
pravidlo  mechaniky.  Viac  ako  35  častí  vrátane
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400100C 372,00 €

Učiteľská súprava - Dynamika 2.0

Súprava  obsahuje  všetko  potrebné  na  skúmanie
základných  zákonov  dynamiky:  rovnomerný
priamočiary  pohyb,  newtonove  zákony,  voľný  pád,
šikmý vrh, kyvadlo, princíp akcie a reakcie. Viac ako
40 častí vrátane samohybného autíčka 10400105B a
statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.

10400104D 1 108,80 €

Štúdium kinetickej energie

Model  demonštruje  vplyv  hmotnosti  na  kinetickú
energiu  telesa.  2  guličky  rôznej  hmotnosti,  ale  s
rovnakým  priemerom  padajú  vo  vypolstorovanom
valci.  Sú  k  dispozícii  3  rôzne  výšky  pádu.  Široký
podstavec zaisťuje modelu dobrú stabilitu.

MT06021C 103,20 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Mechanika

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu  na  tému  Mechanika.  Dodáva  sa  v
kartónovom boxe.

10400117C 156,00 €

ESU - Naklonená rovina 02, komplet

Kompletná demo-zostava naklonenej roviny. Obsahuje
statívový stavebný materiál, torzný silomer a valivé
teleso.

10202477D 226,50 €

ŽES Dynamika

Modul Dynamika je nadstavbou na základnú súpravu
ŽES Statív a stavebý materiál. Pomocou tejto súpravy
dokážu  žiaci  zrealizovať  veľké  množstvo  pokusov
zameraných na rovnomerný a nerovnomerný pohyb.

10201364B 358,80 €

ŽES Mechanika 2

Pozostáva z: 1x dráha a optická lavica, 2x50 cm, NTL
profil,  veľmi  hrubostenný  a  robustný,  s  natlačenou
mm  stupnicou,  zostaviteľná  do  1  m  koľajnice
pomocou spojky koľajnice; na čelnej strane otvor na
upevnenie kladky príp. statívovej tyče.

10201360B 436,00 €

ŽES Mini súprava mechanika

Súprava  obsahuje  17  rôznych  častí  na  pokusy
pôsobenie sily, meranie sily, dynamometer, trecie sily,
stabilita,  ťažisko,  rovnováha  dvojramennej  páky,
dvojramenná  páka,  jednoramenná  páka,  mincier,
fixovaná kladka 1, fixovaná kladka 2 atď.

10400005B 141,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

ŽES Odstredivá sila

Slúži na pokusy: Určenie odstredivej sily ako funkcie
hmotnosti;  Určenie  odstredivej  sily  ako  funkcie
polomeru  otáčania;  Určenie  odstredivej  sily  ako
funkcie uhlovej rýchlosti.

10202441B 462,00 €

ŽES Rotačný pohyb

Slúži na pokusy na témy: Odstredivá sila; Odstredivá
sila – vznášanie gúľ; Odstredivý regulátor; Odstredivá
sila  (geoid);  Rotujúca  kvapalina;  Rotujúce  kyvadlo
(Foucoltovo kyvadlo).

10201935B 202,80 €

ŽES Sily a krútiaci moment

Slúži  na  demonštráciu  pokusov:  Spolupôsobenie
viacerých  síl;  Smer  pôsobenia  síl  a  pôsobisko  sily;
Krút iaci  moment;  Rotačný  pohyb;  Moment
zotrvačnosti  a  uhlové  zrýchlenie.

10201815B 394,80 €

Slnečná sústava, tabuľa PVC 140x110cm

Prednosťou  tejto  tabule  je  jej  využitie  v  rámci
viacerých  predmetov  (fyzika,  geografia,  prírodoveda)
počas preberania základov učiva astronómie.

17800466C 100,00 €

8 – Pokoj a pohyb telesa, tabuľa 100x70cm

Demonštruje  rôzne  druhy  pohybov  (posuvný,
krivočiary,  otáčavý,  priamočiary),  ktoré  dopĺňa
nákresom  a  príslušnou  definíciou.  Farebná  grafika
zabezpečuje  dokonalú  prehľadnosť  učiva  a  ľahkú
orientáciu v danej problematike.

17800584A 13,00 €

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica
fyziky pre SOŠ
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Publikácia  svojim
obsahom zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii
týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné
odborné  vzdelania  a  aj  pre  úplné  stredné odborné
vzdelanie.

17500138A 16,50 €

Fyzika/Teplota, meteorológia

Butánový plynový horák

Bunsenov horák pre násuvnú alebo ventilovú náplň, s
ihlovým ventilom a reguláciou vzduchu (dodávka bez
náplne), D=114 mm, H=185 mm.

10200132C 28,50 €

Ventilová náplň pre butánový horák

Príslušenstvo  k  butánovému  plynovému  horáku
10200132E.  210  g  propánbutánová  zmes
v  bezpečnostnej  nádržke,  zmes  EN417  Norm.

10202302C 6,48 €

Násuvná náplň pre plynový horák, s
poistkou
Propán-butánová zmes v bezpečnostnom zásobníku,
zmes podľa normy EN417. Vďaka novému GASS/STOP
systému je možné zásobník odskrutkovať z horáka bez
rizika náhleho úniku plynu. Priemer D = 87 (90) mm,
H = 90 mm. Hmotnosť náplne (netto): 190 g.

10200698C 3,55 €

Ekologický Toricellov barometer

Presný barometer, ktorý možno porovnať s ortuťovým
barometrom.  Funguje  na  inom  princípe,  nakoľko
neobsahuje  ortuť.  Meria  atmosferický  t lak
prostredníctvom  stláčaného  plynu.  Plyn  sa  stláča
alebo rozťahuje v závislosti od atmosférického tlaku.

MT00248C 242,40 €

Hygrometer Basic cube

Merač relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorý možno použiť
samostatne  alebo  ako  rozšírenie  základnej
meteorologickej  stanice  Basic  cube  (11900052C).

11900053C 15,00 €

Kozmograf, telúrium

Odolná pomôcka, jednoduché používanie. Kozmograf
názorne  objasňuje  základné  astronomické  pojmy  a
javy: fáza mesiaca, deň/noc, otáčanie a obeh Zeme
okolo Slnka a Mesiaca okolo Zeme, atď.

MT04467C 246,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Meteorologická stanica Basic cube

Pomocou tejto kompaktnej zostavy meteorologických
staníc  je  možné  sledovať  základné  meteorologické
parametre: silu vetra, teplotu vzduchu, zrážky (príp.
vlhkosť). 3-dielny set obsahuje: anemometer (rýchlosť
vetra a smer vetra), teplomer a zrážkomer.

11900052C 45,00 €

SEG Meranie tepla

Termodynamika  pevných,  kvapalných  a  plynných
látok.  Možnosť objasniť  Boylov zákon, Gay-Lussacov
zákon,  Fourierov  zákon  o  vedení  tepla,  Stefanov-
Boltzmannov zákon.

10400082C 402,00 €

Spirometer

Pomocou tohto šikovného spirometra môžete ľahko
merať  kapacitu pľúc.  Respiračný objem až 7 litrov.
Jednoduchá  manipulácia,  automatické  zapnutie  a
vypnutie. Dodávané s 50 náhradnými náustkami.

11900058C 240,00 €

Demonštračný teplomer

Stupnica so zreteľne viditeľným delením, médium -
zafarbený  alkohol,  kovový  uzáver  so  závesom.
Krúžkom merací rozsah: -60 ... +160 °C, delenie: 1 °C,
dĺžka: cca 500 mm, D=25 mm.

10202192C 58,20 €

Laboratórny teplomer -5 ... +105 °C,
del.0,1
Rozsah -5 … +105 °C, delenie 0,1 °C, plnenie Hg, D=
6 mm, L= 600 mm.

10200573C 52,00 €

Teplomer - 1°C..101°C s presnosťou 0,2°C

Rúrkový  teplomer  s  biologicko  rozložiteľnou
špeciálnou  modrou  výplňou  na  žltom  pozadí,  s
putkom. Rozsah merania: - 1°C až 101°C.

12000333C 27,60 €

Teplomer - °C/°F stupnica, menší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  -30  do  +50°C
odchýlka 1°C, od –27 do 120°F, odchýlka 1°F. Veľkosť:
207 x 43mm.

10400054A 6,00 €

Teplomer - °C/°K stupnica, väčší

Plastová  zadná  stena  s  vnorenou  rúrkou,  dvojitá
stupnica  a  oko.  Dvojitá  škála:  od  –40  do  +50°C,
odchýlka 1°C, od 233 do 323K, odchýlka 1K. Veľkosť:
400 x 68mm.

10400055A 14,40 €

Slnečný balón

Demonštrácia  statickej  vznášajúcej  sily  zohrievaním
vzduchu v balóne. Špeciálne čierne prevedenie, tenká
plastová hliníková rúra, ktorá môže byť zviazaná na
koncoch. Rozmery: 2000mm x 600mm.

10400048C 9,60 €

Teplovzdušný balón - mini model

Balón  vyrobený  z  mimoriadne  ľahkej  fólie,  ťažko
podpáliteľný  (DIN  4104  B1),  otvorený  spodok
spevnený  kovovým  kruhom.  Veľkosť  cca  400  x
3200mm.  Odporúčané  príslušenstvo:  tepelný  zdroj,
suchá horľavina.

10400077C 12,96 €

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a
skupenské premeny
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
7. ročník

17500202A 16,50 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Fyzika/Optika, svetlo, farby
5-lúčový laser LG5/520 - elektronik, zelené lúče, so zdrojom

LG5/520 -  elektronik je zdrojom 5-tich paralelných lúčov. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou
umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Využíva laserové moduly s vlnovou dĺžkou 520 nm.
Ľudské oko je na túto farbu citlivejšie ako na vlnovú dĺžku 635 nm. Pri rovnakom výkone sú preto zelené lúče
"viditeľnejšie" ako červené. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených
módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. V kombinácií
so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy
fungovania  optických  prístrojov.  Napájací  zdroj  je  v  cene.  Špecifikácia:  Typ  laseru  -  dióda,  vlnová  dĺžka  -  520  nm,
výstupný výkon/trieda... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0322 576,00 €

5-lúčový laser LG5/635 - elektronik, červené lúče, so zdrojom

LG5/635 -  elektronik je zdrojom 5-tich paralelných lúčov. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou
umožnilo  získať  na  tabuli  dobre  viditeľné  čiarové  zdroje  svetla.  Zvyšuje  komfort  výuky  geometrickej  optiky.
Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5)
svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+
dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov.
Napájací  zdroj  a  batériové  puzdro  sú  v  cene.  Špecifikácia:  Typ  laseru  -  dióda,  vlnová  dĺžka  -  635nm,  výstupný
výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW / II, vzdialenosť lúčov - 18 mm, rozmery - 112 x 62 x 32 mm, napájanie - 3V DC /
300 mA

10121-0312 262,50 €

5-lúčový laser LG5/635, červené lúče, so zdrojom

LG5/635 je zdrojom 5-tich paralelných lúčov. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou umožnilo získať
na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho
vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Priloženou clonkou si
môžete v prípade potreby vytvoriť zdroj jedného alebo troch paralelných lúčov. Napájací zdroj a batériové puzdro sú
v  cene.  Špecifikácia:  Typ  laseru  -  dióda,  vlnová  dĺžka  -  635nm,  výstupný  výkon/trieda  lasera  -  Pmax  <  1mW  /  II,
vzdialenosť lúčov - 18 mm, rozmery - 112 x 62 x 32 mm, napájanie - 3V DC / 300 mA

10121-0302 249,60 €

5-lúčový laser LG5/635/LED - elektronik, červené lúče, biela LED, so zdrojom

LG5/635 - elektronik je zdrojom 5-tich paralelných lúčov a bieleho svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou
šošovkou umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Zvyšuje komfort výuky geometrickej optiky.
Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5)
svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. Integrovaná LED slúži ako zdroj bieleho
svetla pre demonštráciu rozkladu svetla. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť
geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Napájací zdroj a batériové
puzdro sú v cene. Špecifikácia: Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635nm, výstupný výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW
/ II, ... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0312/LED 324,00 €

Demonštračná súprava vláknovej optiky

Súprava je určená na demonštráciu správania sa svetla v optických vláknach a princípy vláknovej optiky, prenos
zvuku a jednosmerný prenos dát medzi dvoma počítačmi. Súprava obsahuje :základné dosky - vysielač a prijmač do
slotov ktorých ktorých sa pripájajú moduly podľa potrieb experimentu:  analógový vysielač a prijmač,  digitálny
vysielač a prijmač, vysielač s mikrofónom, prijmač so zosilovačom a reproduktorom, potenciometer, frekvenčný
generátor,  USB vysielač a prijmač.  Okrem toho súčasťou súpravy sú aj  zdroje,  A/V meter,  silové platničky,  ...
Základné  experimenty:  zisťovanie  optického  signálu  analógovým  prijímačom,  Tyndallov  experiment,  prenos  a
zosilnenie zvuku - elektrický signál je zmenený do optického signálu, zosilnený, zmenený naspäť do elektrického
signálu a prijatý reproduktorom, útlm na spojoch vlákien,... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-1101 690,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
Demonštračná súprava vláknovej optiky 2

Demonštračná súprava vláknovej optiky má naviac dva nové moduly ktoré rozšírili  možnosti  využitia základnej
súpravy  o  prenos  video  signálu.  Všetky  položky  aj  experimenty  zo  základnej  sady  sú  zachované :  zisťovanie
optického signálu analógovým prijímačom, Tyndallov experiment, prenos a zosilnenie zvuku - elektrický signál je
zmenený do optického signálu, zosilnený, zmenený naspäť do elektrického signálu a prijatý reproduktorom, útlm na
spojoch vlákien, meranie s použitím mechanických nastaviteľných držiakov, prenos signálu z generátora frekvencie,
útlm spôsobený ohybom vlákna s použitím špeciálnych valcov, optické senzory na zistenie hladiny tekutín, prenosný
snímač umožňujúci sledovať zmeny optických signálov medzi dvoma oddelenými koncami optických vlákien, (môže
byť použitý ako počítadlo prechádzajúcich... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-1111 792,00 €

Didactický laser G-DL1 - zelený, so zdrojom

Didaktický laser G-DL1 je zelený laser. Montážny otvor M6 zo spodnej strany a priložená nožička uľahčujú uchytenie
lasera do držiaka na optickej lavici. Tri skrutky na čelnej strane umožňujú nastavenie stopy lasera do optickej osi.
Laser sa zapína pomocou klúčika. Napájací  zdroj  je v cene. Špecifikácie:  typ lasera -  YVO4, vlnová dĺžka -  532 nm,
výkon P max. - 1 mW, mechanické rozmery - 158 x 60 x 30 mm, napájanie - 3V DC/ 300 mA

10121-0912 348,00 €

Didaktický laser DL1 /635 - červený, so zdrojom, tubus

Didaktický laser DL1/635 je jednoduchý červený laser. Jeho valcový tvar ho predurčuje ako náhradu do optických
lavíc  namiesto  klasického  He-Ne  laseru.  Tri  skrutky  na  čelnej  strane  umožňujú  nastavenie  stopy  lasera  do
požadovanej polohy. Napájací zdroj je v cene. Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 635 nm, výkon P max. -
1 mW, mechanické rozmery - priemer 35 mm, dĺžka 300 mm, napájanie - 3V DC/ 50 mA

10121-0902 135,60 €

Didaktický laser R-DL1, červený, so zdrojom

Didaktický laser R-DL1 je červený laser. Montážny otvor M6 zo spodnej strany a priložená nožička uľahčujú uchytenie
lasera do držiaka na optickej lavici. Tri skrutky na čelnej strane umožňujú nastavenie stopy lasera do optickej osi.
Laser sa zapína pomocou klúčika. Napájací  zdroj  je v cene. Špecifikácie: typ lasera -  dióda, vlnová dĺžka -  635 nm,
výkon P max. - 1 mW, mechanické rozmery - 158 x 60 x 30 mm, napájanie - 3V DC/ 50 mA

10121-0932 236,00 €

Diódový laser S-DL1 s nožičkou a zdrojom

S-DL1 je jednoduchý polovodičový laser emitujúci svetlo vlnovej dĺžky 635 nm s výstupným výkonom Pmax = 1mW.
Rozmery: priemer tubusu 26 mm, dĺžka 55 mm. Dodáva sa s nožičkou. Je vhodný na jednoduché experimenty na
optickej lavici. Napájací zdroj je v cene.

10121-2102 102,00 €

DUO 5-lúčový laser LG5/635, 520 - elektronik, so zdrojom

DUO LG5/635,520  laser  je  zdrojom 5-tich  paralelných  lúčov  a  bieleho  svetla.  Jednosmerné  roztiahnutie  lúčov
cylindrickou šošovkou umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Na zvýraznenie optickej osi je
pre stredný lúč použitý zelený laser, ostatné lúče sú červené. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou
tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4)
svietia, jeden lúč (3) svieti. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú
optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Napájací zdroj je v cene. Špecifikácia: Typ
laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635/520 nm, výstupný výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW / II, vzdialenosť lúčov - 18
mm, rozmery - 112... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0342 324,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika
DUO 5-lúčový laser LG5/635, 520/LED - elektronik, biela LED, so zdrojom

DUO LG5/635,520 laser je zdrojom 5-tich paralelných lúčov. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou
umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Na zvýraznenie optickej osi je pre stredný lúč použitý
zelený laser, ostatné lúče sú červené. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do
predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti.
Integrovaná LED slúži ako zdroj bieleho svetla pre demonštráciu rozkladu svetla. V kombinácií so súpravami GON
alebo  GON+ dokážete  jednoducho  vysvetliť  geometrickú  optiku,  základné  optické  javy  a  princípy  fungovania
optických prístrojov. Napájací zdroj je v cene. Špecifikácia: Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635/520 nm, výstupný
výkon/trieda... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0342/LED 384,00 €

DUO didactický laser GR-DL1 - červený/zelený, so zdrojom

DUO didaktický laser GR-DL1 je určený na využitie pri základných experimentoch v optike. Má v sebe zabudované
dva laserové moduly rozdielnych vlnových dĺžok 532 a 635 nm. Voľbu medzi modulmi umožňuje prepínač. Montážny
otvor M6 zo spodnej strany a priložená nožička uľahčujú uchytenie lasera do držiaka na optickej lavici. Skrutky na
čelnej strane umožňujú nastavenie stopy lasera do optickej osi. Laser sa zapína pomocou klúčika. Napájací zdroj je v
cene. Špecifikácie: typ lasera - YVO4/dióda, vlnová dĺžka - 532/635 nm, výkon P max. - 1 mW, mechanické rozmery -
158 x 60 x 30 mm, napájanie - 3V DC/ 300 mA

10121-0922 378,00 €

ESU Geometrická optika s 5-lúčovým laserom LG5/635 - elektronik bez magnetickej tabule

Súprava je navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14 ks
plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol, optické
vlákno) a 6 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú na magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera je možné pozorovať
správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu
základných optických prístrojov (ďalekohľad Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.).
Súčasťou sady je 5-lúčový laser LG5/635 - elektronik.

10121-0431 466,50 €

ESU Geometrická optika s 5-lúčovým laserom LG5/635 - elektronik s magnetickou tabuľou

Súprava je navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14 ks
plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol, optické
vlákno) a 6 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú na magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera je možné pozorovať
správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu
základných optických prístrojov (ďalekohľad Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.).
Súčasťou sady je 5-lúčový laser LG5/635 – elektronik a magnetická tabuľa o rozmeroch 60x45 cm s opierkou.

10121-0432 501,00 €

ESU GON bez magnetickej tabule - Geometrická optika názorne

Súprava bola navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14
ks plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol,
optické vlákno) a 8 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú magnetické. Pri využití 5-lúčového lasera ( nie je
súčasťou súpravy, kupuje sa samostatne) je možné pozorovať správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich aj
viacerými  optickými  prvkami.  Umožňuje  to  demonštrovať  funkciu  základných  optických  prístrojov  (ďalekohľad
Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.). Vhodný 5-lúčový laser si môžete vybrať z
ponuky.

10121-0401 223,78 €

ESU GON PLUS bez magnetickej tabule - Geometrická optika názorne PLUS

Doplňujúca sada 15-tich optických modelov umožňuje demonštrovať ďalšie javy z geometrickej optiky. Prechod lúča
trojbokým hranolom, maximálna deviácia, vzduchové šošovky, demonštrácia vlastností indexu lomu prostredia na
vzduchových šošovkách, demonštrácia rôznych optických prístrojov, hranolových sústav. Laserový zdroj svetla nie je
súčasťou súpravy.

10121-0411 255,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
ESU GON PLUS s magnetickou tabuľou - Geometrická optika názorne PLUS

Doplňujúca sada 15-tich optických modelov umožňuje demonštrovať ďalšie javy z geometrickej optiky. Prechod lúča
trojbokým hranolom, maximálna deviácia, vzduchové šošovky, demonštrácia vlastností indexu lomu prostredia na
vzduchových šošovkách, demonštrácia rôznych optických prístrojov, hranolových sústav. Laserový zdroj svetla nie je
súčasťou súpravy. Magnetickú tabuľa o rozmeroch 60x45 cm sa dodáva s opierkou.

10121-0412 292,50 €

ESU GON s magnetickou tabuľou - Geometrická optika názorne

Súprava bola navrhnutá pre jednoduché a jasné predvedenie základných princípov geometrickej optiky. Obsahuje 14
ks plochých optických modelov ( 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, planparalelnú platničku, pravouhlý hranol,
optické vlákno) a 8 ks pracovných výkresov. Všetky prvky sú magnetické. Magnetickú tabuľa o rozmeroch 60x45 cm
sa dodáva s opierkou. Pri využití 5-lúčového lasera (kupuje sa samostatne) je možné pozorovať prechod svetelných
lúčov viacerými optickými prvkami. Umožňuje to demonštrovať funkciu základných optických prístrojov (ďalekohľad
Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.). Vhodný 5-lúčový laser si môžete vybrať z
ponuky.

10121-0402 264,00 €

Fresnelove zrkadlá so zdrojom

Názorná učebná pomôcka na demonštráciu interferencie dvoch vlnoplôch odrazených od dvoch zrkadiel zvierajúcich
uhol blízky 180°. Pri zmene uhla jemným justážnym systémom je možné pozorovať zmenu hustoty interferenčných
čiar na matnici alebo tienidle. Súprava obsahuje matnicu s meracou stupnicou a tienidlo, laserový zdroj 635 nm/1
mW (trieda lasera II). Napájací zdroj je v cene.

10121-1202 216,00 €

Hartlov optický kruh

Praktická pomôcka na vysvetlenie zákonu odrazu a lomu svetla (Snellov zákon). Pomocou kyvety (nie je súčasťou
súpravy) naplnenej roztokmi rôznej koncentrácie je možné ukázať, ako sa správa svetlo pri prechode cez prostredie s
rôznymi indexmi lomu . Meranie uhlu lomu uľahčuje stupnica priamo na disku. Súčasťou súpravy je optický polkruh z
plexiskla. Pre lepšiu názornosť ako zdroj svetla odporúčame zdroje LG5, ktoré nie sú súčasťou balenia (10121-0302,
10121-0322).

10121-3007 108,00 €

Hartlov optický kruh + Laser line box, červený

Obľúbená pomôcka pre vysvetlenie zákonu odrazu a lomu svetla ( Snellov zákon ) pri prechode cez rôzne optické
prostredia. Základom je otočný kruh s uhlovou stupnicou, na nej položený polkruh z priehľadného materiálu a čiarový
zdroj svetla Laser Line Box. Vďaka úzkej čiare vytvorenej laserom sú uhly lomu aj odrazu dokonale viditeľné a
experiment sa stáva jasným a jednoduchým na pochopenie.  Namiesto polkruhu môžete použiť  kyvetu (  nie je
súčasťou ) a merať zmenu indexu lomu pri rôznych koncentráciách roztokov. Súprava obsahuje: kovovú základňu s
rotujúcim kruhom a uhlovou stupnicou, polkruhový priehľadný optický modul, laser line box LB1/635 červený s
výkonom 1mW, napájací zdroj.

10121-3005 248,40 €

Hartlov optický kruh + Laser line box, zelený

Obľúbená pomôcka pre vysvetlenie zákonu odrazu a lomu svetla ( Snellov zákon ) pri prechode cez rôzne optické
prostredia. Základom je otočný kruh s uhlovou stupnicou, na nej položený polkruh z priehľadného materiálu a čiarový
zdroj svetla Laser Line Box. Vďaka úzkej čiare vytvorenej laserom sú uhly lomu aj odrazu dokonale viditeľné a
experiment sa stáva jasným a jednoduchým na pochopenie.  Namiesto polkruhu môžete použiť  kyvetu (  nie je
súčasťou ) a merať zmenu indexu lomu pri rôznych koncentráciách roztokov. Súprava obsahuje: kovovú základňu s
rotujúcim kruhom a uhlovou stupnicou,  polkruhový priehľadný optický modul,  laser  line box LB1/520 zelený s
výkonom 1mW, napájací zdroj.

10121-3006 346,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika
Laser line box LB1/450, modrý, so zdrojom

Laser Line Box LB1/450 je jednolúčový zdroj modrého svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúča cylindrickou šošovkou
umožnilo získať čiarový zdroj svetla dobre viditeľný na tabuli.  Spojením viacerých laserov pomocou priloženého
prepojovacieho DC kábla si môžete vytvoriť viaclúčový zdroj. Súčasťou dodávky je púzdro na batérie (2x 1,5 V batérie
veľkosti AA), prepojovací DC kábel a napájací zdroj. Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 450 nm, výstupný
výkon / trieda lasera - Pmax < 1mW / II, rozmery - 80 x 25 x 20 mm, Napájanie - 3V DC / 300 mA

10121-0522 224,40 €

Laser line box LB1/520, zelený, so zdrojom

Laser Line Box LB1/520 je jednolúčový zdroj zeleného svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúča cylindrickou šošovkou
umožnilo získať čiarový zdroj svetla dobre viditeľný na tabuli. Zelená čiara je viditeľná aj za extrémnych podmienok.
Spojením viacerých laserov pomocou priloženého prepojovacieho DC kábla si  môžete vytvoriť  viaclúčový zdroj.
Súčasťou dodávky je púzdro na batérie (2x 1,5 V batérie veľkosti  AA),  prepojovací  DC kábel a napájací  zdroj.
Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 520 nm, výstupný výkon / trieda lasera - Pmax < 1mW / II, rozmery -
80 x 25 x 20 mm, Napájanie - 3V DC / 200 mA

10121-0512 180,00 €

Laser line box LB1/635, červený, so zdrojom

Laser Line Box LB1/635 je jednolúčový zdroj červeného svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúča cylindrickou šošovkou
umožnilo získať čiarový zdroj svetla dobre viditeľný na tabuli.  Spojením viacerých laserov pomocou priloženého
prepojovacieho DC kábla si môžete vytvoriť viaclúčový zdroj. Súčasťou dodávky je púzdro na batérie (2x 1,5 V batérie
veľkosti AA), prepojovací DC kábel a napájací zdroj. Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 635nm, výstupný
výkon / trieda lasera - Pmax < 1mW / II, rozmery - 80 x 25 x 20 mm, Napájanie - 3V DC / 50 mA

10121-0502 108,00 €

Laser QUANT, so zdrojom

Laser QUANT je červený ( 635nm ) laser s moduláciou. Regulovateľný výkon od 0,2 do 0,99 mW nastaviteľný
pomocou potenciometra ho zaraďuje do triedy laserov II.  Nastavená hodnota je zobrazovaná na displeji.  Laser
emituje žiarenie s výkonom s nastavenou hodnotou až po stlačení externej mechanickej spúšte. Vhodný aj na prenos
audio-signálu. Na spodnej strane sú umiestnené montážne otvory 2x M5 a 1x M8. Tri skrutky na čelnej strane
umožňujú nastavenie stopy lasera do požadovanej polohy. Napájací zdroj je v cene. Špecifikácia: typ lasera - dioda,
vlnová dĺžka - 635 nm, výstupný výkon - regulovateľný 0,2 do 0,99 mW, napájanie - 12V DC / 300 mA, mechanické
rozmery - 204 x 60 x 30 mm

10121-0702 583,50 €

Laser s moduláciou MLDD 3.0 - 1mW

Polovodičový laser MLDD 3.0 je laser s moduláciou a nastaviteľným výkonom do 1mW, červený ( 635nm). Ideálny pre
využitie na SŠ. Na LED displeji sa zobrazuje okamžitý nastavený výkon. Prepojenie ovládacej jednotky a laserového
modulu pomocou kábla zabraňuje prenosu vibrácií pri realizácií experimentov. Laser môže byť použitý aj na prenos
audio a video signálu. Zdroj je v cene lasera. Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635 nm, výkon na výstupe -
regulovateľný Pmax < 0,2 - 0,99 mW, rozmery stopy lúča - 3 x 2 mm, laser triedy 2, rozmery: riadiaca jednotka - 100
mm x 60 mm x 150 mm; laserový modul - priemer 12 mm, dĺžka 40,5 mm, napájanie: 12V DC / 500 mA

10121-0801 324,00 €

LaserCom 2 - Laserová komunikačná súprava

Súprava LaserCom 2 je určená na demonštráciu analógového prenosu obrazu a zvuku laserovým lúčom. Je ideálny
prostriedok na pochopenie základných princípov optickej komunikácie. Umožňuje súčasný prenos obrazu aj zvuku.
Obsahuje: laserový vysielač s moduláciou , prijímač, mikrofón, reproduktor, justovateľný držiak pre vysielač, 2 ks
napájacích zdrojov, manuál. Pri prenose obrazu laserovým lúčom je možné pripojiť k laserovému vysielaču ľubovoľný
zdroj videosignálu (napr. CCD kamera, videokamera, DVD prehrávač ) a k prijímaču je potrebné pripojiť televízor
alebo monitor - nie je súčasťou súpravy. Špecifikácia: Vysielač MLDD3.0 - výkon Pmax

10121-1001 610,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika
LaserCom 2 - Laserová komunikačná súprava s kamerou

Súprava LaserCom 2 s kamerou je určená na demonštráciu analógového prenosu obrazu a zvuku laserovým lúčom. Je
ideálny prostriedok na pochopenie základných princípov optickej komunikácie. Umožňuje súčasný prenos obrazu aj
zvuku. Obsahuje: laserový vysielač s moduláciou , prijímač, mikrofón, reproduktor, justovateľný držiak pre vysielač, 2
ks napájacích zdrojov, farebnú kameru a manuál. Pri prenose obrazu laserovým lúčom je možné pripojiť k laserovému
vysielaču ľubovoľný zdroj videosignálu (napr. CCD kamera, videokamera, DVD prehrávač ) a k prijímaču je potrebné
pripojiť televízor alebo monitor - nie je súčasťou súpravy. Špecifikácia: Vysielač MLDD3.0 - výkon Pmax

10121-1002 708,00 €

LaserCom 3 - Laserová komunikačná súprava

Vylepšená súprava umožňuje nielen analógový (audio/video) ale aj digitálny prenos dát (jednosmerný z jedného
počítača na druhý) pomocou laserového žiarenia. Slúži na pochopenie základných princípov optickej komunikácie.
Vysielač má regulovateľný výkon v rozmedzí 0,2-0,99 mW. Okamžitá hodnota sa zobrazuje priamo na displeji. Pri
prenose obrazu laserovým zväzkom je k laserovému vysielaču možné pripojiť ľubovoľný zdroj videosignálu (napr.
CCD kamera, videokamera, DVD prehrávač), k prijímaču je potrebné pripojiť zobrazovaciu jednotku, ktorá nie je
súčasťou súpravy. Súprava sa skladá z laserového vysielača s moduláciou, laserového prijímača s reproduktorom,
mikrofónu, farebnej CCD kamery, manuálu, nastaviteľného držiaka a dvoch napájacich zdrojov. Špecifikácia: Vysielač
MLDD4.0 - výkon Pmax

10121-1011 732,00 €

Laserová optická súprava LOS1 s magnetickou tabuľou

Súprava je zložená z rôznych optických a mechanických prvkov. Je určená k výuke vlnovej optiky. Jej použitím sa dajú
názorne  demonštrovať  javy  ako  interferencia,  difrakcia  a  lineárna  polarizácia  svetla,  rekonštrukcia  hologramu.
Dodáva sa v kufríku z plastu. Obsahuje: laser LOS/635 červený s výkonom 1 mW ( trieda lasera II) zabudovaný do
regulovateľného držiaka lasera, 2 ks 100% zrkadiel uchytených v justovateľných držiakoch, polopriepustné zrkadlo v
držiaku, matnicu v držiaku, tienidlo v držiaku, polarizačný filter v objimke, kolimačnú šošovku v objimke, sadu filtrov
a  difrakčných  mriežok,  hologram  v  držiaku,  napájací  zdroj  a  puzdro  na  batérie  .  Držiaky  sú  k  tabuli  fixované
magneticky. Súčasťou súpravy je magnetická tabuľa s gumennými nožičkami a manuál.

10121-0602 417,00 €

Kód Názov Cena
10121-1301 Laserový modul červený, LM 8-635-1mW 28,80 €
10121-1321 Laserový modul modrý, LM 12-450-1mW 84,00 €
10121-1311 Laserový modul zelený, LM 12-532-1mW 60,00 €

Spectra 1, spektrometer s vysokým rozlíšením

Spektrometer SPECTRA 1 je prístroj navrhnutý na skúmanie viditeľnej časti svetelného spektra od 360 nm do 940 nm
s dostatočnou citlivosťou potrebnou na uskutočnenie zaujímavých experimentov. Spektrometer je vybavený všetkými
potrebnými  prvkami  umožňujúcimi  presné meranie  -  od  vstupnej  štrbiny  až  po detektor.  Dátové prepojenie  s
počítačom je zabezpečené cez USB 2.0 rozhranie, konfigurované a pripravené na použitie. Stačí zasvietiť na štrbinu
alebo na pripojené vlákno, prepojiť prístroj s počítačom a môže sa začať s experimentovaním. Špeciálne vybraná
prechodová mriežka a kvalitná vstupná štrbina zaručuje vysoké rozlíšenie a spoľahlivé výsledky. Softvér na čítanie
dát je intuitívny a poskytuje grafický výstup v reálnom čase. Pre jednoduchšiu interpretáciu spektra je každá oblasť
vlnových dĺžok označená... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-2301 880,50 €

SPM-W-LS, zdroj svetla ku Spectra 1

Základná verzia obsahuje ako zdroj svetla halogénovú
žiarovku  s  výkonom  5W.  S lúž i  na  meranie
absorpčných  spektier  rôznych  materiálov.  Ako
príslušenstvo  sa  so  zdrojom  dodávajú  štvorstenné
kyvety  na  meranie  spektier  kvapalných  vzoriek  a
napájací zdroj.

10121-2303 378,00 €

SPM-UV-W-LS, zdroj svetla ku Spectra 1

Rozšírená  verzia  obsahuje  okrem  halogenovej
žiarovky aj LED diódu pre blízku UV oblasť - 365 nm.
Výber  zdroja  sa  volí  prepínačom  umiestneným  na
hornej strane krytu. Slúži na meranie absorpčných a
luminiscenčných  spektier  rôznych  materiálov.  Ako
príslušenstvo  sa  so  zdrojom  dodávajú  štvorstenné
kyvety  na  meranie  spektier  kvapalných  vzoriek  a
napájací zdroj.

10121-2304 488,00 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Čiarová mriežka, 600 rysiek/mm, sklená -
DOPREDAJ
Mriežka  vysokej  kvality,  na  sklenej  platni,  pre
kvantitatívne experimenty pre spektrometriu, uložená
v  tvrdom  kartóne;  plocha  mriežky:  25x25  mm,
rozmery: 50x50 mm

10201929C 120,70 €

Spektroskop

Spektroskop  je  jednoduchá  vzdelávacia  pomôcka
určená na rozklad viditeľného spektra na jednotlivé
zložky  a  ich  vizuálne  pozorovanie.  Spektrum
viditeľného  svetla  je  časťou  elektromagnetického
spektra.

10121-2302 2,86 €

Spectral Plus

Demonštračná súprava Spectral Plus je navrhnutá pre jednoduchú vizualizáciu základných vlastností svetla. Použitím
červených,  zelených  a  modrých  LED  diód,  filtrov  rôznych  farieb  a  nadstavcov  dokážete  vysvetliť  aditívne  a
subtraktívne  miešanie  farieb,  rozptyl  svetla,  absorpciu  a  difrakciu.  Použitím spektroskopu  sú  študenti  schopní
analyzovať svetlo rôznych zdrojov, pochopiť rozdiely medzi kontinuálnym a čiarovým spektrom. Farba a farebné
videnie je veľmi zaujímavá časť fyziky, pretože sa s ňou stretávame v každodennom živote. Obsah demonštračnej
súpravy: RGB displej - štvorcová matica 36 LED diód (12 červených, 12 zelených, 12 modrých), neonová trubica,
biela  LED  s  fosforovým konvertorom vlnových  dĺžok,  klasická  žiarovka  ,  ortuťová  žiarivka,  sada  farebných  a
rozptylných filtrov, matnica pre RGB displej, spektroskopy,... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-2200 660,00 €

ŽES Geometrická optika - žiacka súprava

Vynikajúca súprava pre praktické cvičenia študentov a žiakov. Skladá sa z 12 ks optických modelov, 3-lúčového
laserového zdroja svetla a siedmich pracovných listov. Hravou formou umožňuje pochopenie základných princípov
geometrickej  optiky  -  zákon  odrazu  a  lomu,  prechod  svetla  cez  optické  prostredie.  Pomocou  zalaminovaných
pracovných listov žiaci môžu zostaviť jednoduché optické prístroje. Pracovný list - ľudské oko - pomôže pochopiť,
prečo musia niektorí z nich nosiť okuliare. Všetky prvky súpravy sú nemagnetické. K súprave je priložený manuál.
Počet experimentov nie je nijako limitovaný.

10121-0421 358,80 €

ŽES Geometrická optika 2 - žiacka súprava so zdrojom bieleho svetla

Rozšírená základná sada o zdroj bieleho svetla, optický hranol a pracovný výkres na demonštráciu rozkladu svetla.
Vynikajúca súprava pre praktické cvičenia študentov a žiakov. Skladá sa z 13 ks optických modelov, 3-lúčového
laserového zdroja svetla, zdroja bieleho svetla integrovaného do 3-lúčového lasera a ôsmich pracovných listov.
Súprava hravou formou umožňuje pochopenie základných princípov geometrickej optiky - zákon odrazu a lomu,
prechod svetla cez optické prostredie. Pomocou zalaminovaných pracovných listov žiaci môžu zostaviť jednoduché
optické prístroje. Pracovný list - ľudské oko - vysvetľuje potrebu nosiť okuliare. Pomocou zdroja bieleho svetla vie
vyučujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom, princíp ako vzniká dúha. Všetky prvky súpravy sú
nemagnetické. K súprave je priložený manuál. Počet... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

10121-0423 374,40 €

ŽES Optika 1

Žiacka experimentálna súprava pre základné pokusy z
optiky. Jednotlivé komponenty sú prehľadne uložené v
plastovom kufríku. So súpravou ŽES Optika 1 môžu
byť  vykonané  tieto  experimenty:  Šírenie  svetla  (2
pokusy), Zrkadlá (8 pokusov), Lom

10201573B 150,00 €

ŽES Optika 2

Pozostáva z: 1x Šošovka v držiaku, FI= +50 mm; 1x
Šošovka  v  držiaku,  FI=  -100  mm;  1x  Šošovka  v
objímke, FI= +300 mm; 1x Šošovka v objímke, FI=
+100 mm; 1x Duté zrkadlo v objímke, D=50 mm; 1x
Vypuklé zrkadlo v objímke, D=50 mm atď.

10201324B 274,80 €

ŽES Optika 3 (doplnok k Optike 2)

Pozostáva z: 1x dráha a optická lavica, delená, z NTL
profilu,  s  natlačenou  mm  stupnicou,  2x  50  cm,
zostaviteľná  do  1  m  koľajnice  pomocou  spojky
koľajníc; 1x spojka koľajníc, 80 mm; 1x tyč, valcová,
100x10 mm...

10201475B 219,60 €

ŽES Mini súprava optika

Na  predvádzanie  optických  funkcií  oka  ako  je
vytváranie  obrazu  objektu  na  sietnici,  akomodácia
(zmena  v  zakrivení  šošoviek),  krátkozrakosť  a
ďalekozrakosť.

10400009A 180,00 €

334

https://obchod.skola.sk/87519-katalog.html
https://obchod.skola.sk/87519-katalog.html
https://obchod.skola.sk/7656-katalog.html
https://obchod.skola.sk/12975-katalog.html
https://obchod.skola.sk/12975-katalog.html
https://obchod.skola.sk/113302-katalog.html
https://obchod.skola.sk/155806-katalog.html
https://obchod.skola.sk/155806-katalog.html
https://obchod.skola.sk/114609-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10730-katalog.html
https://obchod.skola.sk/89062-katalog.html
https://obchod.skola.sk/67924-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Súprava pre IGCSE skúšky - Optika

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu na tému Optika.  Dodáva sa v kartónovom
boxe.

10400118C 42,60 €

Skladanie farieb, sada lopatiek

Šesť  polopriepustných lopatiek rôznych farieb.  Malé
lopatky môžete prekrývať jednu cez druhú alebo ich
presvietiť  svetlom,  a  tak  jednoduchým  spôsobom
pochopiť  koncepty  “primárnych  a  sekundárnych
farieb”. Dodávané spolu s manuálom.

13500105A 14,80 €

Delenie a miešanie farieb, tabuľa PVC
160x120cm
Závesná  tabuľa  „Delenie  a  miešanie  farieb“  je
originálnou pomôckou na hodinách výtvarnej výchovy.
Keďže  nás  farby  ovplyvňujú  a  obklopujú  v
každodennom živote, môže výrobok slúžiť ako súčasť
interiéru triedy alebo školy natrvalo.

17800194B 120,00 €

Miešanie farieb

Experimentálna  sada  na  miešanie  a  vytváranie
nových farieb.

10300548C 28,80 €

Miešanie farieb - náhradná náplň

Náhradné náplne základných farieb (červená, modrá,
žltá) k žiackej  súprave Miešanie farieb. Obsah: 25g
žltá/1ks, 25g červená/1ks, 25g modrá/1ks.

10300294C 2,10 €

Súprava skladanie farieb

Pokusy: farby, odraz, lom, šošovky… Zloženie: zdroj
svetla,  adaptér  pre  vodiče  v  bezpečnostnom
prevedení,  odnímateľná  šošovka  (nastavenie
konvergencie svetelného lúču), 2 bočné zrkadlá pre
štúdium farieb, žiarovka 12V/30W atď.

MT02348C 208,60 €

Filtre primárnych farieb

Sada  3  filtrov  základných  farieb:  červená,  modrá,
zelená.  Rozmery:  50  x  50mm.

MT04413B 16,80 €

Filtre sekundárnych farieb

Sada 3 sekundárnych farebných filtrov: azúrová, žltá a
purpurová. Rozmery: 50 x 50mm.

MT04414B 16,80 €

GEO zrkadlo

Položte zrkadlo pred tvar. Zoberte si pero na druhú
stranu zrkadla.  Keď sa pozriete cez zrkadlo  uvidíte
obraz tvaru ale aj svoju ruku s perom. Môžete začať
kresliť.  Praktická  pomôcka  zobrazuje  geometrické
tvary, ich symetriu a podobnosť.

10300132B 3,00 €

Rohové zrkadlo

Pri  práci  s  rohovým zrkadlom môžete  využiť  rôzne
kocky so vzorom či mozaikami. Praktická pomôcka na
pochopenie symetrie, vzorov, postupnosti a zobrazení.

10300031C 6,98 €

Ďalekohľad Newzoom 7-21x40

Newzoom ďalekohľad: 21x40, zorné pole na 1000m -
96m pri 7x a 43m pri 21x, výstupný pupil 5,7mm pri
7x  a  1,9mm  pri  21x,  hmotnosť  800g,  centrálne
zameriavanie, adaptabilný pre statív.

13000013A 59,40 €

Ďalekohľad OPERA-45, 3x25

Vďaka tomuto ďalekohľadu budete mať miesto vždy v
prednej  rade,  užijete  si  predstavenie,  pretože  Vám
neunikne  ani  mimika  hercov.  Tento  model  je
vybavený  červeným  svetlom  na  čítanie  opernej
brožúry aj po tme.

13000015B 25,20 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Lupa 23cm

Žiacka lupa ideálna na pozorovanie hmyzu a všetkého
fascinujúceho, čo neujde detskému oku v prírode a
okolí.  Priemer  8cm,  dvojnásobné  zväčšenie,  dĺžka
23cm.

10300043B 7,00 €

Vytvor si vlastný kaleidoskop- sada 10 ks

Súprava pre vytvorenie 10ks kaleidoskopov.

10300479C 30,00 €

Duté zrkadlo

Zrkadielko s priemerom 40mm.

MT00254C 20,10 €

Crownov hranol

Sklenený hranol: - Rozmery: 23 x 23 x 23mm. - Výška:
25mm. - Index lomu: 1,523.

MT02971C 44,20 €

Farebné priestorové telesá

Skvelá  pomôcka  pri  výučbe  geometrie.  Rôzne
geometrické  telesá,  ktoré  deti  môžu  triediť,
porovnávať  a  študovať.  Balenie  obsahuje  40
geometrických trojrozmerných telies z pevného plastu
(10 rôznych tvarov v 4 farbách). Rozmer: výška cca
2,5cm.

10300550B 15,30 €

Jednoduchý model oka

Model  oka  z  priehľadného  plastu  s  3  rôznymi
ohniskami,  ktoré  umožňujú  rýchlu  demonštráciu
rôznych očných vád.

MT06281C 10,20 €

Sada Hmat, zrak, sluch

Fyzikálne  pokusy  súvisiace  s  ľudskými  zmyslami
(zmyslovým vnímaním) napr. citlivosť kože, vnímanie
tepla,  svetlo  a  tma /  tieň,  zrkadlové  obrazy,  smer
svetla,  ako  vidí  oko,  ako  fungujú  okuliare,  princíp
kamery a mikroskopu, tóny a zvukové vlny, prenos
zvuku a pod.

10400084B 450,00 €

Kruhové matnice, priemer 40 mm

Kruhové matnice, majú sa umiestniť v držiaku šošovky
pred zdroj svetla.

MT02611C 11,70 €

Nerozbitné zrkadlo, 25ks

Sada nerozbitných zrkadiel pre prácu žiakov do lavice
na hodinách Geometrie. Obsah: sada 25ks, rozmer 10
x 7cm.

10300153B 15,30 €

Newtonov disk s motorčekom

Disk  poháňaný  nízkonapäťovým  motorčekom.  2
vodiče s banánkami o priemere 4mm.

MT00415C 30,90 €

Optické modely / 7ks

Súpravu  7  optických  modelov  tvoria  šošovky  a
hranoly. Umožňujú študovať odraz a lom svetla.  Sú
vyrobené z bezchybného akrylátového skla.

10300551B 45,60 €

Sada šošoviek, 4ks (f= +50 mm, +100 mm,
+250 mm, -100 mm)
Každá šošovka sa vloží do plastového rámu, ktorý je
označený na ohniskovej dĺžke každej z šošoviek.

MT04406C 35,70 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Šošovka (f= +125 mm) priemer 40 mm

Sklenené šošovky, priemer 40mm.

MT02966C 10,80 €

Šošovka (f= +150 mm) priemer 40 mm

Sklenené šošovky, priemer 40mm.

MT00247C 10,80 €

Šošovka (f= +300 mm) priemer 40 mm

Sklenené šošovky, priemer 40mm.

MT04443C 10,80 €

Štúdium lomu svetla

Plastový držiak obsahuje 6 vlákien, ktorých hrúbka sa
pohybuje  medzi  40  a  150  mikrónov.  Ideálny  na
experimenty, jednoduchá nastaviteľnosť kalibračných
kriviek. Namontovaný na podstavci.

MD03072C 42,48 €

Zdroj svetla s pravoúhlým špirálovitým
vláknom
Nízkonapäťová  žiarovka  (6V/5A)  s  pravouhlým
špirálovitým vláknom, v hranatom kovovom puzdre s
vetracími otvormi.

MT00388C 112,80 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: EM
žiarenie a častice mikrosveta
Obsahuje  26  kapitol  (Svetlo,  Zrkadlá,  Odraz  a  lom
svetla, šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a
rádioaktívne  žiarenie,  Laser,  Čiarové  spektrum,
Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.).

17500175A 15,40 €

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica
fyziky pre SOŠ
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Publikácia  svojim
obsahom zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii
týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné
odborné  vzdelania  a  aj  pre  úplné  stredné odborné
vzdelanie.

17500138A 16,50 €

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika

Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
8. ročník

17500203A 16,50 €

Fyzika 4 - interaktívna cvičebnicapre SŠ

Interaktívna cvičebnica fyziky pre stredné školy Fyzika
4  (EM  žiarenie  a  častice  mikrosveta)  pre  žiakov
stredných  škôl  s  textami,  obrázkami,  úlohami  na
riešenie, ktoré obsahujú čítací kód, pomocou ktorého
je  možný  reá lny  odpos luch  textu  v  kn ihe
prostredníctvom  čítacieho  pera.

10600075D 13,20 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €
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Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Fyzika/Práca, teplo, energia

Bimetalový pás s rukoväťou

Znitovaný mosadzný a oceľový pás, s držadlom; dĺžka:
cca 270 mm, šírka: 30 mm.

10200499B 8,28 €

Crooksov rádiometer

Zariadenie na znázornenie premeny energie žiarenia
na kinetickú energiu.

12000039B 40,80 €

Demonštračný alternátor

S  pomocou  tohto  modelu  môžete  študentom
demonštrovať  základné  princípy  motorov  a
generátorov:  úlohu  magnetu,  Lenzovo  pravidlo,
generátor  striedavého  napätia  s  pevnou  /  otočnou
cievkou.

MT00450C 76,20 €

Dynamo - transparentný model

Model má priehľadné telo, kde možno vidieť skrz čo sa
deje. Vnútri sa nachádza „multipolárny“ magnet, ktorý
je  pripevnený  k  stredovej  osi.  Možnosť  sledovať
cievku, v ktorej sa objaví napätie.

MT10011C 18,00 €

ESU Fotovoltaická slnečná súprava

Experimentálny set vhodný na výučbu na stredných a
vysokých školách. ESU Fotovoltaická slnečná súprava
- je experimentála sada pre výučbu v školách. Daná
sada  umožňuje  demonštrác iu  základných
experimentov  v  oblasti  fotovoltaiky.

11900023B 1 902,00 €

ESU Súprava - Fotovoltaika

Set obsahuje príslušenstvo na prevedenie pokusov s
prevodom slnečnej energie na elektrickú. Obsahuje:
solárne  články  a  solárne  moduly,  iónovú  lampu,
mostíkový  profil  s  drážkami  a  posuvnými  svorkami,
atď.

10400052A 828,00 €

ESU Súprava - Pohony a prevody

Modely  rôznych  druhov  prevodov  a  pohonov,  z
ktorých  je  zostavená  didaktická  demonštračná
súprava.  Umožňuje  predviesť  konštrukciu  a  rôzne
druhy  prevodov  v  pohybe.  Modely  sú  funkčné,
navzájom  prepojiteľné,  upevnené  na  plastových
podložkách.

10400039B 405,00 €

ESU Súprava - Premeny energie 2

Fascinujúca  technológia  budúcnosti  zložená  na
základných  fyzikálnych  a  chemických  javoch  je
pop isovaná  vo  v iac  než  20  š tudentských
experimentoch  a  prácach.  Materiál  pre  1  študijnú
skupinu.

10400059A 576,00 €

ESU Súprava - Solárna a tepelná energia

Demonštrácia  základného  a  technického  využitia
solárnej  a  tepelnej  energie.  Obsahuje:  tepelnú
sifónovú  nádobu  s  rúrami,  výmenníkovú  stanicu  s
rúrami,  termometre  100°C,  infračervené  lampy  s
držiakom lámp ES na tyči. Demonštračná súprava.

10400051D 1 092,00 €

ESU Súprava - Solárna bunka

Súprava  určená  žiakom  druhého  stupňa  umožňuje
nasledovné  pokusy:  solárna  jednotka  ako  dióda,
solárna jednotka ako zdroj napätia, solárna jednotka
ako prúdový zdroj, vplyv na intenzitu osvetlenia, vplyv
na uhol osvetlenia, vnútorný odpor atď.

10400018A 480,00 €
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ESU Súprava - Veterná energia

Set obsahuje materiál na realizáciu fundamentálnych
experimentov  súvisiacich  s  využívaním  veternej
energie.  Obsahuje  materiál  pre  jednu  pracovnú
skupinu alebo na demonštráciu.

10400050A 732,00 €

ESU Súprava Obnoviteľná energia

Nový  prostriedok  navrhnutý  na  pochopenie
problematiky  vývoja  obnoviteľnej  a  dlhodobo
udržateľnej  energie.  Zaujímavá  a  bezprostredná
skúsenosť s používaním slnečnej,  veternej  a vodnej
energie. Na použitie vnútri i vonku.

11900021B 177,00 €

Generátor pary

Táto "parná pištoľ" umožní efektívne roztočiť vrtuľu
modelu  MT00948D.  Jednoducho  pripojiteľné.
Vysokotlaková para sa uvoľní jednoduchým stlačením
spúšte. Výkon: 1450W.

MT00465C 126,00 €

Jednoduchý hydraulický lis - model

Poznanie princípu hydraulického lisu. Model sa skladá
z  dvoch  injekčných  striekačiek  s  objemom 20ml  a
60ml  upevnených  na  kolmom  držiaku,  navzájom
prepojených  plastovou  hadičkou.  Piest  20ml
striekačky  je  menší  než  piest  60ml  striekačky.

MT02226C 72,00 €

Joulov kalorimeter univerzálny

Na určenie tepelných kapacít pevných a kvapalných
látok;  2  hliníkové  poháre  oddelené  vzájomne
polystyrénovou izolačnou vložkou,  prevŕtané veko z
plastovej  hmoty  s  gumenými  zátkami  a  miešadlo.
Ohrievacia  špirála  s  dvoma  4  mm  prístrojovými
zdierkami  na  určenie  elektrického  tepelného
ekvivalentu.  Obsah:  cca.  200/500  ml.

10200857B 21,60 €

Kalorimeter s Dewarovou nádobou

Kompletná zostava s tepelnými odpormi a držiakom
pre teplomer.  Tepelne izolovaná nádoba (Dewarova
nádoba) z robustného plastu - objem 950ml, vložka s
miešadlom a držiakom pre teplomer alebo teplotnú
sondu.

MT02621C 399,60 €

Kalorimeter s priehľadným vrchnákom

Jednoduchý  kalorimeter,  ktorý  pozostáva  z  dvoch
sústredných hliníkových valcov. Vnútorný je uložený
na plastovej manžete, ktorá ho izoluje od vonkajšieho
valca s priemerom 100mm a objemom 800ml vody.
Teplomer treba objednať zvlášť.

MT00174C 79,80 €

Liehový dilatometer, tepelná rozťažnosť

Pomôcka pri meraní tepelnej roztažnosti rôznych látok
pri  zahriatí.  Skúmaný  materiál  sa  zahrieva  vďaka
horeniu  liehu  v  príslušnej  vaničke.  Dodávané
skúšobné tyče sú na jednom konci upevnené v ráme
prístroja.

MT00092C 132,00 €

Model rakety

Používaný  v  spojení  s  nepotrebnými  plastovými
fľašami.  Model  demonštruje  princíp  reakcie  motora
ako aplikáciu raketového pohonu. Pohon dodáva voda
vystrekujúca z rakety pomocou stlačeného vzduchu.

10400049C 22,80 €

Modul Vodné koleso a turbína

Získavanie energie pomocou vody a turbíny. Súprava
zložená z turbíny a doplnkov umožňuje demonštrovať
získavanie energie pomocou sily vody.

MT00948C 40,00 €

Vodná elektráreň

Elektrická energia je kľúčom k rozvoju a prosperite.
Vodná  energia  je  najviac  používanou  formou
obnoviteľných  zdrojov  energie.  Model  objasňuje
princíp  turbíny  a  technológiu  elektrární  a  generuje
skutočný elektrický prúd.

10400053A 330,00 €

Rozoberateľné dynamo

Názorná  učebná  pomôcka,  na  ktorej  je  systém
"cievka-magnet"  dokonale  viditeľný.  Jednotlivé  časti
generátora: hriadeľ, magnet, kovová klietka, cievka.
Zostava je umiestnená na prezentačnej podložke, na
ktorej je nákres vnútornej časti generátora.

MT00908D 27,00 €
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Ručný generátor DynaMot

Môže  by ť  použ i tý  ako  moto r  a lebo  zd ro j
jednosmerného  napätia  namiesto  batéri í  či
napájacieho  zdroja  pri  výučbe  základov  elektriny
(jednosmerné  obvody).  Ručným  otáčaním  kľuky  je
možné vyrobiť napätie až do 8V.

10400107C 302,47 €

Segnerove vodné koleso

Akrylový model pre demonštráciu princípu spätného
nárazu. Na hrote uložený zásobník vody D=36 mm,
H=255  mm,  pri  dne  so  4  rúrkami  L=58  mm,  so
stranovými výtokovými otvormi; celková výška: 280
mm; Odporúčané príslušenstvo:  DM340-2W Vanička
s výtokom, akryl, D=200 mm, H=65 mm

10200173D 64,32 €

Solárny balón

Jednoduchý, ale fascinujúce experiment. Ukáže Vašim
deťom fyzikálny zákon, že teplý vzduch stúpa.

10300517C 7,20 €

Solárny článok otočný "kompakt"

Natáčací  solárny  článok  montovaný  na  magnetom
držiacom  stavebnom  prvku  ”kompakt”,  pevné
prípojné vedenia s dvomi 4 mm banánikmi; 3V/max.
80 mA, rozmery: 95x65x6 mm, Rozmery stavebného
prvku: 84x84x39 mm

10202080C 60,20 €

Tepelná vodivosť kovov

Skladá sa z troch kovových tyčí rôznych typov (meď,
mosadz, nízkouhlikatá oceľ) pripevnených v kovovom
ráme  a  spájajúcich  sa  v  strede  pre  porovnávanie
tepelnej vodivosti rôznych materiálov.

12000289C 21,60 €

Model dynama

Demonštračný  model  dynama  pre  jednoduché
pochopenie  fungovania.

11000095C 24,00 €

Model motor - generátor

Výkonný a efektívny model. So žiakmi možno skúsiť
rôzne  zaujímavé  pokusy  ako:  elektrické  merania,
premena energie, energetická účinnosť,...

MT03860C 436,80 €

Model v reze - dieselový štvortaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10200902C 116,10 €

Model v reze - dvojtaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10202242C 108,00 €

Model v reze - štvortaktný motor

Modely  v  reze  na  podstavci  ilustrujú  funkciie
piestového motora, ovládanie ventilov a vstrekovanie
paliva.  Prierez  motora  je  osadený  na  základni  s
popisom jednotlivých častí. Vstavané LED svetlo pre
vizualizáciu  zápalne  j  zmesi.  Rozmer  základne:
205x210 mm. Výška modelu: 350 mm.

10202270C 119,40 €

Výučbový model, motor - alternátor

Na danom modeli  možno  demonštrovať:  pôsobenie
magnetu,  výrobu  indukovaného  prúdu,  princípy
fungovania alternátora, fungovanie motora a iné.

MT01745C 223,20 €

TM 01 Motor s rotačným pohybom piestu -
Wankelov motor
Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900082D 30,50 €
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TM 02 Štvortaktný zážihový motor

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900083D 33,60 €

TM 03 Dieslový motor

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900084D 33,60 €

TM 04 Parný stroj

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900085D 33,60 €

TM 05 Vnútorná čeľusťová brzda

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900086D 33,60 €

TM 06 Vonkajšie ozubené súkolesie

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900087D 30,50 €

TM 07 Zubové čerpadlo

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900088D 30,50 €

TM 08 Kompresor

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900089D 30,50 €

TM 09 Dvojtaktný motor

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900090D 33,60 €

TM 12 Hrebeňový prevod

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900230D 30,50 €

TM 13 Vnútorné ozubené súkolesie

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900094D 30,50 €

TM 14 Piestové čerpadlo

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900095D 30,50 €

TM 16 Lopatkové čerpadlo

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900096D 30,50 €
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Fyzika

TM 19 Remeňový prevod

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900097D 30,50 €

TM 24 Stirlingov motor

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900099D 33,60 €

TM 25 Obvodová rýchlosť

Transparentné  demonštračné  modely,  vyrobené  z
priesvitného  plastu,  jednotlivé  funkčné  časti  sú
farebne odlíšené. Možnosť premietania cez vizualizér
na projekčnú plochu. Rozmer: 25x25cm.

10900100D 30,50 €

Triedny set - Kladky

Odporúčané  príslušenstvo  k  Triednemu  setu
Mechanika 2.0 (10400101B). Umožňuje robiť pokusy
na tému Pevná kladka, Voľná kladka, Kladkostroj  a
pomôže objaviť  Zlaté pravidlo mechaniky.  Obsahuje
materiál pre 6 skupín študentov.

10400102C 98,40 €

Triedny set - Mechanika 2.0

Triedny  set  obsahuje  materiál  pre  skupinové
vyučovanie. Až 6 študentských skupín súčasne môže
robiť  tie  isté  pokusy  objavovať  základné  princípy
mechaniky:  hmotnosť  a  tiaž,  meranie  síl,  Hookov
zákon, ťažisko a rovnováha, princípy páky, pužné a
nepružné  zrážky.  Pomôcky  vrátane  statívového
materiálu sú prehľadne uložené v kufríku.

10400101C 864,00 €

ŽES Alternatívna energia - premeny

Slúži na pokusy z oblastí: spaľovacie motory, Slnko –
fotovoltaika, energia z vody, tepelná energia, veterná
energia, uskladnenie energie.

10202383B 418,80 €

ŽES Mini súprava teplo

Súprava obsahuje 22 rôznych súčastí: stojanová tyč,
kahan,  sviečky,  termometer,  bimetalický  pásik,
farbivo, kapilárne tuby, sklenené tuby, gumové zátky
a Erlenmeyerovu banku.

10400008A 168,00 €

ŽES Náuka o teple

Pozostáva  z:  1x  statívové  kruhy,  sada  3  kusov,
poniklovaná oceľ,  s rozličnými priemermi:  100 mm,
uloženie ochrannej sieťky, 62 mm držanie kadičky, 35
mm držanie Erlenmeyerovej banky.

10200766B 226,80 €

ŽES Náuka o teple 1

Modul  Náuka o teple 1 je  nadstavbou na základnú
súpravu  ŽES  Statív  a  stavebný  materiál.  Pomocou
tejto súpravy dokážu žiaci zrealizovať veľké množstvo
pokusov  zameraných  na  šírenie  tepla  i  zmeny
skupenstva, ku ktorým sú k dispozícii návody.

10200771B 226,80 €

ŽES Náuka o teple 2

Modul  Náuka o teple 2 je  nadstavbou na základnú
súpravu  ŽES  Statív  a  stavebný  materiál.  Pomocou
tejto súpravy dokážu žiaci zrealizovať veľké množstvo
pokusov  zameraných  na  zmeny  skupenstva,  teplo,
prácu a výkon a premenu energie.

10200781B 588,00 €

ŽES Ohrev vody

Súprava  obsahuje:  Slnečný  kolektor  ŽP,  plochý
kolektor  na  premenu  energie  žiarenia  na  tepelnú
energiu; približne 220 cm dlhá špirála z medenej rúrky
v  kolektorovej  komore;  nafarbené  na  čierno,
odnímateľný  priehľadný  kryt  atď.

10202158B 430,80 €

Guľa s kruhom - S'Gravesandeov prstenec

Pre demonštráciu tepelnej rozťažnosti pevných telies.
Mosadzná guľa na reťazi s držiakom a krúžkom na tyči
s držiakom. Priemer gule: 25 mm

10201373B 17,16 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a
skupenské premeny
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
7. ročník

17500202A 16,50 €

Fyzika/Magnetizmus

Cievka 1200 závitov

Sekundárna  cievka  na  použitie  s  U  jadrom.  Z
nárazuvzdorného plastu, bezpečné na dotyk. Závity:
400/1200, odolnosť: 12, max. prúd: 1,2 A, indukčnosť:
60 mH.

12000364C 109,20 €

Nízkonapäťová cievka

Sekundárna  cievka  na  použitie  s  U  jadrom,  ktorá
generuje nízke napätie do 28V.  S piatimi  bodmi.  Z
nárazuvzdorného plastu, bezpečné na dotyk. Svorky:
bezpečnostné zásuvky, počet otáčok: 6/30/54/66/72.

12000362C 140,40 €

Cievka 1200 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž  transformátora.  Maximálne  napätie:  50  V
(bezpečnostné, veľmi nízke napätie), maximálny prúd:
400 mA, Svorky: 4 mm bezpečnostné.

12000367C 49,80 €

Cievka 2400 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž transformátora v spojení s transformátorom
jadra  S.  Maximálne  napätie:  50  V  (bezpečnostné,
veľmi  nízke  napätie)  Maximálny  prúd:  200  mA,
Svorky: 4 zásuvky mm bezpečnostné.

12000368C 49,80 €

Cievka 600 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž  transformátora.  Maximálne  napätie:  50  V
(bezpečnostné, veľmi nízke napätie), maximálny prúd:
800 mA, Svorky: 4 mm, bezpečnostné.

12000366C 43,80 €

Cievka s 200 závitmi vytvárajúca
magnetické pole
Cievka s  200 závitmi  z  medeného drôtu.  Vnútorný
priemer 45mm, vonkajší priemer 60mm.

MT03602C 56,10 €

Demonštrácia elektrostatického poľa

Učebná  pomôcka  slúži  na  lepšie  pochopenie  učiva
elektrostatického  poľa.  Priemer  nádrže  100mm,
obsahuje  6  elektród,  materiál  elektródy:  mosadz,
rozmery podpory: 150x150.

MT00077C 91,80 €

Demonštračný alternátor

S  pomocou  tohto  modelu  môžete  študentom
demonštrovať  základné  princípy  motorov  a
generátorov:  úlohu  magnetu,  Lenzovo  pravidlo,
generátor  striedavého  napätia  s  pevnou  /  otočnou
cievkou.

MT00450C 76,20 €

Galvanometer

Rozsah  merania:  ±35  mA,  odpor  1  mA,  vnútorny
odpor:  1000  Ohm,  ±  50  mV,  trieda:  2.0,  veľkosť:
90x106x103 mm.

12000389C 41,40 €

Kompas z plastu

Priemer 35 mm, strelka s dvoma hrotmi (červeným a
modrým), bez aretácie.

MT00056C 4,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Kompas z plastu, 45 mm

S  možnosťou  projekcie,  priemer  45mm,  strelka  s
jedným bodom, bez aretácie, v plastovom obale.

MB00078C 9,50 €

Magnetické strelky (10 ks)

10 ks magnetických kompasov v hliníkovom obale s
priemerom 19 mm.

12000032C 10,80 €

Sada 6 magnetických streliek

Magnetické strelky, dĺžka ihly: 30mm, priemer 20mm.
Dodávajú sa v sadách po 6ks.

MB00087C 19,20 €

Magické trojuholníky 48 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090004B 36,00 €

Feritový magnet

Veľmi silný - feritový magnet veľkosť: 42 x 25 x 9mm.

MB03726C 3,30 €

Magnet - podkova malá 12 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu  byť  použité  aj  na  dvíhanie  ťažších  závaží.  V
ponuke sú 2 veľkosti.

10300134A 7,20 €

Magnet - podkova veľká 20 cm

Magnetická podkova na ukážku práce s magnetom.
Môžu byť použité aj na dvíhanie ťažších závaží.

10300069C 10,20 €

Magnety - univerzálna súprava

Farebná  žiacka  súprava  rôzneho  materiálu  pre
oboznámenie  sa  s  magnetizmom  a  magnetickými
vlastnosťami látok. Obsah: 1 veľká mag. podkova, 2
mag. tyčinky, 1 sada plávajúcich magnetov, 4 veľké a
10 malých mag. guľôčok, 40 priesvitných krúžkov.

10300125A 24,90 €

Magnet AlNiCo - Tvar kvádra - 7 x 19 x 70
mm
Obdĺžnikový magnet AlNiCo 7 x 19mm

ME92186C 18,90 €

Magnet tyčový 200x10 mm

Magnet  s  kruhovým priemerom vyrobený z  AlNiCo.
Póly  sfarbené  na  červeno/zeleno,  zahŕňa  plastové
klipy  na  zavesenie  na  retiazku.  Dĺžka:  200  mm.
Priemer: 10 mm.

12000029C 36,00 €

Magnet v tvare podkovy

Chrómovo-oceľový magnet v tvare podkovy, póly sú
označené  červenou  a  striebornou  farbou,  rozmery
55x14x10mm.

13500106A 11,00 €

Magnet v tvare U

Sekcia:  10 x  15mm. Dĺžka:  100mm, šírka medzery
40mm.

MB03719C 24,90 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Tyčové magnety

Tyčový  magnet,  ktorý  má  farebne  aj  písmenom
označený Sever a Juh.

MB03717C 30,90 €

Plávajúce magnety

Magnet má 2 póly. O tom ako sa navzájom priťahujú či
odpudzujú  sa  žiaci  ľahko  naučia  s  plávajúcimi
magnetmi.  Obsah:  magnetický  stojan  (10cm),  4
okrúhle  magnety  v  rôzných  farbách  s  priemerom
32mm.

10300144A 6,00 €

Sada magnetov 15 ks

15 rôznych magnetov, veľkosť 4,5cm.

10300108C 5,70 €

Súprava magnetov v kufríku

Kufrík  obsahuje  dva veľké  podkovové magnety,  28
malých tyčových magnetov (póly nie sú označené), 2
tyčové  magnety  s  označenými  pólmi  a  rúrku  na
demonštráciu plávajúcich magnetov.

10400090C 107,04 €

Prírodný magnet

Kameň magnetit s veľkostou vlašského orecha.

12000388C 9,00 €

Silný magnet - Tvar kvádra - 10 mm × 20
mm
- Obdĺžnikové 10 x 20mm - Dĺžka: 100mm - Sever:
neoznačený

MB03710C 31,20 €

Silný magnet - Tvar kvádru - 10 mm × 20
mm
-  Obdĺžnik:  10  x  20mm  -  Dĺžka:  100mm  -  Sever
vyznačený

MB03052C 36,00 €

Silný magnet - Tvar valca - O 10 mm

- Valcový - priemer 10mm - Dĺžka: 100mm - Sever:
neoznačený.

MB03712C 22,20 €

Silný magnet - Tvar valca - O 10 mm

Dĺžka 100mm, priemer 10mm, severný pól označený,
materiál: zliatina Al, Ni, Co.

MB03051C 23,40 €

Silný magnet - Tvar valca - O 6 mm

Dĺžka 60mm, priemer 6mm, severný pól neoznačený.
Sada po 2ks.

MB04724C 17,10 €

Silný magnet - Tvar valca - O 6 mm

Dĺžka 60mm, priemer 6mm, severný pól  označený.
Sada 2ks.

MB03050C 21,00 €

Magnetická ihla na stojane, s ružicou -
KOMPLET
Magnetická  strelka  na  pevnom  nemagnetickom
kovovom  stojane  je  výbornou  pomôckou  na
študovanie javov ako je funkcia kompasu, testovanie
magnetických pólov, či  hľadanie smeru elektrického
prúdu.

10300505A 5,00 €
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Fyzika

Magnetická stavebnica 74 ks

Didaktická  magnetická  stavebnica,  ktorá  podnecuje
detskú  tvorivosť  a  umožňuje  skladať  2D  a  3D
geometrické  tvary  a  objekty.  Jednotlivé  diely  sa
spájajú,  každý  magnetický  dielik  stavebnice  je
vyhotovený v dvoch rôznych farbách.

KV090002A 90,00 €

Magnetické a nemagnetické látky

Sada 6 kovových kotúčov, D=25 mm. Materiály: Fe/
Cu/ mosadz/ Zn/ Pb/ Al.

10201650C 4,32 €

Magnetické a nemagnetické látky - 20 ks

Sada magnetických a nemagnetických materiálov pre
praktické štúdium.

ME25496A 62,00 €

Magnetické pole

Náučná  pomôcka,  ktorá  dokazuje  prítomnosť
magnetického poľa. Deti si samé môžu vyskúšať jeho
efekt. V plastovom priehľadnom valci sa nachádzajú
železné piliny, ktoré sú magnetickou silou priťahované
k tyčovému magnetu. Rozmery: výška valca - 10cm;
dĺžka magnetu - 7cm.

10300509A 39,90 €

Model magnetického poľa

Umožňuje predviesť magnetické siločiary. Pomôcka je
vyrobená z priehľadného plastu, a pokiaľ je umiestená
na spätný projektor, je demonštrácia dobre viditeľná
pre celú triedu.

MT26370C 84,94 €

Model motor - generátor

Na danom modeli  možno  demonštrovať:  pôsobenie
magnetu,  výrobu  indukovaného  prúdu,  princípy
fungovania generátora, fungovanie motora a iné.

ME91069A 120,00 €

BUKI Vreckový mikroskop s 6 experimentmi
miniLab
Vreckový  mikroskop  s  prisvietením  pre  malých
bádateľov.  Mikroskop  ponúka  30x  zväčšenie  s
plynulým ostrením. Je malý, skladný a môžete ho mať
stále pri sebe.

KV1500016C 14,40 €

NAVIR Mikroskop ZOOM scope

Prenosný  mikroskop  s  osvetlením,  zväčšenie  20x  -
40x, rozmer: 16x9x6 cm, napájanie na AA batérie.

KV1500017C 16,70 €

Outdoor Adventure - Mikroskop 20-40x
zoom
Vreckový mikroskop s led osvetlením a zväčšením 20x
- 40x. Vhodný na skúmanie rastlín, minerálov a iných
povrchov.

KV1500018C 15,20 €

Súprava na základné pokusy z
elektrostatiky
Zloženie:  elektrostatické  kyvadielko  na  izolovanom
statíve, sklenená tyč (200mm x 8mm), ebonitová tyč,
kožušina na trenie.

MT03636C 41,40 €

U jadro k nízkonapäťovým cievkam

U jadro  s  odnímateľným strmeňom.  Na  vytvorenie
f u n g u j ú c e h o  t r a n s f o r m á t o r a  p o m o c o u
nízkonapäťových cievok. Prierez jadra: 20x20 mm U-
jadro: 70x70 mm Dĺžka strmeňa: 70 mm. Cievky nie
sú súčasťou dodávky!

12000365C 79,20 €

U jadro transformátoru

J adro  U  je  vyrobené  z  vysoko  kva l i tných
transformátorových vrstvených plechov a je vybavené
odnímateľným strmeňom. Súčasťou balenia  sú aj  2
svorky. Prierez jadra: 40 x 40 mm, U- jadro: cca. 150 x
130 mm. Váha: cca 6kg.

12000361C 243,60 €
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Fyzika

Výučbový model, motor - alternátor

Na danom modeli  možno  demonštrovať:  pôsobenie
magnetu,  výrobu  indukovaného  prúdu,  princípy
fungovania alternátora, fungovanie motora a iné.

MT01745C 223,20 €

Vzájomné pôsobenie telies

Demonštrácia  vzájomného  pôsobenia  telies.  2
pohyblivé vozíky s 2 zhodnými valcovými magnetmi.
Magnety  majú  označený  sever.  Pokus  spočíva  v
tesnom priblížení  vozíkov a  následne v  ich náhlom
"vypustení".

MT06022C 45,00 €

Demonštračný set Mechanika,
Magnetizmus
Pokusy  z  oblasti  mechaniky  pevného  telesa  a
jednoduchých strojov ako kladiek, kladkostrojov, pák a
naklonených rovín v kufríku.

10400085D 552,00 €

ESU Elektrina E5 inno, Magnetické siločiary

Pozostáva  z:  1x  Jemné  Železné  piliny,  250  g;  1x
Zberač železných pilín; DE419-1M 1x Platňa z akrylu
pre magnetické pole,  185x150 mm; 8x Jednoduchý
kompas, D=20 mm; 1x Plošný model magnetického
poľa, 117 magnetiek, 150x150 mm atď.

10201003A 612,00 €

ESU Magnetická mechanika 1 inno

Pozostáva  z:  2x  Magnetický  držiak  s  valcovým
upínačom, D=100 mm; 2x Magnetický držiak s čapom,
D=100  mm;  2x  Torzný  silomer  5/20  N  lakovaný
práškom; 6x Závažie s háčikom 100 g, oceľové; 1x
Závažie s háčikom 20 g, hliníkové atď.

10201620B 396,00 €

ESU Magnetická mechanika 2 inno -
doplnenie
Pozostáva  z:  Pozostáva  z:  1x  Ťažisková  doska,  1x
Olovnica so šnúrou, 1x Jednoduchá naklonená rovina
(02), 1x Držiak torzného silomera pre naklon. rovinu,
1x Krúžok pre silový rovnobežník, 1x Gumový pás a
gumový krúžok, 1x Valivé teleso, atď.

10201651B 264,90 €

ESU Magnetizmus - Elektrina 3 inno

Pozostáva  z:  poniklované  klince,  160x120  mm,
magnetit,  1x  vodiaca  rúra  pre  kruhové  magnety,
L=240  mm,  valcový  magnet,  D=  24,  s  ložiskovou
jamkou,  L=126  mm,  neodymium,  valcový  magnet,
D=24, so závitovým otvorom, L=126 mm atď.

10201652A 540,00 €

ESU Súprava - Magnetizmus

Rôzne druhy magnetov v  jednej  súprave umožňujú
robiť  rôzne  pokusy.  Sada  obsahuje  pár  tyčových
magnetov,  2  kruhové  magnety,  magnet  podkovu,
magnetické strelky.

12000031C 81,60 €

ŽES Elektromagnetizmus

Slúži  na  pokusy  súvisiace  s  tepelnou  energiou
z  e lektr ickej  energie,  prácou  a  výkonom,
elektromagnetizmom  ,  kinetickou  energiou
z elektrickej energie. Súprava umožňuje vykonanie 40
rôznych experimentov.

10201819B 150,00 €

ŽES Magnetické pole vodiča

Súprava obsahuje: Magnetické pole – modely vodičov,
sada 3 ks; Drôtové modely vodičov – priamy, slučka a
cievka  vložené  do  teplu  odolného  profilu  z  nylonu,
železné piliny vo viskóznom médiu v uzavretej kyvete
z akrylového skla atď.

10202297B 142,80 €

ŽES Magnetizmus

ŽES Magnetizmus: slúži na demonštráciu magnetickej
interakcie,  magnetickej  indukcie  a  magnetického
poľa. Súprava pozostáva z: Tyčový magnet, D = 10
mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeno/zeleno lakovaný atď.

10201670B 151,80 €

ŽES Mini súprava
magnetizmus/elektrostatika
Súprava  obsahuje  24  rôznych  súčastí:  ružicu
kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické
tyče,  železné  piliny,  malé  vagóny,  sadu  háčikov,
vlnenú handričku, kyvadlo a trecie tyče.

10400010A 122,40 €
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Fyzika

ŽES Mini súprava magnety

Súprava v plastovom puzdre obsahuje: 1 klip magnet
s vysokou zaťažiteľnosťou, 2 tyčové okrúhle magnety
AlNiCo s rozmermi 200 x 10mm priemer,  2 tyčové
magnety AlNiCo s rozmermi 23 x 10 x 8mm, 2 ploché
magnety s  otvorom, 1 tyčový magnet  s  ložiskovou
panvou, 1 pár kotúčových magnetov s otvorom.

10400031C 231,30 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Magnetizmus
Obsahuje  časti  Stacionárne  magnetické  pole  (6
kapitol, napr. Mag. pole permanent. magnetu a vodiča
s prúdom, Pôsobenie mag. poľa na vodič s prúdom a
na  časticu  s  nábojom  atď.)  a  Nestacionárne
magnetické  pole  (7  kapitol,  napr.  Elektromag.
indukcia, Striedavé nap., Transformátor, El. rozvodná
sieť atď.).

17500173A 13,20 €

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a
magnetizmus
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
9. ročník

17500204A 16,50 €

Fyzika/Elektrina

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica
fyziky pre SOŠ
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Publikácia  svojim
obsahom zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii
týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné
odborné  vzdelania  a  aj  pre  úplné  stredné odborné
vzdelanie.

17500138A 16,50 €

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a
magnetizmus
Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
9. ročník

17500204A 16,50 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Elektrina
Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor,
El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov
zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod,
polovodičová  dióda,  Meranie  el.  prúdu  v  obvode,
Zahrievanie vodiča el. prúdom).

17500172A 13,20 €

Adaptér-nabíjač akumulátorov 6/12 V

Automatický nabíjací prístroj pre 6 V a 12 V olovených
akumulátorov. Kontrolka nabíjania a indikácia polarity,
nabíjacie  napätie  nastaviteľné  pomocou  posuvného
prepínača,  dva  4  mm  bezpečnostné  banániky  na
prípojnom vedení, ochrana voči spojeniu nakrátko a
prepólovaniu. Napájacie napätie: 230V AC /50 ... 60
Hz, Rozmery: 100x65x60 mm.

10202105D 58,70 €

Ampérmeter pre študentov

Ampérmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0,
s  krátkodobým  preťažením  bez  poškodenia,  s
ochrannou  diódou  proti  prepólovaniu,  nula
nastaviteľná  skrutkou,  4mm  zdierky  pre  vodiče.
Meracie  rozsahy:  0  až  50  /  500mA  /  5A,  delenie
stupnice: 1 / 10 / 100mA, dĺžka stupnice: 75mm, min.
rozmery: 100 x 140 x 90mm.

10400036A 26,40 €

Voltmeter pre študentov

Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým  preťažením  bez  poškodenia,  s
ochrannou  diódou  proti  prepólovaniu,  nula
nastaviteľná  skrutkou,  4mm  zdierky  pre  vodiče.
Meracie  rozsahy:  0  až  3V  /  15V  /  30V,  delenie
stupnice:  0,1V  /  1V  /  1V,  dĺžka  stupnice:  75mm,
minimálny rozmery: 100 x 140 x 90mm.

10400035A 26,40 €

Braunov elektroskop

Pre  indikáciu  elektrostatického  náboja.  Hliníkový
držiak s dvojitým kovovým ukazovateľom, zasadeným
v  oceľových  ložiskách,  kovový  krúžok  so  4mm
zásuvkami.  Namontované  na  10mm tyči.  Nabíjanie
max. približne 10kV.

10400041A 156,00 €

Bzučiak

Rad  zladených  komponentov  zodpovedajúci
zapojovacej  doske  SECUCONTACT®.

MB10278C 18,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Cavendishove pologule

Na  zostavenie  guľového  kondenzátora,  ako  aj
skúmanie účinku influencie v použití s konduktorovou
guľou, D=50 mm; dve kovovo galvanizované pologule
z plastovej hmoty so 4 mm kolíkom, nasunuteľné na
izolovanú tyč; priemer: 80 mm.

10200769B 28,80 €

Červená LED

Červené LED svetlo.

MB10261C 12,60 €

Cievka 1100 závitov

Dutá  cievka  s  otvorom  36  x  36mm  pre  vloženie
magnetu.

MT03968C 110,40 €

Cievka 1200 závitov

Sekundárna  cievka  na  použitie  s  U  jadrom.  Z
nárazuvzdorného plastu, bezpečné na dotyk. Závity:
400/1200, odolnosť: 12, max. prúd: 1,2 A, indukčnosť:
60 mH.

12000364C 109,20 €

Cievka 1200 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž  transformátora.  Maximálne  napätie:  50  V
(bezpečnostné, veľmi nízke napätie), maximálny prúd:
400 mA, Svorky: 4 mm bezpečnostné.

12000367C 49,80 €

Cievka 2400 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž transformátora v spojení s transformátorom
jadra  S.  Maximálne  napätie:  50  V  (bezpečnostné,
veľmi  nízke  napätie)  Maximálny  prúd:  200  mA,
Svorky: 4 zásuvky mm bezpečnostné.

12000368C 49,80 €

Cievka 600 závitov

Dutá  cievka  s  otvorom  36  x  36mm  pre  vloženie
magnetu.

MT03970C 103,20 €

Cievka 600 závitov nízkonapäťová

Z  nárazuvzdorného  plastu,  bezpečné  na  dotyk,  na
montáž  transformátora.  Maximálne  napätie:  50  V
(bezpečnostné, veľmi nízke napätie), maximálny prúd:
800 mA, Svorky: 4 mm, bezpečnostné.

12000366C 43,80 €

Cievka a vznik elektrického prúdu

Ak priblížime polarizovaný magnet k cievke, alebo ak
cez  ňu  magnet  prechádza  vytvára  na  jej  krajoch
indukovaný prúd. Obsahuje podstavec s cievkou (600
závitov).

MT00940C 48,00 €

Cievka s 200 závitmi vytvárajúca
magnetické pole
Cievka s  200 závitmi  z  medeného drôtu.  Vnútorný
priemer 45mm, vonkajší priemer 60mm.

MT03602C 56,10 €

Nízkonapäťová cievka

Sekundárna  cievka  na  použitie  s  U  jadrom,  ktorá
generuje nízke napätie do 28V.  S piatimi  bodmi.  Z
nárazuvzdorného plastu, bezpečné na dotyk. Svorky:
bezpečnostné zásuvky, počet otáčok: 6/30/54/66/72.

12000362C 140,40 €

CIRCLOPROJECT® magnetické pole
kruhového závitu s prúdom
Toto  zariadenie  bolo  navrhnuté  tak,  aby  sa  ním
pozorovali magnetické spektrá, ktoré zhmotňujú pole
vytvorené priechodom elektrického prúdu v kruhovom
obvode.

MT03957C 32,10 €
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Fyzika

Citrónové hodiny

Experimentálna  klasika,  študentov  vždy  nadchne.
Použite  dve  kovové  elektródy  a  zemiaky,  citrón,
citrónovú  šťavu  alebo  colu  a  poháňajte  digitálne
hodiny.

10300518C 12,50 €

Daniellov článok

Nepolarizovateľný  článok.  Skladá  sa  zo  sklenenej
nádoby,  zinkovej  valcovej  elektródy,  nádoby  z
pórovitého porcelánu a medenej valcovitej elektródy.
Dodáva sa s návodom na použitie.

MD03788C 52,20 €

DECARSIS® 4BIS odporová dekáda s 4
rezistormi
Odporová dekáda so 4 rezistormi (1 Ohm x 10, 10
Ohm x 10, 100 Ohm x 10, 1 kOhm x 10).

MT05239B 175,20 €

Demonštrácia elektrického poľa
(reografická nádržka)
Obsah:  reografická  nádržka  220  x  120  x  30mm,  je
vybavená  2  medenými  elektródami,  ktoré  sú
pripojené  ku  generátoru  dvomi  bezpečnostnými
zásuvkami 4mm a 1 list milimetrového papiera.

MT03607C 49,80 €

Demonštrácia elektrostatického poľa

Učebná  pomôcka  slúži  na  lepšie  pochopenie  učiva
elektrostatického  poľa.  Priemer  nádrže  100mm,
obsahuje  6  elektród,  materiál  elektródy:  mosadz,
rozmery podpory: 150x150.

MT00077C 91,80 €

Demonštračný alternátor

S  pomocou  tohto  modelu  môžete  študentom
demonštrovať  základné  princípy  motorov  a
generátorov:  úlohu  magnetu,  Lenzovo  pravidlo,
generátor  striedavého  napätia  s  pevnou  /  otočnou
cievkou.

MT00450C 76,20 €

Diódový mostík (4 diódy)

Diódový mostík (4 diódy).

MB10285C 15,90 €

DSP solárny článok

DSP solárny článok

10202152C 18,30 €

Elektrický zvonček

Zvonček na demonštráciu elektomagnetických javov a
na overenie teórie o nešírení zvuku vo vákuu (

12000391C 91,20 €

Elektrochemická súprava

Univerzálna  súprava z  priehľadného plastu,  vhodná
tak pre učiteľov na demonštračné účely,  ako i  pre
študentov  na  samostatné  vykonávanie  pokusov  s
elektrolýzou.

MB13476C 43,20 €

Elektrolyzér inno

Výkonný PEM elektrolyzér pre výrobu kyslíka a vodíka
z  destilovanej  vody,  pomocou  malých  silikónových
hadíc  môžu  byť  tieto  plyny  priamo  vedené  do
palivového článku ”inno”, montovaný na magneticky
držiacom stavebnom prvku ”inno” atď.

10200961C 655,20 €

Elektroskop

Jednoduchý, lacný a robustný model pre školákov.

MT03699C 91,20 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Elektroskop podľa Kolbeho

Pre  pokusy  v  elektrostatike  a  zobrazenie  napätia
dobre  viditeľný,  ľahko  otočný  ukazovateľ;  4-mm
bezpečnostná zdierka s kondenzátorovou platničkou;
kovová skrinka s uzemňovacou zdierkou obojstranne
uzatvorená  sklom,  dĺžka  ukazovateľa:  130  mm.
Rozmery skrinky: 170 x 50 x 180 mm.

10200926C 93,60 €

Elektroskop ŽP

Hliníkový  plechový  pásik,  zohnutý,  s  drážkou  na
uloženie ukazovateľa, dĺžka 150 mm, na 4 mm kolíku,
na upevnenie, napr. na stavebný prvok, ŽSP zdierka
P3911-3H (nie je súčasťou Elektroskopu). Dĺžka: cca.
160 mm.

10200153B 8,64 €

ESU Elektrina - Elektrochémia inno

Pozostáva  z:  1x  nádoba  na  elektrolýzu  ”inno”;  1x
oddeľovacie sito; 1x záves na doskové elektródy; 2x
plochá  olovená  elektróda,  100x45  mm;  1x  plochá
železná  elektróda,  100x45  mm;  1x  plochá  zinková
elektróda, 100x45 mm atď.

10200997A 508,80 €

ESU Elektrina E1

Základná súprava pre DZS Elektrina a Elektronika, 30
stavebných  prvkov,  vodičov,  niektoré  so  4  mm
zdierkami na pripojenie na napájacie alebo meracie
prístroje,  pozostáva  z:  2x  DSP  priamy  vodič  so
zdierkou; 5x DSP priamy vodič atď.

10200130C 300,00 €

ESU Elektrina E1 inno, A - základné
vybavenie
Pozostáva z: 2 x Batéria 1,5V ”inno”; 1 x Akumulátor
6V/10 Ah ”inno”;  1 x Vypínač ON/OFF,  ”inno”;  2 x
Objímka E 10 ”inno”; 2 x Prepínač ”inno” ; 1 x Vložka
pre MSP; 1 x Úložný box, veľký

10200216A 504,00 €

ESU Elektrina E10 inno, Trojfázový prúd

Pozostáva z: MSPI zapojenie do trojuholníka, objímky
E10;  MSPI  zapojenie  do  hviezdy,  objímky  E10;
Žiarovky  12V/100  mA,  E10,  sada  5  ks;  Žiarovky
24V/100  mA,  E10,  sada  5  ks;  Cievka  pre  lineárny
motor; Železná tyč atď.

10200024B 585,00 €

ESU Elektrina E2

Dopĺňajúca súprava pre DZS Elektrina a Elektronika,
30 stavebných prvkov, pozostáva z: 2x DSP rezistor
100 U, zaťažiteľnosť 2W, tolerancia:  ± 5%; 2x DSP
odpor 500 U, zaťažiteľnosť 2W, tolerancia: ± 5%; 1x
DSP 1 kU atď.

10200276B 504,00 €

ESU Elektrina E3

Dopĺňajúca súprava pre DZS Elektrina a Elektronika,
pre  Elektrochémiu,  Elektromagnetizmus  a  Indukciu,
pozostáva z: 1x U+I jadro s prítlačnou skrutkou, jadro
30x16 mm, nastriekané práškom modré, s upínacou
skrutkou atď.

10200343B 588,00 €

ESU Elektrina E5 inno, Magnetické siločiary

Pozostáva  z:  1x  Jemné  Železné  piliny,  250  g;  1x
Zberač železných pilín; DE419-1M 1x Platňa z akrylu
pre magnetické pole,  185x150 mm; 8x Jednoduchý
kompas, D=20 mm; 1x Plošný model magnetického
poľa, 117 magnetiek, 150x150 mm atď.

10201003A 612,00 €

ESU Elektrina E6 inno

Pozostáva  z:  1x  Kyvadlová  tyč,  L=230  mm;  1x
Waltenhofenova platňa; 1x Krátky kontakt na bežci;
1x Dlhá listová pružina, L=300 mm; 1x Jazýčkové relé;
1x Násuvná miska zvončeka; 1x Kladivko na bežci; 2x
Vodič s dvomi kolíkmi, L=30 mm atď.

10201009C 523,27 €

ESU Elektrina E7 inno

Pozostáva z:  1x Štvorcové magnety, pár,  28x28x18
mm, neodymium; 2x Železné jadro, 92x28x28 mm; 1x
U-jadro  z  trafo  plechov,  105x110x30  mm,  rozstup
ramien: 45 mm; 1x Železné jadro, 105x28x28 mm; 1x
I-jadro z trafo plechov atď.

10201014B 1 080,90 €

ESU Elektrina E8 inno

Pozostava z: 1x Skúšobné tyčky Fe, sada 20 kusov,
L=80 mm; 1x Neodýmiový magnet na tyči; 1x Vodiče
pre prúdovú váhu, sada 3 ks; 1x Ampérova slučka; 1x
Dlhý vodič, L=395 mm; 1x U-jadro z trafo plechov,
105x110x30 mm atď.

10201017B 790,00 €
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Fyzika

ESU Elektrina E9 inno, Ochrana a
bezpečnosť
Pozostáva  z:  1x  MSPI  prúdový  chránič,  dvojpólový
ochranný  vypínač  poruchového  prúdu,  poruchový
prúd: 20 mA, prúd max. 25 A, pracovné napätie: 6 ...7
V AC; 1x MSPI prúdový istič, dva prúdové ističe pre
fázový a nulový vodič atď.

10201018A 835,20 €

ESU Elektrina E9 inno, Ochrana a
bezpečnosť, doplnenie
Pozostáva z 1x MSPI sprcha pre pokusy na vyrovnanie
potenciálu;  1x  MSPI  spotrebič  2  desať  červených
varovných  LED,  ktoré  sa  rozsvietia  pri  skrate  na
kostru; objímka žiarovky E 10 pre žiarovku 6 V/50 mA
ako zobrazenie spotrebiča pod prúdom.

10202444A 232,80 €

ESU Elektronika 1

Doplňujúca súprava pre DZS „Elektrina“, pozostáva z:
1x  DSP  pre  uhlíkové  kefky  pre  DC  prestaviteľné,
odpružené  uhlíkové  tyče  v  držiaku,  vhodné  pre
komutátor;  1x  DSP  pre  uhlíkové  kefky  pre  AC
prestaviteľné, odpružené uhlíkové tyče v držiaku.

10200387B 396,00 €

ESU Elektronika 2

Doplňujúca súprava pre DZS Elektronika,  33 dielna
(vyšší  druhý  stupeň)  pozostáva  z:  1x  DSP  priamy
vodič; 2x DSP priamy vodič so zdierkou; 1x DSP T-
vodič  so  zdierkou;  1x  DSP  krížový  prepínač  s
indikáciou polarity atď.

10200990B 660,00 €

ESU Elektronika doplnenie inno

Pozostáva  z:  1x  MSPI  odpor  100U;  1x  MSPI  odpor
500U; 1x MSPI odpor 1kU; 1x MSPI odpor 10kU; 1x
MSPI lineárny otočný odpor 10kU/4W; 2x MSPI objímka
E10 ”inno”;  1x MSPI  reproduktor  ”inno”;  1x Úložný
box, veľký; 1x Vložka pre MSP.

10200302A 388,80 €

ESU Elektronika komplet inno

Súprava pozostáva z: Elektronika, súprava A ”inno”:
1x MSPI NTC – rezistor; 1x MSPI LDR odpor; 1x MSPI Si
– dioda; 1x MSPI LED dióda; 1x MSPI tranzistor - NPN,
báza vľavo; 1x MSPI tranzistor - NPN, báza vpravo; 1x
MSPI bzučiak atď.

10200187A 799,20 €

ESU Elektronika, súprava A inno

Elektronika, súprava A ”inno” pozostáva z: MSPI NTC –
rezistor; MSPI LDR odpor; MSPI Si – dióda; MSPI LED
dióda;  MSPI  tranzistor  -  NPN,  báza  vľavo;  MSPI
tranzistor - NPN, báza vpravo; MSPI bzučiak atď.

10200052A 319,20 €

ESU Elektronika, súprava B inno

Súprava  pozostáva  z:  MSPI  T-vodič;  MSPI  odpor  s
voľbou  10/22/47  kU;  MSPI  kondenzátor  s  voľbou,
elektrolytické kondenzátory, 100/1000/10000 µF; MSPI
krížový prepínač; MSPI prepínač ”inno”; MSPI vypínač
ON/OFF, ”inno” atď.

10200067A 484,80 €

ESU Súprava - Elektrochémia

Súprava  obsahu je  pomôcky  na  zák ladné
elektrochemické pokusy: Sklenená nádoba, miešacia
tyčinka,  sulfid meďnatý,  kyselina  citrónová,  elektródy
uhlíka,  olova,  zinku,  medi,  železa,  mini  multimeter,
LED indikátor, vodiče.

10400032A 243,00 €

Faradayov pohár

Pre skúmanie rozdelenia náboja na kovovom dutom
telese;  hliníkový  dutý  valec  na  4  mm  kolíku,
nasunuteľný na izolovanú tyč alebo Elektroskop podľa
Kolbeho; Výška: 135 mm, priemer: 72 mm.

10200492B 11,52 €

Faradayova klietka

Kovový  sieťový  zvon  s  hákom,  na  odtienenie
elektrického poľa. Priemer: 242 mm, výška: 320 mm.

10201040C 63,00 €

Galvanometer

Rozsah  merania:  ±35  mA,  odpor  1  mA,  vnútorny
odpor:  1000  Ohm,  ±  50  mV,  trieda:  2.0,  veľkosť:
90x106x103 mm.

12000389C 41,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Galvanometer pre študentov

Galvanometer s analógovou stupnicou so zrkadlom, s
bodovým ložiskom, pohyblivou cievkou a centrálnym
vypínačom  na  zvolenie  stupnice  bol  navrhnutý  na
vyučovanie a garantuje ľahkú a pohodlnú obsluhu a
odčítavanie nameranej hodnoty.

10400037A 38,40 €

Kód Názov Cena
10900016A Meracia šnúra 10A, 0,5m červená 2,20 €
10900015A Meracia šnúra 10A, 0,5m modrá 2,20 €
10900017A Meracia šnúra 10A, 0,5m zelená 2,20 €
10900014A Meracia šnúra 10A, 0,5m žltá 2,20 €
10900186C Meracia šnúra 10A, 100cm, červená 1,80 €
10900187C Meracia šnúra 10A, 100cm, modrá 1,80 €
10900188C Meracia šnúra 10A, 100cm, zelená 1,80 €
10900109C Meracia šnúra 15A, 0,5m červená 1,50 €
10900112C Meracia šnúra 15A, 0,5m modrá 1,50 €
10900110C Meracia šnúra 15A, 0,5m zelená 1,50 €
10900111C Meracia šnúra 15A, 0,5m žltá 1,50 €
10900105D Meracia šnúra 15A, 1m červená 1,90 €
10900108D Meracia šnúra 15A, 1m modrá 1,90 €
10900106D Meracia šnúra 15A, 1m zelená 1,90 €
10900107D Meracia šnúra 15A, 1m žltá 1,90 €
10400070C Spojovací vodič (červený), konektor 4 mm, dĺžka 100 cm 4,80 €
10400069C Spojovací vodič (čierny), konektor 4 mm, dĺžka 100 cm 4,80 €
10400065C Spojovací vodič (červený), konektor 4 mm, dĺžka 25 cm 3,60 €
10400067C Spojovací vodič (čierny), konektor 4 mm, dĺžka 50 cm 3,90 €

Model motor - generátor

Výkonný a efektívny model. So žiakmi možno skúsiť
rôzne  zaujímavé  pokusy  ako:  elektrické  merania,
premena energie, energetická účinnosť,...

MT03860C 436,80 €

MULTIRESIST 4®  púzdro s rezistormi

Púzdro s rezistormi - 4ks (220Ohm, 470Ohm, 1kOhm,
20kOhm).

MT04757C 46,67 €

Laboratórny zdroj 1-30V/0-15A 450W

Výstupné  nastaviteľné  napätie/prúd  1-30VDC/5A,
výstupné pevné napätie/prúd 5 VDC/1A max.  A  12
VDC/1A max., zvlnenie a šum 5mV, povolený rozsah
sieťového  napätia  230V/50Hz  atď.  Rozmery
205x115x280  mm,  hmotnosť  6,5  kg.

10900024C 342,00 €

Napájací zdroj 0-20V, 0-5A DC

Univerzálny  napájací  zdroj  prúdu  a  napätia  s
digitálnym  displejom.  Výstupné  napätie  a  prúd  sú
plynule nastaviteľné. Zariadenie môže byť použité ako
zdroj  konštantného  napätia  s  obmedzením  prúdu
alebo ako zdroj  konštantného prúdu s obmedzením
napätia.

12000531C 309,60 €
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Fyzika

Napájací zdroj, 12 V / 3 A

Zdroj  bezpečného  napätia  vhodný  pre  použitie  so
študentskými experimentálnymi súpravami. Skrinka z
oceľového plechu s vetracími otvormi, prepínač I/O so
svetelnými  diódami,  4mm  farebne  rozlíšené
bezpečnostné  zdierky,  elektronická  poistka  proti
prehriatiu a skratu. Výstupné napätie: 2/4/6/8/10/12V
(DC alebo AC), max. záťaž 3A.

10400114C 192,00 €

Napájací zdroj, 6 V / 1 A DC

Zdroj  bezpečného  napätia  vhodný  pre  použitie  so
študentskými experimentálnymi súpravami. Puzdro s
hlavnou  zásuvkou  a  150cm  napájacím  káblom.
Pracovné  napätie:  100-240V/50-60Hz.  Výstupné
napátie:  6V  /  1A  DC.

10400113C 22,44 €

Nebezpečenstvo blesku

Model  ukazuje:  náhodnú  povahu  bleskov,
nebezpečenstvo blesku: pod stromom je počas búrky
umiestnená  "osoba",  následky...  ako  chrániť  ľudí  a
budovy  pred  bleskami?  Budova  s  bleskozvodom je
zasiahnutá bleskom, čo sa stane?

MT03640C 63,00 €

Oerstedova ihla

Pevný vodič je pozdĺž osi magnetickej strelky, ktorá je
pripevnená na izolačnom držiaku o rozmeroch 120mm
× 70mm × 60mm. Pohyb strelky do polohy kolmo ku
vodiču  ukazuje,  že  vodičom  prechádza  prúd
(Oerstedov  pokus).

MT03800C 41,60 €

Panel s odporovými drôtmi

Skúmanie  závislosti  elektrického  odporu  od  dĺžky,
priemeru  a  materiálu  rôznych  odporových  drôtov.
Plastová  doska  so  šiestimi  drôtmi  a  4mm zdierky.
Dĺžka  každého  drôtu:  1000mm.  Pr ípustné
prevádzkové napätie: 12V AC/DC. Materiál a priemer
drôtov: železo 0,4mm; konštantán 0,3mm; konštantán
0,4mm; konštantán 0,5mm; meď 0,5mm; meď 0,7mm.

10400089C 173,70 €

Prístroj na elektrolýzu vody podľa
Hoffmana
Pre elektrolýzu vody; dve sklené tuby s kohútom a s
delením a sklená rúra s úrovňovou nádržou; obsah: po
50 ml, dĺžka cca 560 mm

10200147C 116,70 €

Ručný generátor DynaMot

Môže  by ť  použ i tý  ako  moto r  a lebo  zd ro j
jednosmerného  napätia  namiesto  batéri í  či
napájacieho  zdroja  pri  výučbe  základov  elektriny
(jednosmerné  obvody).  Ručným  otáčaním  kľuky  je
možné vyrobiť napätie až do 8V.

10400107C 302,47 €

Ručný generátor ŽP

Ideálne  prakticke  kompaktné  zariadenie  pre
študentské experimenty. DC motor s prevodovkou v
transparentnom puzdre s robustnou kľukou.

10201151B 19,60 €

Sklená tyč, demo

Tyč pre treciu elektrinu, dĺžka: 300 mm, D = 12 mm.

10201139C 6,30 €

Fyzika zaujímavo - Elektrina 2 a akustika

Šiesty  diel  úspešnej  edície  Fyzika  zaujímavo  sa
štruktúrou  aj  rozsahom  podobá  predchádzajúcim
titulom. Na rozdiel od predtým vydanej ELEKTRINY 1
sa nový program zaoberá striedavým prúdom.

17100066B 96,00 €

Študentská súprava - Elektrina - komplet

Kompletné vybavenie pre experimenty s elektrinou na
úrovni fyziky ZŠ a SŠ. Pozostáva z troch modulov: 1.
Elektrina - základy (DC), 2. Elektrina - rozšírenie (AC a
Indukcia),  3.  Elektrina -  rozšírenie 2 (Elektrostatika,
Magnetizmus a Elektrochémia).

10400111C 1 008,00 €

Študentská súprava - Elektrina - rozšírenie
1
Súprava nadväzuje na základnú súpravu 10400108B a
rozširuje  ju  o  možnosť  robiť  pokusy  so  striedavým
prúdom a elektromagnetickou indukciou. Komponenty
je  možné  uložiť  do  zásobníka  Elektrická  súprava  -
základy.

10400109C 282,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

Študentská súprava - Elektrina - rozšírenie
2
Súprava nadväzuje na základnú súpravu 10400108B a
rozširuje ju o možnosť robiť pokusy s elektrostatickou
energiou, magnetizmom a základné elektrochemické
pokusy. Všetky komponenty sú prehľadne umiestnené
v robustnom plastovom boxe.

10400110C 183,60 €

Študentská súprava - Elektrina - základy

Súprava  umožňuje  vykonávať  experimenty  so
základnými elektrickými obvodmi (jednosmerný prúd)
a účinkami elektrického prúdu. Všetky komponenty sú
prehľadne umiestnené v robustnom plastovom boxe.
V súprave nájdete aj  zásuvnú dosku na prepájanie
elektrických obvodov.

10400108C 636,00 €

Študentská súprava - Elektronika

Súprava  obsahuje  všetky  komponenty  potrebné  na
experimentovanie  s  funkciou  a  správaním
elektronických  súčiastok  a  obvodov.  Všetky
komponenty sú prehľadne umiestnené v  plastovom
boxe.  Potrebné  príslušenstvo:  napájací  zdroj  (napr.
10400113B) a multimeter (napr.  10900257F) nie je
súčasťou.

10400123C 558,00 €

Súprava na základné pokusy z
elektrostatiky
Zloženie:  elektrostatické  kyvadielko  na  izolovanom
statíve, sklenená tyč (200mm x 8mm), ebonitová tyč,
kožušina na trenie.

MT03636C 41,40 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Elektrina

Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje všetky materiály potrebné na
prípravu na tému Elektrina. Dodáva sa v kartónovom
boxe.

10400116C 210,00 €

Tlmivka pre spektrálne výbojky

Predradená  tlmivka  pre  napájanie  spektrálnych
výbojok  DL102-HG  a  DL102-NA  s  päticou  Pico  9;
skrinka z ABS, kontrolné svetlo signalizujúce zapnutie,
Terko zásuvka pre odber napätia; menovitá intenzita
prúdu: 1 A, napájanie: 230 V/50 ... 60 Hz, Rozmery:
210x95x200 mm; Pre použitie výbojok je nutné teleso
spektrálnej výbojky DL102-3G!

10200893D 160,80 €

Triedny set - Elektrina 2.0

Triedny  set  obsahuje  materiál  pre  skupinové
vyučovanie. Až 6 študentských skupín súčasne môže
robiť  tie  isté  pokusy  objavovať  základné  princípy
elektrických  obvodov.  Nutné  príslušenstvo:
Univerzálny  prepájací  panel  (nie  je  súčasťou).

10400112C 1 008,00 €

U jadro k nízkonapäťovým cievkam

U jadro  s  odnímateľným strmeňom.  Na  vytvorenie
f u n g u j ú c e h o  t r a n s f o r m á t o r a  p o m o c o u
nízkonapäťových cievok. Prierez jadra: 20x20 mm U-
jadro: 70x70 mm Dĺžka strmeňa: 70 mm. Cievky nie
sú súčasťou dodávky!

12000365C 79,20 €

U jadro transformátoru

J adro  U  je  vyrobené  z  vysoko  kva l i tných
transformátorových vrstvených plechov a je vybavené
odnímateľným strmeňom. Súčasťou balenia  sú aj  2
svorky. Prierez jadra: 40 x 40 mm, U- jadro: cca. 150 x
130 mm. Váha: cca 6kg.

12000361C 243,60 €

Univerzálna prepájacia doska

Špeciálna  doska  so  4mm  zásuvnými  zdierkami
umožňuje  budovať  rôzne  elektrické  a  elektronické
obvody  vrátane  potenciometrov  a  tranzistorov
pomocou  19mm  zásuvných  prvkov.  Maximálne
napätie 15V AC / DC. Rozmery: 310 x 220 x 25mm.
Počet zdierok 4mm: 140.

10400115C 60,96 €

Van de Graafov generátor

Na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri
elektrostat ických  pokusoch;  odnímateľná
konduktorová  guľa  so  4  mm  zdierkou;  priemer
konduktorovej gule: 280 mm; napájanie: 230V AC/50
... 60 Hz; rozmery: 380x230x700 mm, hmotnosť cca.
4,5 kg.

10200645C 406,80 €

Van de Graafov generátor, guľa 22 cm

Elektrostatický prístroj, ktorý vytvára elektrický prúd s
vysokým  napätím  a  pohybom  nevodivého  pásu
prenáša kladný elektrický náboj do dutej kovovej gule,
kde sa tento náboj akumuluje. Generátor je opatrený
konduktorovou guľou s priemerom 225 mm, ktorá je
schopná akumulovať približne 150-200 KV.

13500126B 474,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Viacúčelový merací
prístroj,analógový,automatické poistky
Ručný merací prístroj pre meranie napätia a prúdu AC
alebo DC,  použiteľný aj  ako galvanometer  Rozsahy
napätia AC a DC: 1 mV, 100 mV ...  30 V. Rozsahy
prúdov AC a DC: 100 µA ... 1 A a tiež 10 A

10201739C 190,08 €

Vodiče 10 ks s odbočkou: prierez 1 mm2;
25 cm; farba čierna
Vodiče 10ks s odbočkou: prierez 1mm2; Imax 20A;
Vmax 60V a 30Vef, 25cm.

MB60100D 34,20 €

Vodiče bezpečnostnom prevedení s
odbočkou: prierez 1 mm2;...
Vodiče  v  bezpečnostnom  prevedení  s  odbočkou:
p r ie rez  1mm2,  lmax  20  A ,  Vmax  1000  V .
Bezpečnostné  káble  s  izoláciou:  25cm.  Počet  ks  v
balení: 10.

MB60001C 49,20 €

Vodiče v bezpečnostnom prevedení s
odbočkou: prierez 1 mm2;...
Vodiče  v  bezpečnostnom  prevedení  s  odbočkou:
prierez 1mm2, lmax 20A, Vmax 1000V. Bezpečnostné
káble s izoláciou: 10cm. Počet ks v balení: 10.

MB60450C 44,40 €

Vodiče v bezpečnostnom prevedení s
odbočkou: prierez 1 mm2;...
Vodiče  v  bezpečnostnom  prevedení  s  odbočkou:
p r ie rez  1mm2,  lmax  20  A ,  Vmax  1000  V .
Bezpečnostné  káble  s  izoláciou:  25cm.  Počet  ks  v
balení: 10.

MB60000C 49,20 €

Voltov článok

Voltov článok je predchodcom batérie a po prvý krát
bol zostavený v roku 1794 Alessadrom Voltom. Je to
jednoduchý  zdroj  elektrickej  energie,  medzi  jeho
vývodmi  je  elektrické  napätie.  Článok  sa  skladá  z
dvoch rôznych kovov.

MT03810C 107,40 €

Vysoké napätie v elektrostatike, súprava

Táto  súprava  umožňuje  uskutočnenie  zaujímavých
experimentov  z  elektrostatiky  v  kombinácii  s
Wimshurstovou  indukčnou  elektrinou  alebo  Van  de
Graaffovým generátorom.

10202465C 287,10 €

Výučbový model, motor - alternátor

Na danom modeli  možno  demonštrovať:  pôsobenie
magnetu,  výrobu  indukovaného  prúdu,  princípy
fungovania alternátora, fungovanie motora a iné.

MT01745C 223,20 €

Wimshurstova indukčná elektrina

Prístroj podľa Wimshursta, na výrobu veľmi vysokých
jednosmerných  napätí;  dĺžka  iskier:  max.  70  mm,
napätie  max.  160  kV;  priemer  kotúča:  300  mm;
rozmery: 350x200x390 mm.

10200227D 188,40 €

Zdroj napätia laboratórny, LED 0,9-24V/2A

Zdroj napätia laboratórny, LED 0,9-24V/2A

10900002B 138,00 €

ŽES DynaMot

Výborná pomôcka pre školské experimenty z oblasti
základov  elektriny  s  využitím  ručného  generátora
DynaMot,  ktorý  navrhol  Dr.  Heinz  Muckenfuss.
DynaMot  môže  byť  použitý  ako  motor  alebo  zdroj
jednosmerného  napätia  namiesto  batéri í  či
napájacieho  zdroja  pri  výučbe  základov  elektriny
(jednosmerné obvody).

10400106D 432,00 €

ŽES Elektrina 1

Pozostáva  z:  1x  spojovacia  doska,  2x  prepojovací
vodič  25cm,  čierny,  1x  prepojovací  vodič  50  cm,
červený,  1x  prepojovací  vodič  50  cm,  modrý,  1x
prepojovací  vodič  75  cm,  červený,  1x  prepojovací
vodič 75 cm atď.

10200900B 262,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ŽES Elektrochémia

Pozostáva z: 1x Držiak elektród na kolíku; 1x U rúrka s
olovkami  SB  19;  1x  Držiak  tyčových  elektród;1x
Krokosvorka  holá;  1x  Nadstavec  držiaka;  1x  ŽSP
objímka E 10 s pružnými kolíkmi; 1x Kadička 100 ml,
nízka atď.

10200988B 122,40 €

ŽES Elektrodynamika

Slúži  na  pokusy  na  témy:  magnetické  pole  cievky,
geomagnetické  pole,  motor/generátor,  kinetická
energia  z  elektrickej  energie.

10202278B 348,00 €

ŽES Elektromagnetizmus

Slúži  na  pokusy  súvisiace  s  tepelnou  energiou
z  e lektr ickej  energie,  prácou  a  výkonom,
elektromagnetizmom  ,  kinetickou  energiou
z elektrickej energie. Súprava umožňuje vykonanie 40
rôznych experimentov.

10201819B 150,00 €

ŽES Elektronika

Pozostáva z: 1x ŽSP odpor 10 k U; 1x ŽSP odpor 47
kU;  1x  ŽSP  lineárny  otočný  odpor  10  kU;  2x  ŽSP
priamy vodič; 1x ŽSP LDR; 1x ŽSP VDR; 1x ŽSP NTC;
1x ŽSP PTC ; 1x Ušné slúchadlo; 1x ŽSP kondenzátor
0,1 µF; 1x ŽSP kondenzátor 1 µF atď.

10201112C 171,85 €

ŽES Elektronika - doplnenie

Doplnenie  súpravy  10200900A  ŽES  Elektrina  1
umožňuje  vykonávať  pokusy  z  oblasti  elektroniky.
Súprava  obsahuje:  ŽSP  odpor  10kOhm;  ŽSP  odpor
47kOhm; ŽSP otočný odpor 1kOhm; ŽSP priamy vodič,
ŽSP LDR; ŽSP VDR; ŽSP NTC; ŽSP PTC; Slúchadlo, ŽP;
ŽSP kondenzátor 0,1 mikroF atď.

10201115B 190,80 €

ŽES Elektronika - komplet

Súprava  obsahuje  všetky  potrebné  diely  na  všetky
žiacke  experimenty  z  elektroniky.  Obsahuje:  1x
spojovacia doska 2x prepojovací vodič 25 cm, čierny;
1x prepojovací vodič 50 cm, červený; 1x prepojovací
vodič 50 cm, modrý atď.

10201663B 454,80 €

ŽES Elektrostatika

Slúži  na  pokusy  na  témy:  elektrostatický  náboj,
elektrostatické  interakcie,  influencia  –  polarizácia,
Faradayova  klietka.

10202171B 82,80 €

ŽES Magnetické pole vodiča

Súprava obsahuje: Magnetické pole – modely vodičov,
sada 3 ks; Drôtové modely vodičov – priamy, slučka a
cievka  vložené  do  teplu  odolného  profilu  z  nylonu,
železné piliny vo viskóznom médiu v uzavretej kyvete
z akrylového skla atď.

10202297B 142,80 €

ŽES Mini súprava elektrina

Špeciálne prvky zapojené do zástrčky sú základnými
časťami  Minisúpravy  "základy  elektriny".  Ostatné
súčasti:  batérie,  lampy  a  držiaky  lámp,  drôty,
zásuvkové  vedenie,  krokodílie  svorky,  magnetické
ihly, držiak.

10400011A 227,40 €

ŽES Mini súprava
magnetizmus/elektrostatika
Súprava  obsahuje  24  rôznych  súčastí:  ružicu
kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické
tyče,  železné  piliny,  malé  vagóny,  sadu  háčikov,
vlnenú handričku, kyvadlo a trecie tyče.

10400010A 122,40 €

Žiacky napájací zdroj s displayom

Technické údaje ako P3130-3M, ale  nie je  osadený
magnetmi. Trojmiestny LED ukazovateľ, výška číslic:
20  mm;  Výstupy:  napätie  DC:  0  ...  12V,  plynule
nastaviteľné,  stabilizované,  max.  3A  napätie  AC:
3/6/9/12V, s voľbou, max. 3A, Napájanie: 230V AC/50
... 60 Hz, Rozmery: cca. 160x120x45 mm, hmotnosť:
cca 1260 g

10200890D 250,80 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Fyzika

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Fyzika/Zvuk, vlnenie

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika

Pracovné listy k praktickým cvičeniam z Fyziky pre ZŠ,
8. ročník

17500203A 16,50 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Periodické deje
Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a
dynamika,  Premeny  energie  v  mechanickom
oscilátore,  Kyvadlo,  Nútené  kmitanie  oscilátora,
Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho
vlastnosti, Dopplerov jav atď.).

17500174A 13,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Fyzika

ESU Kufrík Optika - Akustika

Pokusy: Optika: zákony odrazu, zákony lomu svetla,
medzný  uhol,  úplný  odraz,  šošovky,  ohnisková
vzdialenosť,  zbiehavosť,  pravidlá  spájania  šošoviek.
Akustika:  vznik  a  intenzita  zvuku,  zafarbenie  tónu,
hladina zvuku, šírenie zvuku atď.

MT03680C 974,40 €

ESU Sada Vlnenie

Demonštračná  sada  na  pokusy  z  oblasti  vzniku  a
šírenia mechanického vlnenia: rýchlosť šírenia stojatej
vlny, lom priečnych vĺn u strún, šírenie pozdĺžnych a
priečnych vĺn v pružinách, odraz vĺn, stojaté priečne
vlny v strunách, obsah uložený v kufríku.

ME90100A 600,00 €

ESU Súprava - Zvuk a tón

Počas jednoduchých pokusov sú študenti oboznámení
so základnými zákonmi akustiky a kmitania. Obsahuje
materiál pre 15 pracovných skupín.

10400020C 552,00 €

ŽES Kmity a vlnenie

Slúži na pokusy: Doba kmitu matematického kyvadla;
Doba kmitu pružinového kyvadla; Doba kmitu listovej
pružiny;  Dráha  -  čas  zápis  harmonických  kmitov;
Meranie  t iažového  zrýchlenia;  Rezonancia
matematického  kyvadla  atď.

10202154B 93,60 €

ŽES Mini súprava zvuk

Súprava  obsahuje  ľahko  nastaviteľné  príslušenstvo:
zvukovú škatuľu, vidličkovú ladičku, testovacie tuby,
zvukové  dosky,  napínacie  struny,  gumový  krúžok,
kovovú  pružinu,  ušnú  hadicu,  s  8  základnými
experimentmi v oblasti akustiky.

10400007C 53,70 €

ŽES Ultrazvuk

Súprava obsahuje: Ultrazvuk zdroj; Ultrazvuk vysielač;
Ultrazvuk  prijímač;  Ultrazvuk  goniometer;  Bežec  s
ryskou , H = 40 mm; Ultrazvuk clony, set , s upínacím
uholníkom; Ultrazvuk rám pre absorpciu atď.

10202294B 1 188,00 €

Digitálny sonometer

Meranie  hlukovej  záťaže.  Spĺňa  bezpečnostné
požiadavky podľa normy CEI 651 (trieda 2), 2 krivky
dBA (hluk)  a dBC (hudba).  Technické údaje:  2 000
bodový displej z tekutých kryštálov, 2 pásma meraní
35 až 135dB (vysoké a nízke - Lo a Hi).

MT01327C 357,60 €

Ladičky, sada

Sada  8  kusov  diatonickej  stupnice  tónov  c1  -  c2,
Frekvencie:  256/288/320/341,3/384/426,6/480/520
Hz; Dĺžky: cca 140 - 180 mm, Uložené v kartónovej
krabičke

10202008B 163,20 €

Model uhlíkového mikrofónu "kompact"

Pre  demonštráciu  spôsobu  funkcie  uhlíkového
mikrofónu;  priesvitná  elastická  škatuľa  z  plastickej
hmoty,  naplnená  uhlíkovým  granulátom,  s  pevne
zatvoreným vekom, dve bočne namontované 4 mm
zdierky, Rozmery: 65x47x22 mm

10200427C 12,60 €

Pružina na šířenie kmitov

Natiahnuteľné  pružiny  umožňujú  demonštrovať
vlnenie. Natiahnuteľné do 3,5m, priemer cca. 32mm,
dĺžka v kľude cca. 210mm.

MB04742B 15,00 €

Pružina na vyučovnie longitudinálnych a
transverzálnych vĺn
Natiahnuteľné  pružiny  umožňujú  demonštrovať
vlnenie.  Natiahnuteľné do 9m, priemer cca.  18mm,
dĺžka v kľude cca. 1,8m.

MB09937C 28,80 €

Vysielač ultrazvukových vĺn

Ultrazvukové zariadenie 70 x 70 x 30mm. Pracovná
frekvencia  40kHz -  citlivosť:  120dB typický (0dB =
0,02MPa),  kapacita:  2400pF,  maximálne  vstupné
napätie: 20V DC.

MT05226C 50,40 €
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Fyzika, Chémia

Sada Hmat, zrak, sluch

Fyzikálne  pokusy  súvisiace  s  ľudskými  zmyslami
(zmyslovým vnímaním) napr. citlivosť kože, vnímanie
tepla,  svetlo  a  tma /  tieň,  zrkadlové  obrazy,  smer
svetla,  ako  vidí  oko,  ako  fungujú  okuliare,  princíp
kamery a mikroskopu, tóny a zvukové vlny, prenos
zvuku a pod.

10400084B 450,00 €

SISMODIDAC, žiacky model

Žiacky  seizmograf,  pripojiteľný  na  zvukovú  kartu
počítača.  Umožňuje  zaznamenávať  a  prehrávať
pôsobenie  seizmických  vĺn.  Rozmery:  52  x  48  x
30mm.

MT15498C 39,00 €

SISMODIDAC, simulácia seizmickej činnosti

Tento produkt je podobný vedeckým seizmometrom.
K použitiu s pamäťovým osciloskopom či pri pokusoch
podporovaných počítačom.

MT15479C 166,80 €

Ultrazvukový stôl SONULTRA

Sada umožňuje previesť množstvo pokusov z oblasti
šírenia  vĺn.  Pokusy:  meranie  rýchlosti  zvuku  vo
vzduchu alebo inom prostredí meraním vlnovej dĺžky,
útlm, Michelsonov interferometer, rýchlosť zvuku vo
vzduchu v závislosti na teplote.

MT03008C 393,00 €

Ultrazvukový stôl Sonultra 2

Zariadenie  určené  na  demonštráciu  zvukových  vĺn.
Možnosť pokusov ako: difrakcia vĺn, lom vĺn, a pod.
Ultrazvuková  frekvencia:  40kHz.  Napájanie:  230V  -
50Hz.

MT03003C 865,00 €

Valcová pružina

3N/m, D=cca 35 mm

10200287C 5,00 €

Valcová pružina

20N/m, D=cca 12 mm

10200577C 4,00 €

Velká pružina

Ideálna  pomôcka  na  demonštráciu  vlnenia.
Natiahnutie  až  5m,  dĺžka  pružiny  v  kľude  60mm,
priemer 70mm.

MT04763C 24,60 €

Zosilňovač generátora frekvencií

Zosilnite  svoj  GBF  (generátor  nízkej  frekvencie)
200KHz  o  10W  za  okamih.  S  generátorom  nízkej
frekvencie  sú teraz  možné experimenty vyžadujúce
veľký prúd.

MT01901C 237,60 €

Chémia/Edukačné súpravy pre chémiu

ESU Organická chémia

Obsahuje  111  rozoberateľných  atómových  častí,
umožňuje učiteľovi ukázať študentom dôležité oblasti
organickej  chémie  vrátane  alkaidov,  alkánov,
alkoholov,  aldehydov,  ketónov,  amínov,  esterov  a
mnohých ďalších.

12000243C 61,20 €

Model Lyceum 240 atómov

Umožňuje zostavenie molekúl: metán; bután a ďalšie
alkány;  izoméria,  zlúčeniny  uhlíka  s  násobnými
väzbami  a  ďalšie  aromatické  uhľovodíky;  molekuly
obsahujúce  dusík,  fosfor  a  síru;  optické  izoméry;
sacharidy, polyméry, iontové komplexy.

MD45040C 38,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

Model Lyceum 70 atómov

Typická súprava tyčinkových molekulových modelov,
umožňujúca  znázornenie  „kostrovej“  štruktúry,  v
mierke 4cm/10-8cm. Každá sada obsahuje 70 atómov
s  presnou  konfiguráciou  a  odpovedá  učebným
osnovám  chémie  na  ZŠ  a  SŠ.

MD45039C 17,28 €

Nukleová kyselina - stavebnica

Farebné jednotky  (reprezentujú  kyseliny  fosforečné,
puríny a pyrimidíny) na konštruovanie DNA, t-RNA a
RNA špirál.

12000213C 378,00 €

Organická chémia - 54 atómov (žiacka
súprava)
Súprava je určená k štúdiu molekulárnej štruktúry a
vychádza  z  koncepcie  "pružných  väzieb".  Každému
prvku  je  priradený  jeden  základný  stav,  jednotlivé
hybridné  stavy  sp3,  sp2,  sp...  bez  nepriaznivého
vplyvu na konečnú podobu molekúl.

MT00137D 55,50 €

ESU Anorganická/organická chémia

Obsahuje 106 rozoberateľných atómových častí, malé
anorganické molekuly, kyseliny, oxidy, soli, chloridy a
viac organických zlúčenín pozostávajúcich z viac ako
12 karbónov: benzén, glukóza, cyklohexán.

12000244C 63,60 €

Sada Molekulárna súprava - základná

Súprava  pozostáva  zo  75  častí,  dá  sa  použiť  na
zostrojenie štruktúr akými sú molekuly vodíka, kyslíka,
dusíka, chlóru; oxidy vodíka, uhlíka, dusíka, síry atď.
Rozmery: 100x26x35 cm. Hmotnosť: 0,5 kg.

12000239C 108,00 €

Súprava Biochémia - študentská

Obsahuje 260 atómových jadier v mierke 2 cm = 100
pm. Farebne odlíšené podľa prvkov, valenčné väzby
sú vyznačené. Väzby medzi atómami sú vyrobené z
plastu, vo forme rúriek, ktoré je možné deliť a tým
skracovať na potrebnú dĺžku.

12000246D 30,00 €

Súprava organická a anorganická chémia

Stavebnica  v  kufríku  obsahuje  9  druhov  molekúl  v
rôznych  farbách  a  5  druhov  rôznofarebných
spojovacích  článkov;  umožňuje  poskladať  rôzne
organické a anorganické štruktúry kryštálov.

13500113A 123,60 €

ŽES Organická chémia 1 - 109 atómov

Predstavujú  najdôležitejšie  organické  skupiny  a
aminokyseliny,  približujú  otázky  stereochémie.  V
plastovom  kufríku  a  s  návodom  na  používanie.
Ponúkajú  viac  možností  znázornenia  molekúl
študovaných  v  organickej  chémii.

MT00206C 150,00 €

ŽES Anorganická/organická chémia - žiacka

Obsahuje  51  rozoberateľných  atómových  častí,
jednoduché  anorganické  molekuly  a  organické
štruktúry z viac ako 6 karbónov, napríklad amoniak,
alkoholy, glukóza, benzén a pod.

12000245C 32,40 €

ŽES Súprava organická chémia - žiacka

Žiacka  sada  je  dodávaná  v  krabici  so  štyrmi
priehradkami.  Model  je  určený pre  študentov  školy
alebo  samoštúdium  organickej  chémie.  Modely  sú
jednoducho rozoberateľné.

12000359C 32,40 €

ŽES Základná súprava - 50 atómov

Kompaktné  (kalotové)  znázornenie  poskytujúce
študentom  hlbšie  poznanie  zákonitostí  chemickej
väzby  (jednoduché  väzby,  viacpočetné  väzby,
vzdialenosti...).  Súbor  je  určený  k  zostavovaniu
jednoduchých molekúl.

MT00138C 45,00 €

Model atómu

Školský model na výučbu fyziky, chémie a biológie.
Model  sprostredkováva  názornú  a  zjednodušenú
predstavu o štruktúre Bohrovho modelu atómu. Možno
znázorniť atómy, izotopy, ióny, konfigurácie vzácnych
plynov, zlučovanie a štruktúru väzby.

MT00474C 52,50 €
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Chémia

Model DNA - dvojitá špirála

Dvojitá  DNA špirála  obsahuje  nukleovú kyselinu  na
demonštráciu  základného  spájania  sa.  Na  vrchnej
časti pomôcky je pripojený jeden RNA pás, ktorý slúži
ako základ na vysvetľovanie funkcie DNA špirály.

12000214C 162,00 €

Destilačný set s príslušenstvom

Pomocou  setu  sa  dajú  bezpečne  vykonať  všetky
obvykle  prevádzané  destilačné  procesy.  Študenti
môžu sledovať chladenie vody a oddeľovanie kvapalín
na základe ich odlišných teplôt varu. Obsah materiálu
pre jednu skupinu študentov.

10400056A 456,00 €

ECOLAB - prenosné laboratórium -
ekológia, chémia
Malé,  prenosné  laboratórium,  pomocou  ktorého
môžete  priamo  v  teréne  vykonávať  rozbor  vody  a
pôdy, alebo vyskúšať 45 jednoduchých experimentov.
Vďaka tomuto laboratóriu je možné zisťovať a merať
vlastnosti najdôležitejších látok.

11900081B 165,00 €

ESU Kufrík Chémia 2

Súprava  Chémia  2  dodávaná  v  kufríku.  Umožňuje
študentom prevádzať pokusy nezávisle od učiteľa.

MT13739C 972,00 €

ESU Kufrík Chémia QA1

Základné  pomôcky  pre  prevedenie  viac  než  20
chemických  pokusov.  Pokusy:  laboratórne  techniky,
práce  so  sklom,  identifikácia  prvkov,  odlučovanie,
rozpúšťanie,  katalyzátory,  výroba  CO2,  kyseliny  a
zásady, kyseliny a kovy.

ME90007B 338,00 €

ESU Kufrík Chémia QA2

Jednoduchý a zrozumiteľný návod popisuje viac než
70  základných  chemických  pokusov.  Pokusy:
laboratórne techniky, kyseliny-zásady, soli,  oxidačné
činitele, redukčné činitele, vodík, voda, dusík, vzduch,
chlór a jeho zlúčeniny.

ME90012B 912,00 €

ESU Kufrík Teplo TA1

Základné  vybavenie  pre  viac  než  15  pokusov  na
stredoškolskej  úrovni.  Pokusy:  termometria,
rozťažnosť pevných látok, kvapalín a plynov, zmena
stavu  -  šířenie  tepla.  Všetko  je  uložené  v  kufríku
700mm × 450mm × 180mm.

ME90008B 672,00 €

ESU Kufrík Teplo TA2

Všetko potrebné pre viac než 30 pokusov na úrovni
základnej  školy.  Pokusy:  termometria,  kalorimetria,
rozťažnost pevných látok, kvapalín a plynov, zmena
stavu, šírenie tepla, prenos energie.

ME90013B 1 020,00 €

ESU Sada Vlnenie

Demonštračná  sada  na  pokusy  z  oblasti  vzniku  a
šírenia mechanického vlnenia: rýchlosť šírenia stojatej
vlny, lom priečnych vĺn u strún, šírenie pozdĺžnych a
priečnych vĺn v pružinách, odraz vĺn, stojaté priečne
vlny v strunách, obsah uložený v kufríku.

ME90100A 600,00 €

ESU Súprava - Čistenie vody

Pomocou súpravy na čistenie vody a prívod vody žiaci
získajú náhľad a vedomosti o tom, ako sa vyrába pitná
voda,  zabezpečuje  jej  čistota  a  ako  sa  distribuuje.
Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

10400026A 492,00 €

ESU Súprava - Elektrochémia

Súprava  obsahu je  pomôcky  na  zák ladné
elektrochemické pokusy: Sklenená nádoba, miešacia
tyčinka,  sulfid meďnatý,  kyselina  citrónová,  elektródy
uhlíka,  olova,  zinku,  medi,  železa,  mini  multimeter,
LED indikátor, vodiče.

10400032A 243,00 €

ESU Súprava - Vodovodný systém

Súprava obsahuje  ľahko  zložiteľné  príslušenstvo  na
model  prívod vody.  Pokusy:  ako funguje odstredivé
čerpadlo modelu prívodného systému; čo sa stane s
prívodom  vody,  ak  zdvihneme  nádobu  s  vodou;
funkcia vodnej veže ako rezervoára.

10400001A 780,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

ESU Súprava na analýzu pôdy

Pomôcky  umožňujúce  analyzovať  hlavné  parametre
pôdy a tým zistiť jej vlastnosti (fertilitu, štruktúru, typ
pôdy),  ale  i  určit  jej  prípadnú  kontamináciu.
Pokusy:pôda - vlastnosti, zbieranie vzoriek, získávanie
pôdnych extraktovatď.

ME90023B 282,00 €

ESU Súprava na analýzu vody

Pomôcky  umožňujú  analýzu  hlavných  parametrov
vody. Pokusy k témam: Voda: kontaminácia vody: čo
je to analýza vody, farba, pach a chuť vody, teplota,
meranie pH, chloridy atď.

ME90022B 226,80 €

ESU Súprava na analýzu vzduchu

Umožňuje analyzovať hlavné faktory kvality vzduchu.
Pokusy k témam: Atmosféra: zloženie vzduchu. Účinky
znečištenia vzduchu. Fyzikálne vlastnosti: teplota, tlak
a vlhkosť atmosféry, kontaminácia vzduchu, atď.

MT90027B 196,00 €

ESU Uhľovodíky, doplnková súprava

Celistvé (kompaktné, kalotové) znázornenie. Súprava
umožňuje  vytvárať  štruktúry  nasýtených  a
nenasýtených  uhľovodíkových  reťazvov  a
benzénového  jadra.  Dopĺňa  Základnú  súpravu  pre
chémiu a Organickú chémiu. Obsahuje 26 ks.

MT00136C 30,30 €

Extrakčný set s príslušenstvom

Pomocou Extrakčného setu si môžu študenti vyskúšať
izoláciu  málo  rozpustných  materiálov.  Špeciálna
konštrukcia  Soxhlet  -  extractor  funguje  na  princípe
rozpúšťania  v  extrakčnom rozpúšťadle.  Materiál  pre
jednu skupinu študentov.

10400057A 570,00 €

Jednoduchá destilačná sústava

Prvky  jednoduchej  destilačnej  sústavy  sú  spojené
zátkami.

MB06402B 59,40 €

Magnetické a nemagnetické látky - 20 ks

Sada magnetických a nemagnetických materiálov pre
praktické štúdium.

ME25496A 62,00 €

Model motor - generátor

Na danom modeli  možno  demonštrovať:  pôsobenie
magnetu,  výrobu  indukovaného  prúdu,  princípy
fungovania generátora, fungovanie motora a iné.

ME91069A 120,00 €

Mohsova stupnica tvrdosti minerálov

Mohsova  stupnica  tvrdosti  je  relatívna  stupnica
tvrdosti minerálov. Zostavil ju Friedrich Mohs (1773 -
1839)  ako  desaťčlennú  skupinu  zoradenú  tak,  že
každý  tvrdší  minerál  rýpe  do  predchádzajúceho
mäkšieho.

ME92468B 67,20 €

Plynový generátor s príslušenstvom

Pomocou  P lynového  generátora  je  možné
vyprodukovať  malé  množstvo  štandardných
laboratórnych plynov. SVS systém je založený výlučne
na skrutkových spojoch. Materiál  pre jednu skupinu
študentov.

10400058A 666,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Laboratórne
pomôcky
Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje materiály potrebné na prípravu
na tému Práca v biologickom/chemickom laboratóriu.
Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400120C 110,40 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Laboratórne
sklo
Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje laboratórne sklo potrebné na
prípravu  na  tému  Práca  v  biologickom/chemickom
laboratóriu. Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400121C 54,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Chémia

Tajomstvá prírody

Súprava  pre  pokusy  v  MŠ  a  ZŠ  je  bezpečnou,
prenosnou a kompletnou pomôckou pre vykonávanie
prírodovedných  pokusov  už  v  predškolskom
vzdelávaní.  Obsahuje  brožúru  s  návodmi  a  všetky
potrebné  pomôcky  a  látky  na  100  prírodovedných
pokusov.

11400022C 247,20 €

SOILAB - prenosné laboratórium - pôda

Prenosné laboratórium na výskum pôdy s pomocou
kolorimetrie.  Spolu  obsahuje  38  rôznych  pomôcok,
prístrojov, činidiel a príslušenstvo potrebné na analýzu
pôdy (napr. dusičnany, fosfáty, draslík, pH papieriky a
iné).

11900003B 1 053,00 €

VISOCOLOR School box - prenosné
laboratórium - voda
VISOCOLOR  school  box  je  malé,  prenosné
laboratórium v kufríku na rýchlu analýzu vzoriek vody.
Napr.  pitnej  vody,  dažďovej  vody,  vody  z  akvária.
Všetky testovacie chemikálie sú ekologicky neutrálne,
t. j. po ukončení testu neohrozujú vodu.

11900046B 125,40 €

Prenosné chemické laboratórium

Prenosné laboratórium k výučbe chémie na ZŠ a SŠ je
v cene jedného počítača. Obsahuje brožúru s návodmi
na  40  chemických  pokusov,  praktické  nosítka  s
laboratórnym stojanom a všetky chemikálie potrebné
k pokusom.

11400023C 660,00 €

ŽES Chémia - Sklo

Súprava ŽES Chémia sklo je modulom pre základnú
súpravu ŽES Chémia statív.  Pomocou tejto súpravy
dokážu  žiaci  zrealizovať  viac  ako  120  chemických
pokusov, ku ktorým sú k dispozícii návody.

10200648B 186,00 €

ŽES Chémia - Statív

ŽEM Chémia-Statív pozostáva z: 1x Základňa s dĺžkou
250  mm,  z  profilu  NTL,  pre  montáž  s  rozličnými
bežcami NTL; 2x Pätka s dĺžkou 125 mm, špeciálny
profil;  2x  Krížový  svorník,  z  profilu  NTL,  s  krídlovými
skrutkami M8 atď.

10200385C 238,80 €

ŽES Elektrochémia

Pozostáva z: 1x Držiak elektród na kolíku; 1x U rúrka s
olovkami  SB  19;  1x  Držiak  tyčových  elektród;1x
Krokosvorka  holá;  1x  Nadstavec  držiaka;  1x  ŽSP
objímka E 10 s pružnými kolíkmi; 1x Kadička 100 ml,
nízka atď.

10200988B 122,40 €

ŽES Náuka o teple

Pozostáva  z:  1x  statívové  kruhy,  sada  3  kusov,
poniklovaná oceľ,  s rozličnými priemermi:  100 mm,
uloženie ochrannej sieťky, 62 mm držanie kadičky, 35
mm držanie Erlenmeyerovej banky.

10200766B 226,80 €

ŽES Náuka o teple 1

Modul  Náuka o teple 1 je  nadstavbou na základnú
súpravu  ŽES  Statív  a  stavebný  materiál.  Pomocou
tejto súpravy dokážu žiaci zrealizovať veľké množstvo
pokusov  zameraných  na  šírenie  tepla  i  zmeny
skupenstva, ku ktorým sú k dispozícii návody.

10200771B 226,80 €

Chémia/Laboratórne pomôcky

CHÉMIA - organická - kartón

Súbor  kartónových  obrazov  nadväzuje  na
predchádzajúcu  sadu  anorganickej  chémie  a
umožňuje  jednoduchý  prístup  k  organickej  chémii,
ktorá sa učí na základných a stredných školách.

16200528D 39,00 €

CHÉMIA - všeobecná a anorganická - kartón

Pomôcka umožňuje jednoduchý prístup k všeobecnej
a anorganickej chémii, ktorá sa učí na základných a
stredných školách.

16200494D 46,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

Periodická sústava chemických prvkov
160x120cm
Nástenné mapy sú pripravené z kvalitného materiálu,
fóliované,  s  drevenou  lištou.  So  zárukou  dlhodobej
životnosti.  Nelesknú  sa  a  zrolovaním  ich  môžete
jednoducho uskladňovať.

16300215C 98,00 €

Periodická sústava prvkov, tabuľa PVC
140x110cm
Tabuľa  „Periodická  sústava  chemických  prvkov"  je
určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a
osemročných  gymnázií  ako  učebná  pomôcka  pri
výučbe na hodinách chémie.

17800066C 100,00 €

Zásady práce v chemickom laboratóriu,
140x110cm
Závesná tabuľa  oboznamuje  žiakov a  študentov so
zásadami,  ktoré  treba  dodržiavať  pri  práci  v
chemickom laboratóriu.

17800731C 100,00 €

Model - filtrácia vody

Výborná didaktická pomôcka, ktorá vedie študentov k
návrhu a realizácii rôznych zariadení na čistenie vody,
sledovanie  a  pochopenie  princípu  rôznych  metód
čistenia  vody  (preosievanie,  dekantácia,  filtrácia...).
Rozmery:  100  x  100  x  265mm.

MT15539C 43,00 €

Destilačný set s príslušenstvom

Pomocou  setu  sa  dajú  bezpečne  vykonať  všetky
obvykle  prevádzané  destilačné  procesy.  Študenti
môžu sledovať chladenie vody a oddeľovanie kvapalín
na základe ich odlišných teplôt varu. Obsah materiálu
pre jednu skupinu študentov.

10400056A 456,00 €

Extrakčný set s príslušenstvom

Pomocou Extrakčného setu si môžu študenti vyskúšať
izoláciu  málo  rozpustných  materiálov.  Špeciálna
konštrukcia  Soxhlet  -  extractor  funguje  na  princípe
rozpúšťania  v  extrakčnom rozpúšťadle.  Materiál  pre
jednu skupinu študentov.

10400057A 570,00 €

Plynový generátor s príslušenstvom

Pomocou  P lynového  generátora  je  možné
vyprodukovať  malé  množstvo  štandardných
laboratórnych plynov. SVS systém je založený výlučne
na skrutkových spojoch. Materiál  pre jednu skupinu
študentov.

10400058A 666,00 €

Vodná výveva - mosadz

Mosadzná vodná výveva.

MB07968C 51,10 €

Elektrochemická súprava

Univerzálna  súprava z  priehľadného plastu,  vhodná
tak pre učiteľov na demonštračné účely,  ako i  pre
študentov  na  samostatné  vykonávanie  pokusov  s
elektrolýzou.

MB13476C 43,20 €

Generátor pary

Táto "parná pištoľ" umožní efektívne roztočiť vrtuľu
modelu  MT00948D.  Jednoducho  pripojiteľné.
Vysokotlaková para sa uvoľní jednoduchým stlačením
spúšte. Výkon: 1450W.

MT00465C 126,00 €

Butánový plynový horák

Bunsenov horák pre násuvnú alebo ventilovú náplň, s
ihlovým ventilom a reguláciou vzduchu (dodávka bez
náplne), D=114 mm, H=185 mm.

10200132C 28,50 €

Ventilová náplň pre butánový horák

Príslušenstvo  k  butánovému  plynovému  horáku
10200132E.  210  g  propánbutánová  zmes
v  bezpečnostnej  nádržke,  zmes  EN417  Norm.

10202302C 6,48 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Chémia

Voltov článok

Voltov článok je predchodcom batérie a po prvý krát
bol zostavený v roku 1794 Alessadrom Voltom. Je to
jednoduchý  zdroj  elektrickej  energie,  medzi  jeho
vývodmi  je  elektrické  napätie.  Článok  sa  skladá  z
dvoch rôznych kovov.

MT03810C 107,40 €

Daniellov článok

Nepolarizovateľný  článok.  Skladá  sa  zo  sklenenej
nádoby,  zinkovej  valcovej  elektródy,  nádoby  z
pórovitého porcelánu a medenej valcovitej elektródy.
Dodáva sa s návodom na použitie.

MD03788C 52,20 €

Doskové elektródy - Hliník

Rozmery: 100mm x 50mm x 2mm.

MT04148A 4,80 €

Doskové elektródy - Meď

Rozmery: 100mm x 50mm x 2mm.

MT04113C 4,80 €

Doskové elektródy - Olovo

Rozmery: 100mm x 50mm x 2mm.

MT04116C 5,40 €

Doskové elektródy - Uhlík

Rozmery: 90mm x 40mm x 6mm.

MT04112C 46,80 €

Doskové elektródy - Zinok

Rozmery: 100mm x 50mm x 1,5mm.

MT04117C 3,90 €

Dvojitá príchytná svorka

Model  s  dvoma  vzájomne  kolmými  priechodmi,  z
liatého hliníka. Rázvor čeľustí od priemeru 2mm do
priemeru 10,5mm. Úchopy z polyetylénu.

MB00165D 8,10 €

Kompaktné elektronické váhy - 2000g/1g

Tieto váhy patria k základnými nástrojom pre vašich
študentov.  Dve  tlačidlá  uľahčujú  používanie.  Veľký
LCD displej s veľkými číslicami, funkcia automatického
vypnutia.

MT00922C 48,00 €

Digitálna váha do 5kg

Univerzálna  digitálna  váha  do  5kg  s  presnosťou
váženia na 1g. Priemer váhy 20cm, vrchná platnička
13cm. Dodávané s 2 baterkami.

10300250C 18,60 €

Digitálne váhy, 500 g / 0,1 g séria 5041

Základná elektronická váha s veľmi kompaktným a funkčným dizajom, ktorý umožňuje praktické využitie, pre rýchle
a jednoduché aplikácie, ktoré nevyžadujú vysokú presnosť. Vlastnosti: 1 | Veľmi úsporné, ideálne pre použitie doma i
vo výučbe, 2 | Vyrobené z ABS, s dobre čitateľným digitálnym displejom a vodotesnou klávesnicou, 3 | Jednoduché
ovládanie pomocou troch tlačidiel, 4 | Meranie hmotnosti v gramoch (g) a uncoch (oz), 5 | Subtraktívna tara v celom
rozsahu váženia, 6 | Automatická kalibrácia pomocou závaží (nie sú súčasťou balenia), 7 | Automatický mechanizmus
vypnutia po 2 minútach nečinnosti, 8 | Napájanie externým adaptérom (súčasťou balenia, s výnimkou referenčného
kódu 11100008C), alebo batérií (nie sú súčasťou balenia) 9 | Rozmery: 170x250x45 mm.

11100006C 60,13 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia
Kód Názov Cena
11100007C Digitálne váhy, 2000 g / 1,0 g séria 5041 60,13 €
11100008C Digitálne váhy, 5000 g / 2,0 g séria 5041 51,48 €

Filtračný papier kruhový, 100mm,
bal/100ks
Filter  štandardný plochý,  kruhový s priemerom 100
mm, balenie 100ks

11100621A 2,69 €

Filtračný papier kruhový, 150mm,
bal/100ks
Filter  štandardný plochý,  kruhový s priemerom 150
mm, balenie 100ks

11100622A 14,18 €

Jednoduchá destilačná sústava

Prvky  jednoduchej  destilačnej  sústavy  sú  spojené
zátkami.

MB06402B 59,40 €

Prístroj Kippov, s pologuľovitým spodným
dielom a zabrúseným...
Objem: 500 ml, NZ1: 29/32, NZ2: 29/32, NZ3: 29/32

632415106500F 134,45 €

Kód Názov Cena
632417012100F Kadička vysoká s výlevkou 100ml 1,50 €
632417012150F Kadička vysoká s výlevkou 150ml 1,50 €
632417012250F Kadička vysoká s výlevkou 250ml 1,55 €
632417012400F Kadička vysoká s výlevkou 400ml 1,95 €
632417012600F Kadička vysoká s výlevkou 600ml 2,37 €
632417012800F Kadička vysoká s výlevkou 800ml 3,25 €
632417012940F Kadička vysoká s výlevkou 1000ml 4,06 €

Kliešte na kadičku, 2 hroty, 275 mm

Umožňujú  držanie  a  bezpečnú  prepravu  kadičky
zohriatu  pri  zvýšených  teplotách  alebo  obsahujúcu
nebezpečné  látky.  Vyrobené  z  chromovanej  ocele,
PVC potiahnuté hroty

11101324C 5,06 €

Kód Názov Cena
632432341230F Valec odmerný nízky, s výlevkou, šesťhrannou pätkou, biela graduácia, trieda B 100ml 4,34 €
632432341338F Valec odmerný nízky, s výlevkou, šesťhrannou pätkou, biela graduácia, trieda B 250ml 7,31 €
632432141130F Valec odmerný vysoký, s výlevkou, šesťhrannou pätkou, biela graduácia, trieda B 100ml 4,34 €
632432141238F Valec odmerný vysoký, s výlevkou, šesťhrannou pätkou, biela graduácia, trieda B 250ml 6,93 €

Banka frakčná s natavenou trubicou dole
100ml
Objem:100ml,  d1:64mm,d2:22mm  h:  150mm,  h1:
58mm

632425220100F 9,94 €

Banka frakčná s natavenou trubicou dole
250ml
Objem:250ml,  d1:85mm,d2:34mm  h:  200mm,  h1:
76mm

632425220250F 16,69 €
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Chémia

Banka odmerná, s vyhnutým okrajom, bez
zátky, trieda A 100ml
Objem: 100 ml, presnosť: ± 0,10 ml, d: 60 mm, h: 170
mm,

632431011030F 10,59 €

Banka odmerná, s vyhnutým okrajom, bez
zátky, trieda A 250ml
Objem: 250 ml, presnosť: ± 0,15 ml, d: 80 mm, h: 220
mm

632431011038F 11,12 €

Kód Názov Cena
632417119100F Banka kúželová podľa Erlenmeyera,úzkohrdlá 100ml 1,63 €
632417119250F Banka kúželová podľa Erlenmeyera,úzkohrdlá 250ml 1,90 €
632417119500F Banka kúželová podľa Erlenmeyera,úzkohrdlá 500ml 2,61 €
632417119940F Banka kúželová podľa Erlenmeyera,úzkohrdlá 1000ml 4,50 €

Banka s guľatým dnom ,úzkohrdlá,vyhnutý
okraj 100 ml
Objem:100ml, d1:64mm,d2:22mm h: 115mm

632411205100F 5,20 €

Banka s guľatým dnom, úzkohrdlá,
vyhrnutý okraj, 250ml
Objem:250ml, d1:85mm,d2:34mm h: 147mm

632411205250F 5,74 €

Sušiak na laboratórne sklo, 55 miest

Ideálne na sušenie rôznych materiálov. Rozmery 640
x 360 x 110 mm.

11100035C 36,39 €

Lievik analytický, pre rýchlu filtráciu 55mm

d1 nálevka: 55 mm, d2 stonka: 8 mm, l stonky: 150
mm

632421052055F 6,38 €

Lievik deliaci valcovitý, otvorený so
sklenným kohútom 50ml
Objem: 50 ml, d1 stonka: 9 mm, h: 150 mm, l stonka:
125 mm

632426010050F 26,62 €

Lievik s krátkou stonkou, uhol 60°,
nálevka: 100 mm, stonka: 10 mm
d1 nálevka: 100 mm, d2 stonka: 10 mm, l stonky: 100
mm

632413001100F 6,82 €

Lieviky 5ks

Perfektné na nalievanie do skúmaviek alebo malých
nádob. Sada: 5ks, priemer 4cm. Sada: 5ks, priemer
4cm.

10300255C 3,00 €

Petriho misky 3ks

Plastové priesvitné misky s vrchnákmi s využitím na
rôzne pokusy. Sada: 3ks, priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300005B 3,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia
Petriho misky trojdielne 3ks

Priesvitná plastová miska s 3 oddeleniami a vrchnákom pre rôzne typy experimentov. V každej komore je možné
vytvoriť niečo iné. To umožňuje priame porovnanie. Sada: 3ks, priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300006B 3,00 €

Kód Názov Cena
632492004100E Miska Petriho 100x20mm, sklo 0,96 €
632492004120F Miska Petriho 120x20mm, sklo 1,34 €
632492005150F Miska Petriho 150x25mm, sklo 1,79 €
632492008200F Miska Petriho 200x30mm, sklo 4,08 €

Teplomer 1ks

Teplomer zo skla do 100 stupňov v plastovej tube s
uzáverom.

10300275C 3,00 €

Teplomer pre všeob. použ. -10 +50°C, del.
1°C, červený petrolej
pr. 8 mm, papierová stupnica, -10 až +50°C, delenie
1°C, dĺžka 210 mm, náplň: červený petrolej

388100111045E 4,64 €

Kód Názov Cena
388100111245E Teplomer pre všeob. použ. -10 +60°C, del. 1°C, červený petrolej 4,64 €
388100111055E Teplomer pre všeob. použ. -10 +110°C, del. 1°C, červený petrolej 4,64 €
388100111075E Teplomer pre všeob. použ. -10 +150°C, del. 1°C, červený petrolej 4,64 €

Teplomer, vložená škála, farebný lieh,
-10/50
Vložená škala s čiernou graduáciou Plnený farebným
liehom So skleneným kruhom

11100477C 8,85 €

Kód Názov Cena
11100478C Teplomer, vložená škála, farebný lieh, -10/110 9,06 €
11100479C Teplomer, vložená škála, farebný lieh, -10/150 8,83 €
11100480C Teplomer, vložená škála, farebný lieh, -10/200 10,74 €

Teplomer vpichový elektronický, nerezová
sonda, -50+300°C
- rozsah nerania -50°C až +300°C - delenie: 0,1°C -
dĺžka: 165mm (vpichovací část 95mm)

395105105511F 15,02 €

Pipeta nedelená, s jednou ryskou,
rozšírené prevedenie, farebné...
Objem: 20 ml, farebný kód: žltý

632433111022F 5,22 €
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Chémia

Pipety 6ks

Plastové pipety s mierkou - objem 3ml, dĺžka 14,5cm.
Sada: 6ks.

10300344A 2,10 €

Plastová Pasteur pipeta 1ml, nesterilná,
b/500 ks
-  materiál:  polyetylén  -  jednorázové,  nesterilné  -
balenie: 500 ks

11101585C 11,98 €

Byreta automatická podľa Pelleta, s výp.
kohútom, bez zásobnej...
Objem: 25 ml, delenie: 0,1 ml, pov.odchylka: 0,1 ml,

632436130723F 71,74 €

Byreta s priamym kohútom, so skleneným
kladivkom, tr. AS, 25ml, 1:10
Objem: 25 ml, delenie: 0,1 ml

632435156723F 24,05 €

Balónik pipetovací červený gumový

Balónik pipetovací Standard, červený, gumový.

332641530301F 4,54 €

Pipetovací nástavec, 2 mL modrý

Vhodné pre sklenené alebo plastové pipety. Odolné
v o č i  p ô s o b e n i u  k y s e l í n  a  z á s a d .  Ľ a h k o
odmontovateľné  pre  čistenie.

11101464C 5,06 €

Kód Názov Cena
11101462C Pipetovací nástavec, 10 mL zelený 5,06 €
11101466C Pipetovací nástavec, 25 mL červený 5,06 €

Kahan liehový s bezpečnostným systémom

-  s  bezpečnostným  systémom-  objem:  100ml-
priemer knôta: 4mm

11101907C 3,94 €

Kahan liehový s klobúčikom 50ml

objem: 50ml, d:62mm, h:70mm, h1:60mm

632534104050E 15,58 €

Mikro Bunsenov kahan/LPG

S  reguláciou  priechodu  plynu  a  vzduchu  pre
nastavenie intenzity plameňa.

11100040C 19,35 €

Mikro Bunsenov kahan/zemný plyn

S  reguláciou  priechodu  plynu  a  vzduchu  pre
nastavenie intenzity plameňa.

11100039C 19,35 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

Násuvná náplň pre plynový horák, s
poistkou
Propán-butánová zmes v bezpečnostnom zásobníku,
zmes podľa normy EN417. Vďaka novému GASS/STOP
systému je možné zásobník odskrutkovať z horáka bez
rizika náhleho úniku plynu. Priemer D = 87 (90) mm,
H = 90 mm. Hmotnosť náplne (netto): 190 g.

10200698C 3,55 €

Sieťka zo železného drôtu 12x12cm

Stred z keramických vlakien, bez azbestu, vhodné pre
ohrev látok s Bunsen kahanom. Umožňuje dosiahnutie
rovnomerného  rozloženia  teploty  bez  priameho
kontaktu s plameňom.

11101226C 1,30 €

Kód Názov Cena
11101227C Sieťka zo železného drôtu 15x15cm 1,53 €
11101228C Sieťka zo železného drôtu 20x20cm 2,10 €

Laboratorny pH-meter s analogovým
výstupom (pH209R)
Laboratórny  pH-meter  s  analógovým  výstupom
(pH209R).

MT01730C 604,20 €

Kefa č. 105 pre pipety

Z pozinkovaného oceľového drôtu a prírodných štetín
sú ideálne pre udržanie správnej čistoty laboratórneho
skla. Všetky kefy obsahujú krúžok pre zavesenie na
konci rukoväte.

11100936C 3,97 €

Kód Názov Cena
11100942C Kefa č. 130 pre kadičky 4,35 €
11100929C Kefa č. 30 pre malé skúmavky 0,95 €
11100930C Kefa č. 40 pre stredné skúmavky 1,07 €
11100933C Kefa č. 50 pre veľké skúmavky 1,18 €

Ochranné okuliare model 520 prekrývajúce,
sterilizovateľné
Ochranné okuliare, prekrývajúce, sterilzovateľné, číry
rám, číre šošovky.

11101748C 3,26 €

Bezpečnostné okuliare

Číre  a  pružné  plastické  okuliare  s  elastickým
remienkom na uchytenie. Veľkosť na detskú tvár.

10300075B 3,30 €

Kód Názov Cena
11101814C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. S 23,87 €
11101815C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. M 23,87 €
11101816C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. L 23,87 €
11101810C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. S 22,42 €
11101811C Laboratórny plášť, pánsky,bavlna/ polyester, vel. M 22,42 €
11101812C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. L 22,42 €

Tepelne odolné rukavice

 

11102005C 7,92 €

Chňapka gumová

na horúce a studené predmety, -57°C +260°C

331850003915F 20,03 €
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Chémia

Chňapka silikónová

- do 140oC

11102004C 15,53 €

Lyžicová stierka plochá, modrá PP, 18 cm

Vyrobené z polypropylénu, vysoká chemická odolnosť,
odolné voči rozpúšťadlám, pri teplote miestnosti.

11100946C 0,82 €

Lyžicová stierka so žliabkom, 120 mm

Z nerezovej ocele.

11100949C 1,51 €

Chattaway stierka, 100 mm

Z nerezovej ocele. Chattaway vzor.

11100961D 2,82 €

Ostrá preparačná ihla

Dĺžka ihly 40mm. Celková dĺžka 145mm.

11101236C 0,55 €

Názvoslovie oxidov, tabuľa PVC 140x110cm

Závesná  PVC  tabuľa  „Názvoslovie  oxidov“  pomáha
učiteľovi pri vysvetľovaní a žiakom pri osvojovaní si
učiva názvoslovie oxidov.

17800162C 100,00 €

Nosič na fľaše, 6 miest, pr. fliaš 95mm, PP

materiál:  PP,  pre  6  fliaš,  max.  priemer  fliaš  95mm,
rozmery: 310x210x305mm

20600249 15,95 €

Nosič na fľaše, 8 miest, pr. fliaš 95mm,
HDPE
materiál: HDPE, 8 miest, pre max. priemer fliaš 95mm

20600250 34,16 €

Odmerky plastové

5  plastových  odmeriek  s  mierkou  100ml,  200ml,
300ml, 500ml a 1000ml.

10300332C 9,00 €

Odmerné valce

Obsahuje: 7 plastových odmerných valcov s mierkou:
10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml a 1000ml.

10300310C 27,00 €

Premývacia fľaša 1ks, 500 ml

Pružná plastová fľaša so skrutkovacím vrchnákom a
otvorom na dávkovaciu trubičku. Objem 500ml.

10300345B 3,30 €

Sada závaží 1000 g s vekom

Mosadzné závažie. Zloženie: 1g – 2g – 2g – 5g – 10g –
10g – 20g – 50g – 100g – 100g – 200g – 500g. Trieda
presnosti M3. V drevenom paneli.

MT01082C 83,40 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

Sada závaží, 1-50 g

Sada  závaží  v  úložnej  skrinke  obsah:  1x50,  1x20,
2x10, 1x5, 2x2, 1x1 g

10200485C 23,40 €

Silomer 2,5N/250g

Merací prístroj pre ľahké stanovenie mechanických síl,
napríklad ťahových síl  a kompresie.  So stupnicou v
gramoch a Newtonov.

11100027C 5,75 €

Kód Názov Cena
11100028C Silomer 5N/500g 5,75 €
11100029C Silomer 10N/1000g 5,75 €
11100030C Silomer 30N/3000g 5,58 €
11100031C Silomer 50N/5000g 5,58 €

Skúmavky 14ks v kruhovom stojane

14  plastových  testovacích  skúmaviek  v  stojane  s
priemerom 2,4cm a výškou 10,5cm. Všetky skúmavky
sa dajú zatvoriť plastovým uzáverom.

10300309C 14,20 €

Stojan hliníkový v tvare Z pre skúmavky s
priemerom 12mm

11101013C 9,23 €

Stojan z nerezovej ocele, 12 skúmaviek s
priemerom 13mm
Stojan má štvorcové otvory a vystužené hrany. Jeho
konštrukcia  je  ideálna  pre  skúmavky  s  kónickým
dnom.

11101014C 10,00 €

Kompaktný teplomer -50°C .. 150°C

Digitálny  teplomer  so  zapichovacou  sondou.
Robustný,  s  jednoduchým použitím,  ľahko čitateľný
displej.  Nerezová  oceľová  teplotná  sonda.  Rozsah
merania -50°C-150°C.

MT02811C 57,60 €

Maximo-minimálny teplomer (- 50 °C až
+200 °C/±1 °C)
Teplomer (-40°C až +300°C/±1°C).

MT01965C 41,90 €

Stojan na skúmavky pr. 12-13mm, 5x10
miest, PP, zelený
- autoklávovateľný

331850027152F 5,81 €

Stojan na skúmavky pr. 16mm, 5x10 miest,
PP, biely
- autoklávovateľný

331850027156F 5,81 €

Stojan na skúmavky, PP, 12 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000560E 8,13 €
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Stojan na skúmavky, PP, 24 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000562E 15,92 €

Stojan PP červený pre 90 skúmaviek 13
mm
Stojan  z  autoklávovateľného  polypropylénu  a
obdĺžnikového tvaru. Približné rozmery: 150x247x70
mm.

11100988C 5,10 €

Kruhový stojan na pipety

Vyrobený z plastu. Podporuje pipety rôznych objemov.
Kapacita 44 pipiet: 32 otvorov s priemerom 12 mm a
12 otvorov s priemerom 17 mm.

11101033F 6,00 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Laboratórne
pomôcky
Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje materiály potrebné na prípravu
na tému Práca v biologickom/chemickom laboratóriu.
Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400120C 110,40 €

Súprava pre IGCSE skúšky - Laboratórne
sklo
Súprava bola vyvinutá na podporu škôl a študentov pri
školských  pokusoch,  obzvlášť  pre  prípravu  a
vykonanie  skúšky  Cambridge  International
Examinations in Physics, Chemistry and Biology IGCSE
2019 - 2021. Obsahuje laboratórne sklo potrebné na
prípravu  na  tému  Práca  v  biologickom/chemickom
laboratóriu. Dodáva sa v kartónovom boxe.

10400121C 54,00 €

Súprava semimikrochémia - základná

Súprava semimikrochémia.

MT15900C 320,80 €

Súprava závaží

2x mosadzné závažie 10g, 10 plastových kociek 1g,
10 plieškov 0,1g. V plastovom balíku s priehľadným
vekom.

10400003C 9,78 €

Súprava závaží do 500 g

Súprava závaží: 1x500g, 2x200g, 1x100g.

10300205C 19,80 €

Súprava závaží - klasik do 1kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici.

10300303C 75,00 €

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €

Súprava závaži -plastová

Farebná  súprava  54  plastových  závaží  o  priemere
30mm s ľahkou manipuláciou v zložení: 20x1g, 20x5g,
10x10g, 4x20g.

10300337B 11,40 €

Súprava závaží do 1 kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici bez vrchnáka.

10300328C 65,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia
Chémia/Chemické modely

Interaktívny model atómu žiacky

Interaktívny model atómu je vhodný na výučbu fyziky,
chémie  a  biológie.  Model  obsahuje:  2  atómy,  30
protónov, 30 neutrónov a 30 elektrónov.

20002547A 42,00 €

Interaktívny model atómu učiteľský

Obsahuje: 2 atómové jadrá, 8 elektrónových orbitálov
(4 ku každému jadru), 20 protónov, 20 neutrónov, 20
elektrónov, obal, návod na použitie.

20002548A 180,00 €

Interaktívny model atómu žiacky, triedna
sada
Obsah sady:  2  učiteľské  magnetické  demonštračné
modely (1 čierne pozadie, ktorá má byť zavesená, 2
biele  atómové  jadrá,  každé  s  8  bielymi  obežnými
dráhami,  20  protónmi,  elektrónmi  a  neutrónmi)  8
vzdelávacích  modelov  pre  študentov  (každý  s  2
atómami,  30  protónnmi,  30  neutrónmi  a  30
elektrónmi), inštrukcie.

20002549B 288,00 €

Model atómu

Školský model na výučbu fyziky, chémie a biológie.
Model  sprostredkováva  názornú  a  zjednodušenú
predstavu o štruktúre Bohrovho modelu atómu. Možno
znázorniť atómy, izotopy, ióny, konfigurácie vzácnych
plynov, zlučovanie a štruktúru väzby.

MT00474C 52,50 €

ESU Anorganická/organická chémia

Obsahuje 106 rozoberateľných atómových častí, malé
anorganické molekuly, kyseliny, oxidy, soli, chloridy a
viac organických zlúčenín pozostávajúcich z viac ako
12 karbónov: benzén, glukóza, cyklohexán.

12000244C 63,60 €

ESU Organická chémia

Obsahuje  111  rozoberateľných  atómových  častí,
umožňuje učiteľovi ukázať študentom dôležité oblasti
organickej  chémie  vrátane  alkaidov,  alkánov,
alkoholov,  aldehydov,  ketónov,  amínov,  esterov  a
mnohých ďalších.

12000243C 61,20 €

ŽES Anorganická/organická chémia - žiacka

Obsahuje  51  rozoberateľných  atómových  častí,
jednoduché  anorganické  molekuly  a  organické
štruktúry z viac ako 6 karbónov, napríklad amoniak,
alkoholy, glukóza, benzén a pod.

12000245C 32,40 €

ŽES Súprava organická chémia - žiacka

Žiacka  sada  je  dodávaná  v  krabici  so  štyrmi
priehradkami.  Model  je  určený pre  študentov  školy
alebo  samoštúdium  organickej  chémie.  Modely  sú
jednoducho rozoberateľné.

12000359C 32,40 €

Model - Chlorid sodný

Model  znázorňujúci  kryštalickú  mriežku  chloridu
sodného v typoch ako napr.  NaCl,  KCl,  NaBr,  AgCl,
MgO  alebo  CaO.  Rozmery:  13.5x13,5x12,5  cm,
hmotnosť: 0,6 kg.

12000238C 55,20 €

Model - Chlorid sodný (menší)

Priemer iónu sodíka je 23mm (13 ks), priemer iónu
chlóru  je  32mm  (14ks);  54ks  šedých  spojovacích
tyčiek strednej veľkosti.

MT00134C 48,60 €

Model - Diamant (menší)

Priemer atómu 23mm; 30ks guličiek - atómov uhlíka,
40ks šedých spojovacích tyčiek.

MT00133C 50,40 €

Model - Grafit

Model  zobrazuje  štruktúru  grafitu,  jeho  tesne
naukladané  atómy  uhlíka  vo  vrstvách,  ktoré  sú
oddelené  priesvitným  plexisklom.  Rozmery:
32x25x26,5  cm,  hmotnosť:  3,6  kg.

12000237C 229,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Chémia

Sada Molekulárna súprava - základná

Súprava  pozostáva  zo  75  častí,  dá  sa  použiť  na
zostrojenie štruktúr akými sú molekuly vodíka, kyslíka,
dusíka, chlóru; oxidy vodíka, uhlíka, dusíka, síry atď.
Rozmery: 100x26x35 cm. Hmotnosť: 0,5 kg.

12000239C 108,00 €

Nukleová kyselina - stavebnica

Farebné jednotky  (reprezentujú  kyseliny  fosforečné,
puríny a pyrimidíny) na konštruovanie DNA, t-RNA a
RNA špirál.

12000213C 378,00 €

Model DNA - dvojitá špirála

Dvojitá  DNA špirála  obsahuje  nukleovú kyselinu  na
demonštráciu  základného  spájania  sa.  Na  vrchnej
časti pomôcky je pripojený jeden RNA pás, ktorý slúži
ako základ na vysvetľovanie funkcie DNA špirály.

12000214C 162,00 €

Štruktúra DNA - malý model

Schématický  model  štruktúry  dvojitej  skrutkovice.
Nukleové  kyseliny,  fosfátové  skupiny  a  vodíkové
väzby sú farebne odlíšené. Malý model sa skladá z 12
párov báz.

MT15809C 159,00 €

Model DNA - rozoberateľný

Rozoberateľný model dvojitej  špirály,  zložený zo 16
párov nukleotických báz. Všetky časti sú vyrobené z
plastu a farebne odlíšené.

MT10975C 70,50 €

Štruktúra DNA - veľký model

Schématický  model  štruktúry  dvojitej  skrutkovice.
Nukleové  kyseliny,  fosfátové  skupiny  a  vodíkové
väzby sú farebne odlíšené. Veľký model sa skladá z 24
párov báz.

MT15810C 276,00 €

Súprava Biochémia - študentská

Obsahuje 260 atómových jadier v mierke 2 cm = 100
pm. Farebne odlíšené podľa prvkov, valenčné väzby
sú vyznačené. Väzby medzi atómami sú vyrobené z
plastu, vo forme rúriek, ktoré je možné deliť a tým
skracovať na potrebnú dĺžku.

12000246D 30,00 €

Súprava modelov - železo, meď, zinok

Súprava umožňuje znázornenie 3 typických mriežok
kovov  v  mierke  5  cm/10  -  8cm.  Zloženie:  Fe  -
centrovaná kocka (150mm x 150mm);  Cu -  plošne
centrovaná  kocka  (150mm  x  150mm);  Zn  -
hexagonálny  (170mm  x  210mm),  priemer  gule  je
30mm.

MT00497C 123,00 €

Súprava na štúdium genetického kódu

Jednoduchý a reprezentatívny kufrík.  Molekuly DNA,
nosiče  genetického  kódu  (schématické  znázornenie
molekuly).  Bázy  a  ich  párovanie.  Štruktúra
dvojzávitnice.  Komplementarita  vlákien  DNA.
Replikácia  molekuly  DNA.

MT15799C 84,00 €

Chémia/Chemikálie

Kód Názov Cena
20300042E 1-butanol, p.a. (n-Butylalkohol), 1l 11,09 €
20300357E a-Naftol, č. (1-naftol), 100g 27,65 €
20300001E Acetaldehyd p.a. , 1l 54,72 €
20300003E Acetón, p.a., 1l 4,74 €
20300010E Aktívne uhlie práš., 250g 2,34 €
20300016E Amoniak, p.a., 1l (hydroxid amónny) 2,35 €
20300019E Anhydrid kys. ftalovej, 99%, 1kg 34,99 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia
Kód Názov Cena
20300021E Anilín, p.a., 1l 33,12 €
20300027E Benzén, p.a., 1l 7,49 €
20300034E Bromid draselný, p.a., 500g 25,06 €
20300195E Chelaton I, p.a., 10g 7,20 €
20300208E Chlorid amónny, p.a., 1kg 8,32 €
20300210E Chlorid bárnatý.2H2O,p.a., 1kg 24,48 €
20300219E Chlorid kobaltnatý.6H2O, p.a., 100g 10,62 €
20300220E Chlorid lítny.H2O, p.a., 500g 86,40 €
20300223E Chlorid meďnatý.2H2O, p.a., 100g 10,51 €
20300229E Chlorid sodný, p.a., 1kg 2,82 €
20300234E Chlorid vápenatý práškový bezv., p.a., 500g 3,60 €
20300244E Chloroform, č., 1l 4,67 €
20300148E D-fruktóza, p.a., 1kg 12,96 €
20300153E D-Glukóza.H2O, p.a., 1kg 6,91 €
20300091E Dusič. meďnatý.3H2O, p.a., 250g 27,22 €
20300083E Dusičnan amónny, p.a., 1kg 8,50 €
20300084E Dusičnan bárnatý, p.a., 500g 32,54 €
20300087E Dusičnan draselný, p.a., 1kg 12,67 €
20300093E Dusičnan olovnatý p.a., 1kg 27,07 €
20300095E Dusičnan sodný, p.a., 1kg 9,36 €
20300096E Dusičnan strieborný, p.a., 100g 0,00 €
20300097E Dusičnan stroncnatý, p.a., 250g 41,22 €
20300113E Etanol absolútny 99,8%, 1l 50,16 €
20300115E Etylester kys.octovej, č. (etylacetát), 1l 4,10 €
20300126E Fenol, p.a., 750g 12,96 €
20300127E Fenolftaleín ind., p.a., 100g 15,12 €
20300143E Fluorid sodný, p.a., 500g 28,80 €
20300144E Formaldehyd, p.a., 1l 4,67 €
20300154E Glycerín, p.a., 1kg 4,99 €
20300170E Horčíková páska 99%, 25g 32,00 €
20300181E Hydrogénuhličitan amónny, p.a., 1kg 12,96 €
20300183E Hydrogénuhličitan sodný, p.a., 1kg 5,73 €
20300185E Hydroxid bárnatý 8H2O,, p.a., 500g 23,04 €
20300187E Hydroxid draselný, p.a., 1kg 5,02 €
20300191E Hydroxid sodný, p.a., 1kg 4,50 €
20300192E Hydroxid vápenatý, p.a., 500g 3,84 €
20300252E Jód resubl, p.a., 500g 0,00 €
20300257E Jodid sodný, p.a., 100g 0,00 €
20300272E Kyselina boritá, p.a., 1kg 5,63 €
20300288E Kyselina chlorovodíková 35%, p.a., 1l 3,25 €
20300277E Kyselina dusičná 65%, p.a., 1l 4,94 €
20300303E Kyselina octová 99%, p.a., 1l 5,70 €
20300314E Kyselina sírová 96%, p.a., 1l 4,93 €
20300337E Metanol, p.a., 1l 2,98 €
20300349E Metyloranž ind. Na soľ (C.I.13025), 25g 5,47 €
20300350E Močovina, p.a., 1kg 4,42 €
20300351E Molybdénan amónny 4H2O, p.a., 500g 47,36 €
20300018E n-Amylalk., p.a. (1-pent.), 1l 25,84 €
20300164E n-Hexán p.a., 1l 18,58 €
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Chémia
Kód Názov Cena
20300436E n-Propylalkohol, p.a.(1-prop.), 1l 11,95 €
20300356E Naftalén, p.a., 1kg 8,70 €
20300367E Octan amónny, p.a. , 1kg 15,62 €
20300368E Octan draselný, p.a., 1kg 22,46 €
20300374E Octan sodný bzv, p.a., 1kg 13,44 €
20300375E Octan sodný.3H2O, p.a., 1kg 6,05 €
20300376E Octan vápenatý.xH2O 99%., 100g 25,92 €
20300387E Oxid hlinitý, p.a., 250g 11,52 €
20300397E Oxid manganičitý, č., 500g 20,45 €
20300398E Oxid meďnatý,č. (prášok), 100g 18,72 €
20300403E Oxid vápenatý, p.a., 500g 12,38 €
20300414E Peroxid vodíka, p.a. 35% , 1kg 5,70 €
20300456E Sacharóza, p.a., 1kg 5,26 €
20300466E Síran amónny, p.a., 1kg 6,45 €
20300468E Síran draselný, p.a., 1kg 12,02 €
20300473E Síran horečnatý.7H2O, p.a., 1kg 10,08 €
20300479E Síran lítny.H2O,p.a., 100g 11,38 €
20300482E Síran meďnatý.5H2O, č., 1kg 5,76 €
20300483E Síran meďnatý.5H2O, p.a., 1kg 12,82 €
20300485E Síran sodný.10H2O, p.a., 1kg 34,56 €
20300491E Síran železitý.H2O č., 500g 41,76 €
20300489E Síran zinočnatý.7H2O, p.a., 1kg 8,93 €

Chémia/Výučbový softvér

Chémia 1 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

Interaktívna cvičebnica Chémia 1 obsahuje úlohy zo
všeobecnej chémie, ktoré sú rozdelené do trinástich
kapi to l  pozostávajúc ich  pr ib l ižne  zo  150
interaktívnych cvičení,  kontrolné úlohy sú doplnené
vysvetlivkami a zaujímavosťami z oblasti chémie pre
objasnenie  základného  učiva  predpísané  Štátnym
vzdelávacím programom.

10600015D 13,20 €

Chémia 2 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

Interaktívna cvičebnica  Chémia 2  obsahuje  úlohy z
anorganickej a organickej chémie, ktoré sú rozdelené
do troch podkapitol pozostávajúcich približne zo 120
interaktívnych cvičení,  kontrolné úlohy sú doplnené
vysvetlivkami a zaujímavosťami z oblasti anorganickej
a organickej chémie.

10600084D 13,20 €

Chémie 3 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

Interaktívna cvičebnica  Chémia 3  obsahuje  úlohy z
biochémie, ktoré sú rozdelené do 60 interaktívnych
cvičení, kontrolné úlohy sú doplnené vysvetlivkami a
zaujímavosťami.  Pre  komunikáciu  slúži  interaktívne
IRS  pero  (nie  je  súčasť  knihy,  objednáva  sa
samostatne).

10600085D 13,20 €

Súhrnné cvičenia z chémie

Sú zhrnutím otázok a úloh z predchádzajúcich troch
interaktívnych cvičebníc – všeobecnej, anorganickej a
organickej chémie a biochémie. Úlohy sú zamerané na
zopakovanie  si  základného  učiva  chémie  1.  až  3.
ročníka gymnázia.

10600086D 13,20 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Chémia - Skupenstvá látok
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Chémia  -
Skupenstvá látok.  Softvér zahŕňa tematické okruhy:
Plyny,  Kvapaliny  (charakteristika,  rozpustnosť,
saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové,
iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové).

17500302A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Chémia - Stavba látok
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Chémia  -
Stavba látok. Tento výučbový softvér predstavuje svet
atómov, ktorý nie je viditeľný ani voľným okom, ale
ani  mikroskopom.  Rozoberá  základ  chémie,  ktorý
prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických
väzbách  vznikajúcich  medzi  atómami  a  stavbu
molekúl.

17500301A 90,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Chémia

Školské chemické pokusy I.diel - DVD

Dĺžka  trvania:  63  min.  Obsahuje  pokusy:  plameň,
delenie  zmesí,  vodík,  kyslík,  oxid  uhličitý,  rýchlosť
chemických reakcií.

11400001A 54,00 €

Školské chemické pokusy II.diel - DVD

Dĺžka trvania 68 min. Obsahuje časti: kovy, nekovy,
soli,  elektrolýza  zlučovanie  kovov  s  kyselinou
dusičnou,  predstavovanie  halogénov,  príprava  sulfidu
zinočnatého, vylučovanie medi na zápornej elektróde.

11400002A 54,00 €

Školské chemické pokusy III.diel - DVD

Dĺžka  trvania:  90  min.  Obsahuje  pokusy:  korózia,
uhľovodíky,  vybrané  deriváty  uhľovodíkov,  prírodné
látky, syntetické látky.

11400003A 78,00 €

Kód Názov Cena
11400014A Školské chemické pokusy I.diel - DVD - v maďarskom jazyku 28,40 €
11400015A Školské chemické pokusy II.diel - DVD - v maďarskom jazyku 16,00 €
11400016A Školské chemické pokusy III.diel - DVD - v maďarskom jazyku 29,20 €
11400017A Školské chemické pokusy IV.diel - DVD - v maďarskom jazyku 36,20 €
11400018A Školské chemické pokusy V.diel - DVD - v maďarskom jazyku 39,00 €
11400019A Školské chemické pokusy VI.diel - DVD - v maďarskom jazyku 31,80 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 1pc

Výukový  SW  Sunflower  Celá  sada  je  plne  interaktívny  výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,  Biológia.
Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady využitia všetkých predmetov v živote. Toto učivo je obohatené o názorné
príklady, aktivity, pracovné hárky a testy.

17500033A 1 236,00 €

Kód Názov Cena
17500034A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 5pc 1 372,80 €
17500035A Výukový SW Sunflower leraning - Celá sada - licencia na 10pc 1 891,20 €
17500036A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 20pc 2 407,20 €
17500037A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 50pc 2 925,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Chémia - licencia na 1pc

Výukový SW Sunflower Chémia je  plne interaktívny výučbový softvér  na predmet Chémia.  Obsahuje učivo chémie,
pokusy a názorné príklady využitia chémie v živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady, aktivity, pracovné
hárky a testy. 8 okruhov: Atómy a ióny, difúzia, periodická tabuľka, pevné látky kvapaliny a plyny, prvky zlúčeniny a
zmesi, rozpúšťanie, rýchlosť reakcie, spájanie.

17500021A 489,60 €

Kód Názov Cena
17500022A Výukový SW Sunflower learning - Chémia - licencia na 5 pc 544,80 €
17500023A Výukový SW Sunflower learning - Chémia - licencia na 10pc 787,20 €
17500024A Výukový SW Sunflower learning - Chémia - licencia na 20pc 960,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Chémia, Biológia

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

Vzdušný oceán - multi

Prvé CD z radu Živly obsahuje, vysvetľuje a názorne
predvádza mnoho informácií  týkajúcich sa vzduchu.
Od fyzikálnych princípov lietania, cez vzduch v prírode
až k vzduchu spoločenskému a ekológii.

17100047C 44,80 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Biológia/Edukačné súpravy pre biológiu

ECOLAB - prenosné laboratórium -
ekológia, chémia
Malé,  prenosné  laboratórium,  pomocou  ktorého
môžete  priamo  v  teréne  vykonávať  rozbor  vody  a
pôdy, alebo vyskúšať 45 jednoduchých experimentov.
Vďaka tomuto laboratóriu je možné zisťovať a merať
vlastnosti najdôležitejších látok.

11900081B 165,00 €

VISOCOLOR School box - prenosné
laboratórium - voda
VISOCOLOR  school  box  je  malé,  prenosné
laboratórium v kufríku na rýchlu analýzu vzoriek vody.
Napr.  pitnej  vody,  dažďovej  vody,  vody  z  akvária.
Všetky testovacie chemikálie sú ekologicky neutrálne,
t. j. po ukončení testu neohrozujú vodu.

11900046B 125,40 €

SOILAB - prenosné laboratórium - pôda

Prenosné laboratórium na výskum pôdy s pomocou
kolorimetrie.  Spolu  obsahuje  38  rôznych  pomôcok,
prístrojov, činidiel a príslušenstvo potrebné na analýzu
pôdy (napr. dusičnany, fosfáty, draslík, pH papieriky a
iné).

11900003B 1 053,00 €

Súprava na skúmanie vody v jazere

Tento  model  je  určený  pre  deti  ako  pomôcka  na
skúmanie  a  pozorovanie  života  v  jazere  a  iných
vodných  plochách.  Pomocou  danej  sady  možno
sledovať  zaujímavý  vodný  život,  kde  sa  na  malej
ploche dá nájsť veľa druhov zvierat a rastlín.

19600061A 22,00 €

Veľká laboratórna sada

Učebná  pomôcka  pre  vytvorenie  školského
laboratória.  S  danou  sadou  možno  uskutočniť
množstvo zaujímavých experimentov. Študenti môžu
skúmať vedecké javy v pracovných skupinách.

10300439B 204,00 €

ESU Kufrík Biológia BA1

Základné  biologické  pomôcky,  s  ktorými  možno
realizovať viac než 60 pokusov.

ME90021B 396,00 €

ESU Kufrík Biológia BA2

Základne  biologické  pomôcky,  s  ktorými  možno
realizovať viac než 60 pokusov.

ME90033B 1 454,00 €

ESU Kufrík Geológia GA1

Určený  na  experimentálnu  výučbu  k  podnieteniu
zájmu o geológiu. Viac ako 20 experimentov. Uložené
v kufríku z recyklovaného plastu s priehradkami.

ME90024B 966,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

ESU Súprava - Biológia - nástroje

Súprava obsahuje materiál na rôzne experimenty pre
15  žiackych  skupín,  ako  napríklad:  pozorovanie
malých  živočíchov  a  hmyzu  použitím  lupy  (3,6,10-
násobné  zväčšenie),  príprava  rastl inných  a
živočíšnych  preparátov,  príprava  preparátov  atď.

10400015A 684,00 €

ESU Súprava - Čistenie vody

Pomocou súpravy na čistenie vody a prívod vody žiaci
získajú náhľad a vedomosti o tom, ako sa vyrába pitná
voda,  zabezpečuje  jej  čistota  a  ako  sa  distribuuje.
Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

10400026A 492,00 €

ESU Súprava - Základné vedecké poznatky

Študentská súprava "základné vedecké poznatky" je
vhodná  na  realizáciu  jednoduchých,  základných
vedeckých pokusov v 2-3 členných skupinách. Žiadne
iné doplnky okrem vody nie sú nevyhnutné. Väčšina
materiálu je vyrobená z masívnych plastov.

10400013A 816,00 €

ESU Súprava - Zem, slnko, mesiac
(Telúrium)
Obsahuje: zdroj energie, horizontálny disk s tieňovým
špendlíkom,  Fresnelove  šošovky,  tri  polohy
Fresnelových  šošoviek,  dátumový  disk  a  dátumovú
ručičku,  satelitnú tyč,  veľký glóbus s  teleskopickou
tyčou, mesiac.

10400038D 690,00 €

ESU Súprava na analýzu pôdy

Pomôcky  umožňujúce  analyzovať  hlavné  parametre
pôdy a tým zistiť jej vlastnosti (fertilitu, štruktúru, typ
pôdy),  ale  i  určit  jej  prípadnú  kontamináciu.
Pokusy:pôda - vlastnosti, zbieranie vzoriek, získávanie
pôdnych extraktovatď.

ME90023B 282,00 €

ESU Súprava na analýzu vody

Pomôcky  umožňujú  analýzu  hlavných  parametrov
vody. Pokusy k témam: Voda: kontaminácia vody: čo
je to analýza vody, farba, pach a chuť vody, teplota,
meranie pH, chloridy atď.

ME90022B 226,80 €

ESU Súprava na analýzu vzduchu

Umožňuje analyzovať hlavné faktory kvality vzduchu.
Pokusy k témam: Atmosféra: zloženie vzduchu. Účinky
znečištenia vzduchu. Fyzikálne vlastnosti: teplota, tlak
a vlhkosť atmosféry, kontaminácia vzduchu, atď.

MT90027B 196,00 €

ŽES Mini súprava biológia

Študenti  môžu  pomocou  "Minisúpravy"  realizovať
množstvo úloh. Veľmi dôležité na reálne a úspešné
vyučovania biológie. Študenti môžu robiť pozorovania,
aj keď škola nie je vybavená špeciálnym vedeckým
laboratóriom.

10400012A 90,00 €

ŽES Súprava - Vietor a počasie

Súprava  umožňuje  pracovať  až  šiestim  skupinám
žiakov a obsahuje pomôcky na vytvorenie mobilnej
meteorologickej  stanice.  Žiaci  sa  naučia  čítať  a
používať rôzne meteorologické symboly používané na
oficiálnych mapách počasia.

10400040A 908,40 €

Coutableov potometer (intenzita
transpirácie)
Veľmi  jednoduché  zariadenie  na  meranie  rýchlosti
odparovania prieduchov rastlín.

MT13667B 83,80 €

Funkčný model srdca

Objasňuje funkciu ľudského srdca a krvného obehu.
Obiehajúca krv je predstavovaná červenou tekutinou
(možno  použiť  potravinárske  farbivo,  nie  je  súčasť
dodávky).

ME92512A 50,00 €

Sada Hmat, zrak, sluch

Fyzikálne  pokusy  súvisiace  s  ľudskými  zmyslami
(zmyslovým vnímaním) napr. citlivosť kože, vnímanie
tepla,  svetlo  a  tma /  tieň,  zrkadlové  obrazy,  smer
svetla,  ako  vidí  oko,  ako  fungujú  okuliare,  princíp
kamery a mikroskopu, tóny a zvukové vlny, prenos
zvuku a pod.

10400084B 450,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Model DNA - dvojitá špirála

Dvojitá  DNA špirála  obsahuje  nukleovú kyselinu  na
demonštráciu  základného  spájania  sa.  Na  vrchnej
časti pomôcky je pripojený jeden RNA pás, ktorý slúži
ako základ na vysvetľovanie funkcie DNA špirály.

12000214C 162,00 €

Nukleová kyselina - stavebnica

Farebné jednotky  (reprezentujú  kyseliny  fosforečné,
puríny a pyrimidíny) na konštruovanie DNA, t-RNA a
RNA špirál.

12000213C 378,00 €

Model čističky odpadových vôd

Demonštruje 3 hlavné etapy čistenia odpadových vôd:
primárnu  filtráciu  (odkalovanie),  biologické  čistenie  a
sekundárnu dekantáciu. Časti modelu sú upevnené na
paneli.  Model  možno  rozobrať,  čo  uľahčuje  jeho
čistenie.

MT15020C 172,80 €

Nádobka na klíčenie

Praktická  experimentálna  záhrada  ukazuje,  ako
rastliny klíčia a rastú, ako sa obracajú na svetlo, alebo
ako reagujú na dotyk. Viacúčelový bazén je vhodný na
porovnávanie rastlín, môže slúžiť aj na pozorovanie,
alebo chov malých zvierat.

10400016A 36,00 €

Sada na zhotovenie preparátov, 14-dielna

Set  obsahuje  14  kusov  nástrojov  na  prípravu
mikroskopických preparátov - dodávané v obale.

12000234B 34,20 €

Sada na zhotovenie preparátov, 8-dielna

Set  obsahuje  8  kusov  nástrojov  na  prípravu
mikroskopických preparátov - dodávané v obale.

12000231C 14,40 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Génové centrá 100x140cm

Génové  centrá  dôležitých  kultúrnych  rastlín  a
domácich zvierat. Nástenná mapa, 100 x 140 cm.

16300096C 88,00 €

Génové centrá 120x160cm

Génové  centrá  dôležitých  kultúrnych  rastlín  a
domácich zvierat. Nástenná mapa, 120x160 cm.

16300029C 98,00 €

Biológia/Mikroskopy

Stereomikroskop KAPA STM 703

- otočná binokulárna hlavica, - zväčšenie 20x a 40x, -
achromatický  objektív  2x,  4x,  -  širokouhlé  okuláre
WF10x, - nastaviteľný očný rozostup 55 mm - 80 mm,
-  pracovná  vzdialenosť  80  mm  spodné  aj  vrchné
osvetlenie.

03-0298A 264,00 €

Stereomikroskop KAPA STM 722

-  binokulárny  stereomikroskop,  -  plynulé  zväčšenie
7,5x až 42x, - 2 ks okulár WF 10x, - objektív ZOOM 1x
-  4x,  -  halogénové  vrchné  i  spodné  osvetlenie  s
plynulou reguláciou.

03-0209A 1 095,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Stereomikroskop KAPA STM 723

- trinokulárny mikroskop, - plynulé zväčšenie 7 - 45x, -
achromatické objektívy - zoom, - širokouhlé okuláre
WF10x,  -  nastaviteľný  očný  rozostup,  -  dioptrické
doostrovanie,  -  pracovná  vzdialenosť  80  mm,  -
osvetlenie (220V/15W)

03-0159A 1 154,75 €

Stereomikroskop KAPA STR 103

- jednoduchý stereoskopický mikroskop, - binokulárna
hlavica, - zväčšenie 20x, - achromatický objektív 2x, -
širokouhlé  okuláre  WF10x,  -  nastaviteľný  očný
rozostup, - pracovná vzdialenosť 80 mm, - zorné pole
10 mm,

03-0154A 197,41 €

Kamera Kapa DEM 200

- digitálna kamera na okulár mikroskopu - rozlíšenie
2MP + softvér - farebnosť 1,64 milióna farieb 24 bit -
farebné módy farebný/mono, RGB/BGR - pripojenie k
PC cez USB kábel bez nutnosti inštalácie ovládača

03-1283A 199,20 €

Krabička na preparáty (na 5 ks)

Prosím, informujte sa o dostupnosti a dodacej lehote
tovaru.

20100101A 4,40 €

Lupa so stojanom

Lupa  so  stojanom,  ktoré  obsahujú  prídavné
zväčšovacie  sklíčko.  Ručné  otváranie  ako  kompas,
ktoré umožňuje prácu v hornej časti bez použitia rúk.
Špeciálna pinzeta s puzdrami, ktoré umožňujú šetrné
uchytenie objektov malých rozmerov.

11900013B 6,00 €

Mikroskop binokulárny CAMPUS-2 1000x

Stereoskopický  mikroskop  s  reguláciou  medziočnej
vzdialenosti.  Otočná hlava okuláru o 360° s dvoma
10x okulármi. Štyri achromatické objektívy: 4x, 10x,
40x a 100x.

13000137B 456,00 €

Mikroskop COLLEGE 600x

Študentský biologický mikroskop s kovovým telom a
sklenenými achromatickými šošovkami.

13000109B 126,00 €

Mikroskop digitálny KAPA DM 10

-  monokulárny  digitálny  mikroskop  -  rozlíšenie  1,3
Mpix  (1280×1024)  -  maximálne  zväčšenie  1000x  -
hlavica  v  45°  uhle  s  360°  rotáciou  -  okulár
WF10X/18mm - achromatický objektív DIN 4X, 10X,
40X, 100x (olejový) - hrubé a jemné zaostr.

23600004A 540,00 €

Mikroskop KAPA BM 2100 binokulár

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne  zväčšenie  1000x  (so  štandardnou
výbavou) - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/20mm - päť
komorová revolverová hlavica s planachromatickými
objektívmi 4x, 10x, 40x, 100x(olejový)

03-0106A 1 191,00 €

Mikroskop KAPA BM 2100 trinokulár

-  trinokulárna  hlavica  (360°)  so  45°  sklonom,  -
maximálne  zväčšenie  1000x  (so  štandardnou
výbavou), - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/20 mm, -
päťkomorová  revolverová  hlavica  s  planachromat.
objektívmi 4x, 10x, 40x, 100x (olejový)

03-0103A 1 330,42 €

Mikroskop KAPA BM 4

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie  -
prekĺzový  ochranný  mechanizmus  -  štyri  objekt.
4x,10x,40x,100x - halogénové osvetlenie

03-0210A 902,21 €

Mikroskop KAPA BM 4-3

- otočná trinokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom, -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie  -
prekĺzový  ochranný  mechanizmus  -  4  objekt.
4x,10x40x,100x - halogénové osvetlenie

03-0457A 995,42 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Mikroskop KAPA DM 45

Mikroskop: -  otočná trinokulárna/binokulárna hlavica
(360°) so 45° sklonom - maximálne zväčšenie 1000x
(štandardná  výbava)  -  ultra-širokouhlý  okulár  WF
10x/18mm  -  päť  komorová  revolverová  hlavica  s
objektívmi 4x, 10x ,40x, 100x

03-1238A 2 589,12 €

Mikroskop KAPA DMM 45

Mikroskop: - otočná binokulárna hlavica (360°) so 45°
sklonom  -  maximálne  zväčšenie  500x  (štandardná
výbava) - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/18mm - päť
komorová revolverová hlavica s  objektívmi  4x,  10x
,40x, 50x - hrubé/jemné doostr

03-1237B 2 987,45 €

Mikroskop KAPA Hobby HM

- zväčšenie 20x - okulár WF10x, achromatický objektív
2:1 - otočná monokulárna hlavica, sklon hlavice 45° -
pracovná vzdialenosť 80 mm

03-0158B 100,06 €

Mikroskop KAPA MIC 1000 LCD

Mikroskop:  -  širokouhlý  objektív  EW  10X/20  mm  -
semi-planachromatický objektív 4X,  10X, 40X, 100X
IOS (zaostrený na nekonečno) - Abbeho kondenzor -
NA 1.25 s filtrom a irisovou clonou - jemnomechanický
X/Y stolík na dva preparáty 140x1

23600001A 1 599,60 €

Mikroskop KAPA MIC 180

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x/18mm - revolverová hlavica so štyrmi
achromat ickými  objekt ívmi  4x,  10x,  40x,
100x(olejový)  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie

03-1260A 619,24 €

Mikroskop KAPA MIC 435

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x - štyri achromatické objektívy 4x, 10x
,40x, 100x (olejový) - halogénové osvetlenie 6V/20W

03-0637A 786,30 €

Mikroskop KAPA MIC 456

- otočná trinokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x - štyry achromatické objektívy 4x, 10x ,
40x, 100x (olejový) - halogénové osvetlenie 6V/20W

03-0208A 915,60 €

Mikroskop KAPA MIC D117

- digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným
CMOS - senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov -
binokulárna  hlavica  v  45°  uhle  s  360°  rotáciou  -
širokouhlový  okulár  WF10X/18mm  -  achromatický
objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej)

23600002A 710,40 €

Mikroskop KAPA SM 1

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie do 400x, - osvetľovací systém
220V/20W, - objektív 4x, 10x, 40x, - okulár WF 10x, -
clona  apertúrna  5  polohová,  -  hrubý  a  jemný
zaostrovací systém

03-0155A 270,32 €

Mikroskop KAPA SM 1 s kamerou na okulár

Študentský mikroskop SM 1 s digitálnou kamerou na
okulár

23800011 323,00 €

Mikroskop KAPA SM 2

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie 400x, -  štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x,  -  revolverová  hlavica  so  štyrmi
achromatickými objektívmi  4x,  10x,  40x,  -  hrubé a
jemné doostrovanie

03-0156A 300,60 €

Mikroskop KAPA SM 3

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie 1000x, - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x,  -  revolverová  hlavica  so  štyrmi
achromatickými  objektívmi  4x,  10x,  40x,100x
(olejový),  -  hrubé  a  jemné  doostrov.

03-0460A 331,61 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Mikroskop KAPA SM 3 BN

- binokulárny žiacky mikroskop s interným osvetlením,
-  max.  zväčšenie 1000x,  -  objektív  4x,  10x,  40x,  -
olejový objektív 100x, - x-y krížový vodič preparátov, -
okulár WF 10x, - clona apertúrna 5 polohová

03-0791A 528,90 €

Mikroskop KAPA STMD

- binokulárna hlavica - zväčšenie 20x (zväčšenie 5x,
10x s doplnkovým objektívmi 0,5x, 1x) - achromatický
objektív 2x (doplnky - objektívy 0,5x, 1x) - širokouhlé
okuláre  WF10x  -  nastaviteľný  očný  rozostup  55-75
mm - prac. vzdial.125mm

03-0458A 497,51 €

Mikroskop KAPA ZM 2-500

- monokulárny mikroskop - maximálne zväčšenie 500x
-  revolverová  hlavica  s  tromi  achromatickými
objektívmi 4x, 10x, 40x - štandarný širokouhlý okulár
WF 5x, 10x, 12,5x - hrubé a jemné doostrovanie

03-0157A 116,27 €

Mikroskop KAPA ZM 2-500L

Najpredávanejší  školský  mikroskop  ZM  2  500
monokulárny s osvetlením

23800012 167,02 €

Mikroskop Konustudy 900x

Detský biologický mikroskop z  plastu,  s  možnosťou
prezerania  preparátov  na  displeji  smartfónu.
Zväčšenie  100x  -  450x  -  900x.

13000129A 48,00 €

Mikroskop monokulárny ACADEMY 1000x

Monokulárny  profesionálny  mikroskop  s  otočnou
okulárovou  hlavou.  Okulár  s  10x  zväčšením  a
ohniskom  160mm  a  štyrmi  achromatickými
objektívmi:  4x,  10x,  40x  a  100x.

13000138B 336,00 €

Mikroskop školský pre smartfón, zväčšenie
20x
Tento mikroskop s 20x zväčšením je univerzálnym a
užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti.

13000131A 12,00 €

Mikroskop stereo

Stereo mikroskop: - pohodlné pozeranie oboma očami,
-  nastaviteľná  očná vzdialenosť,  -  zväčšenie  20x,  -
optické šošovky poskytujú čistý 3D obraz, - baterky
AA (nie sú súčasťou), - plastový kryt proti prachu.

10300119C 88,60 €

Mikroskopické fotografie - CD

Mikroskopické  fotografie.  CD-ROM  obsahuje  viac  ako
200ks  farebných  obrázkov  mikropreparátov  vo
vysokej  kvalite.  Niektoré  použité  mikropreparáty:
blcha, candida, pijavica, plazmódiá, zložené oko...

17100042C 16,40 €

Krycie sklá - rozmery 20 mm x 20 mm

Na upevnenie mikroskopických prípravkov.  Krabička
so 100 kusmi skiel. Rozmery: 20mm x 20mm.

MB03438D 3,40 €

Podložné mikroskopické sklíčka 76x26mm,
bal. 50ks
Podložné mikrosklo s rezanými okrajmi, 76 x 26 x 1
mm. Balenie 50 ks.

634901005076A 2,51 €

Krabica na preparáty - Plastic solid box 25

Krabica na 25 ks mikroskopických preparátov.

199040007C 14,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Mikroskopické preparáty - Súbor
genetických snímok
Genetické snímky - latinsky/anglicky. 25 ks.

12000319C 261,60 €

Mikropreparáty

12 mikropreparátov  s  36  vzorkami  (nápoje,  plasty,
syntetické  vlákna,  kobylky,  medicína,  škroby,
mikrofilm, prírodné vlákna, zvieratá, riasy, vitamíny a
plesne).

10300018C 15,00 €

Kód Názov Cena
20100048A Preparát - 3 typy náteru baktérií 4,40 €
199040002C Preparát - Allium cepa, onion, root tips, l. s. showing all stages of mitosis 7,44 €
20100044A Preparát - Baktéria Actinomyces - celý jedinec 4,40 €
199040006C Preparát - Barr bodies (human sex chromatin) in smear from female squamous epithelium * 10,08 €
20100062A Preparát - Blastula žaby - prierez 4,40 €
20100034A Preparát - Blizma ľalie - prierez 4,40 €
20100010A Preparát - Bôb obyčajný, pokožka listu - W.M. 4,40 €
20100020A Preparát - Bunky kôry duba - prierez 4,40 €
20100097A Preparát - Chuťový pohárik (zajac) - prierez 4,40 €
20100070A Preparát - Článok dospelej pásomnice - celý jedinec 4,40 €
20100063A Preparát - Folikuly ľudského vlasu - prierez 4,40 €
MT14421C Preparát - Hladký sval 6,60 €
20100100A Preparát - Hrubé črevo - priečny rez 4,40 €
199040004C Preparát - Human chromosomes, spread in the metaphase stage, w. m. 19,32 €
199040005C Preparát - Human chromosomes, spread in the tsage of metaphase, for counting chromosomes 19,32 €
20100092A Preparát - Husté spojivové tkanivo - pozdĺžny rez 4,40 €
20100091A Preparát - Jazyk, vlásočnice (mačka alebo pes) - pozdĺžny rez 4,40 €
20100052A Preparát - Jednoduchá vrstva dláždicového epitelu - W.M. 4,40 €
20100003A Preparát - Kapustný list - pozdĺžny rez (Hydrilla Verticillata) 4,40 €
20100086A Preparát - Končatina muchy domácej 4,40 €
20100032A Preparát - Koreň slnečnice - pozdĺžny rez 4,40 €
20100099A Preparát - Krásnoočko - celý jedinec 4,40 €
20100013A Preparát - List bavlny - priečny rez 4,40 €
20100012A Preparát - List orgovánu - priečny rez 4,40 €
20100033A Preparát - List paprade - celý jedinec 4,40 €
20100029A Preparát - List paprade - prierez 4,40 €
20100011A Preparát - List pšenice - priečny rez 4,40 €
20100058A Preparát - Lymfatické uzliny - prierez 4,40 €
20100022A Preparát - Mach, plemeníčky (samčí pohlavný orgán) (anterídiá) - pozdĺžny rez 4,40 €
20100023A Preparát - Mach, zárodočník (samičie pohlavné orgány) (archegóniá) - pozdĺžny rez 4,40 €
199040001C Preparát - Meiosis, t.s. Lilium anthers shrowing different stages of meiotic division 10,08 €
199040003C Preparát - Meiotic (maturation) stages in testis of mouse, t. s. 7,44 €
20100028A Preparát - Meióza rastlín - prierez 4,40 €
20100088A Preparát - Miecha - priečny rez 4,40 €
20100027A Preparát - Mitóza rastlín, špička koreňa cibule - prierez 4,40 €
20100031A Preparát - Mladý sporofyt paprade - M.W. 4,40 €
20100037A Preparát - Mladý výtrus kapsičky pastierskej - prierez 4,40 €
20100067A Preparát - Močový mechúr - prierez 4,40 €
20100069A Preparát - Motorická nervová bunka - celý jedinec 4,40 €
20100098A Preparát - Nervové tkanivo - prierez 4,40 €
20100082A Preparát - Nezmar, spermia - priečný rez 4,40 €

386

https://obchod.skola.sk/75881-katalog.html
https://obchod.skola.sk/75881-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76118-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103507-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154495-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103502-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154499-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103519-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103492-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103467-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103477-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103555-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103527-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103520-katalog.html
https://obchod.skola.sk/79714-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103558-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154497-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154498-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103550-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103549-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103511-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103460-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103544-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103490-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103557-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103470-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103469-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103491-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103487-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103468-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103515-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103479-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103480-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154493-katalog.html
https://obchod.skola.sk/154496-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103486-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103546-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103485-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103489-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103495-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103524-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103526-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103556-katalog.html
https://obchod.skola.sk/103540-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia
Kód Názov Cena
20100083A Preparát - Nezmar, vajíčko - priečný rez 4,40 €
20100065A Preparát - Obličky - podĺžny rez 4,40 €
20100036A Preparát - Plášť huby - prierez 4,40 €
20100026A Preparát - Plazmodezma - prierez 4,40 €
20100042A Preparát - Pleseň Aspergillus - celý jedinec 4,40 €
20100049A Preparát - Pleseň koreňovej kôry - celý jedinec 4,40 €
20100079A Preparát - Ploskuľa, zažívacie ústrojenstvo - celý jedinec 4,40 €
20100057A Preparát - Pľúcne cievy - prierez 4,40 €
20100024A Preparát - Prvoklík machu (protonema) - celý jedinec 4,40 €
20100094A Preparát - Riasinkový epitel - prierez 4,40 €
20100060A Preparát - Rozter krvi cicavca (bez farbiva) 4,40 €
20100059A Preparát - Rozter krvi žaby 4,40 €
20100068A Preparát - Rozter spermií 4,40 €
20100076A Preparát - Samec a samička Hlísty detskej - priečny rez 4,40 €
20100035A Preparát - Semeník (prašník) ľalie - prierez 4,40 €
20100001A Preparát - Špička koreňa rastliny (kukurica) - pozdĺžny rez 4,40 €
20100002A Preparát - Špička mladého koreňa, Bôb obyčajný - priečny rez 4,40 €
20100061A Preparát - Steny žalúdka - prierez 4,40 €
20100051A Preparát - Ster buniek z ústnej dutiny 4,40 €
20100071A Preparát - Štiepenie vajíčka žaby - prierez 4,40 €
20100014A Preparát - Stonka bavlny - priečny rez 4,40 €
20100006A Preparát - Stonka borovice - pozdĺžny rez 4,40 €
20100008A Preparát - Stonka dvojklíčnolistovej rastliny (Slnečnica) (Dicotyledon) - priečny rez 4,40 €
20100019A Preparát - Stonka kukurice - pozdĺžny rez 4,40 €
20100005A Preparát - Stonka tekvice - pozdĺžny rez 4,40 €
20100004A Preparát - Stonka tekvice - priečny rez 4,40 €
20100085A Preparát - Šupina motýľa - W.M. 4,40 €
20100089A Preparát - Tenké črevo - prierez 4,40 €
20100064A Preparát - Tepna a žila - prierez 4,40 €
20100066A Preparát - Vaječník - prierez 4,40 €
20100095A Preparát - Vajíčko žaby 4,40 €
20100053A Preparát - Viacvrstvový dláždicový epitel - prierez 4,40 €
20100093A Preparát - Voľné spojivové tkanivo 4,40 €
20100039A Preparát - Volvox - celý jedinec 4,40 €
20100015A Preparát - Vždyzelený list (čeľaď Dogbane) 4,40 €
20100050A Preparát - Zárodočný peľ - celý jedinec 4,40 €
20100009A Preparát - Zdrevenelá stonka dvojklíčnolistovej rastliny - priečny rez 4,40 €
20100038A Preparát - Zrelý výtrus kapsičky pastierskej - prierez 4,40 €
20100016A Preparát - Zrnko kukurice - pozdĺžny rez 4,40 €
20100017A Preparát - Zrnko pšenice - pozdĺžny rez 4,40 €
13000059A Preparáty - Baktérie, jednobunkové organizmy 17,40 €
13000120A Preparáty - Biológia - Bunka a živočíšne tkanivá 39,00 €
13000060A Preparáty - Biológia I. 17,40 €
13000061A Preparáty - Biológia II. 17,40 €
13000116A Preparáty - Botanika - Huby, lišajníky a machy 25,80 €
13000119A Preparáty - Botanika - Krytosemenné a dvojklíčnolistové rastliny 39,00 €
13000118A Preparáty - Botanika - Krytosemenné a jednoklíčnolistové rastliny 39,00 €
13000117A Preparáty - Botanika - Pečeňovky, machy, papraďorasty a nahosemenné 39,00 €
13000062A Preparáty - Jašterice, hady, vtáky 17,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia
Kód Názov Cena
13000121A Preparáty - Ľudské telo - štruktúra orgánov 39,00 €
13000063A Preparáty - Ľudské telo I. 17,40 €
13000064A Preparáty - Ľudské telo I. - patol. 17,40 €
13000065A Preparáty - Ľudské telo II. 17,40 €
13000066A Preparáty - Ľudské telo II. - patol. 17,40 €
13000069A Preparáty - Parazity ľudské a živočíšne 17,40 €
13000071A Preparáty - Reprodukcia a vývoj bunky 17,40 €
13000072A Preparáty - Reprodukcia rastlín 17,40 €
13000073A Preparáty - Rozmnožovanie živočíchov 17,40 €
13000074A Preparáty - Ryby, žaby, obojživelníky 17,40 €
MT14857C Preparáty - Sada 1× zdravá krv, 1× leukémia 18,70 €
13000075A Preparáty - Set na vedecké vyučovanie 17,40 €
13000077A Preparáty - Štruktúra rastlín 17,40 €
13000076A Preparáty - Svet v kvapke vody 17,40 €
13000079A Preparáty - Všeobecná biológia 39,00 €
13000082A Preparáty - Živočíchy a rastliny zničené životným prostredím 17,40 €
13000084A Preparáty - Život v zemi 17,40 €
13000080A Preparáty - Zoológia - Bezstavovce a hmyz 39,00 €
13000114A Preparáty - Zoológia - Hmyz 39,00 €
13000113A Preparáty - Zoológia - Prvoky 17,40 €
13000115A Preparáty - Zoológia - Rozmnožovanie bezstavovcov 25,80 €
13000081A Preparáty - Zoológia - Stavovce, zahrnuté aj cicavce 39,00 €

Preparovacia súprava

Pinzeta z nehrdzavejúcej ocele, ihla, lopatka, tyčinka
na  miešanie,  skalpel,  nožničky  a  pipeta.  Všetko
zabalené v praktickej taštičke.

10300022C 7,80 €

Preparačné kliešte bez zúbkov, 125 mm

Kliešte z nerezovej ocele, s rovným a vrúbkovaným
hrotom pre lepšie uchopenie tkaniva.

11101191C 1,47 €

Preparačné kliešte, tenká špička, 115 mm

Sú vyrobené z  nerezovej  ocele.  Ideálne kliešte  pre
uchytenie nádob a malých štruktúr. Špička ryhovaná.

11101197C 1,18 €

Rukoväť pre skalpel č. 3 dlhá, 200mm

Rukoväť pre skalpel z nerezovej ocele.

11101257C 3,45 €

Rukoväť pre skalpel č. 4 dlhá, 220mm

11101258C 3,45 €

Sada na zhotovenie preparátov, 14-dielna

Set  obsahuje  14  kusov  nástrojov  na  prípravu
mikroskopických preparátov - dodávané v obale.

12000234B 34,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Sada na zhotovenie preparátov, 8-dielna

Set  obsahuje  8  kusov  nástrojov  na  prípravu
mikroskopických preparátov - dodávané v obale.

12000231C 14,40 €

Skalpelové čepele n o 10, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101261C 12,63 €

Skalpelové čepele n o 15, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101264C 12,63 €

Skalpelové čepele n o 20, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101265C 12,63 €

Sklenené krytky 18x18 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100829C 0,00 €

Sklenené krytky 20x20 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100830C 0,96 €

Súprava na pitvanie, 15 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 1 drážkovacia sonda, 1
držiak ihly Baumgardner, 1 skalpel s rukoväťou 3, 1
skalpel s rukoväťou 4 , chirurgické nožnice rovné a
zakrivené, Mayo nožnice rovné a zakrivené, 1 Pitevné
kliešte,  1  Pitevné  kliešte  bez  zubov,  hemostatické
kliešte rovné a zakrivené, 1 Mosquito hemostatické
kliešte, 1 pitevná ihlica.

11101243C 33,90 €

Súprava na pitvanie, 9 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 140 mm; 1 drážkovacia
sonda, 140 mm; 1 držiak ihly Baumgartner, 140 mm;
1 skalpel rukoväť no 3, 125 mm; 1 skalpel rukoväť no
4 140 mm; 1 zakrivené nožnice, 140 mm; 1 rovné
nožnice, 140 mm; 1 kliešte 1: 2 zubov, 140 mm; 1
kliešte bez zubov, 140 mm; 1 obal.

11101244C 15,97 €

Súprava preparačných nástrojov v puzdre

Obsahuje  8  nástrojov:  nožnice,  špachtľa,  2  ihly,  2
kliešte a skalpel  s  náhradnou čepeľou,  dodávané v
skladacom obale so zipsom.

10400062A 56,40 €

Súprava s 10 preparačnými nástrojmi

Zloženie: britva s plastovou rukoväťou, skalpel 45mm,
skalpel 35mm, pinzeta 10cm, pinzeta 13cm, nožničky
14cm, tenké nožničky 11cm, rovná preparačná ihla,
ihla s hrotom, poniklovaná sonda.

MT08419C 34,80 €

Biológia/Laboratórne pomôcky

Digitálna váha do 5kg

Univerzálna  digitálna  váha  do  5kg  s  presnosťou
váženia na 1g. Priemer váhy 20cm, vrchná platnička
13cm. Dodávané s 2 baterkami.

10300250C 18,60 €

Digitálne váhy, 500 g / 0,1 g séria 5041

Základná elektronická váha s veľmi kompaktným a
funkčným  dizajnom,  ktorý  umožňuje  praktické
využitie,  pre  rýchle  a  jednoduché  aplikácie,
nevyžadujúce  vysokú  presnosť.  Priemer  važiacej
plochy 148 mm.

11100006C 60,13 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia
Kód Názov Cena
11100007C Digitálne váhy, 2000 g / 1,0 g séria 5041 60,13 €
11100008C Digitálne váhy, 5000 g / 2,0 g séria 5041 51,48 €

Elektronické váhy 1000g/0.1g, séria 5161

1 | Veľmi presný senzor zaťaženia 2 | Plastový kryt a vážiaca plocha z nerezovej ocele 3 | Výškovo nastaviteľné
nožičky 4 | Jednoduché ovládanie na 4 tlačitka 5 | Podsvietený LCD displej pre ľahké čítanie 6 | Indikátor preťaženia
na displeji 7 | Indikátor vybitej alebo nabitej batérie na displeji 8 | Automatická kalibrácia pomocou externého závažia
(sú súčasťou balenia pre modely s kapacitou do 1000 g) 9 | Tara v celom rozsahu váženia 10 | Voliteľné jednotky
merania: g, kg, CT, T, ART, Dr, PKT,GN, TMR, gsm, TLJ, mo, DWT, oz, lb, TLT, OZT, TLH,% 11 | Počítanie kusov funkciu
s  výberom referenčného počtu kusov 12 |  S  integrovanou nabíjateľnou batériou 13 |  Dodáva sa s  napájacím
adaptérom14 | Rozmery važiacej plochy: 143x192 mm15 | Rozmery(dxšxv): 280x180x80mm

11101898C 87,01 €

Kód Názov Cena
11101899C Elektronické váhy 2000g/0.1g, séria 5161 72,94 €
11101900C Elektronické váhy 3000g/0.1g, séria 5161 80,13 €
11101901C Elektronické váhy 5000g/0.1g, séria 5161 89,15 €

Elektronické váhy 1000g/0.1g, séria 5171

1 | Veľmi presný senzor zaťaženia2 | Plastový kryt a važiacu plochu z nerezovej ocele3 | Výškovo nastaviteľné
nožičky4 | Jednoduché ovládanie na 5 tlačidiel5 | Podsvietený LCD displej pre ľahké čítanie6 | Indikátor preťaženia na
displeji7 | Automatická kalibrácia pomocou externého závažia (sú súčasťou balenia pre modely s kapacitou do 1000
g)8 | Tara v celom rozsahu váženia9 | Háčik pre štandardné dolné važenie10 | Voliteľné jednotky merania: g, oz, ct, lb
11 | Funkcia počítania kusov s výberom referenčného počtu kusov 12 | Ochrana proti preťaženiu 13 | Napájací
adaptér dodávaný ako štandard 14 | Možnosť napájania z batérií alebo pripojením na prívod elektrického prúdu 15 |
Doba ustálenia 1-1,5 sekundy16 |  Rozmery(dxšxv): 265x200x80 mm17 | Važiaca plocha: okrúhla (pr. 135 mm) do
2000g; obdĺžniková... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

11101902C 108,12 €

Kód Názov Cena
11101903C Elektronické váhy 2000g/0.1g, séria 5171 109,14 €
11101904C Elektronické váhy 3000g/0.1g, séria 5171 112,72 €
11101905C Elektronické váhy 5000g/0.1g, séria 5171 134,40 €

Fonendoskop

Deti môžu počuť vlastný tlkot srdca použitím žiackeho
fonendoskopu.

10300015C 9,30 €

Súprava na pitvanie, 9 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 140 mm; 1 drážkovacia
sonda, 140 mm; 1 držiak ihly Baumgartner, 140 mm;
1 skalpel rukoväť no 3, 125 mm; 1 skalpel rukoväť no
4 140 mm; 1 zakrivené nožnice, 140 mm; 1 rovné
nožnice, 140 mm; 1 kliešte 1: 2 zubov, 140 mm; 1
kliešte bez zubov, 140 mm; 1 obal.

11101244C 15,97 €

Súprava na pitvanie, 15 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 1 drážkovacia sonda, 1
držiak ihly Baumgardner, 1 skalpel s rukoväťou 3, 1
skalpel s rukoväťou 4 , chirurgické nožnice rovné a
zakrivené, Mayo nožnice rovné a zakrivené, 1 Pitevné
kliešte,  1  Pitevné  kliešte  bez  zubov,  hemostatické
kliešte rovné a zakrivené, 1 Mosquito hemostatické
kliešte, 1 pitevná ihlica.

11101243C 33,90 €

Jednorázové skalpely č. 10

Čepeľ z uhlíkovej ocele, plastová rukoväť, sterilné CE
0434. Balenie: krabica 10 jednotiek.

11101246C 4,66 €

Kód Názov Cena
11101249C Jednorázové skalpely č. 15 4,66 €
11101251C Jednorázové skalpely č. 20 4,66 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Rukoväť pre skalpel č. 3 dlhá, 200mm

Rukoväť pre skalpel z nerezovej ocele.

11101257C 3,45 €

Skalpelové čepele n o 10, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101261C 12,63 €

Kód Názov Cena
11101264C Skalpelové čepele n o 15, b/100 12,63 €
11101265C Skalpelové čepele n o 20, b/100 12,63 €

Rovné nožnice, špička ostrá-ostrá, 115 mm

Vyrobené  z  nerezovej  ocele.  Vhodné  pre  rezanie
obväzov a šijacieho materiálu. Sú autoklavovateľné a
môžu sa opakovane čistiť ultrazvukom.

11101204C 1,43 €

Preparačné kliešte, tenká špička, 115 mm

Sú vyrobené z  nerezovej  ocele.  Ideálne kliešte  pre
uchytenie nádob a malých štruktúr. Špička ryhovaná.

11101197C 1,18 €

Preparačné kliešte bez zúbkov, 125 mm

Kliešte z nerezovej ocele, s rovným a vrúbkovaným
hrotom pre lepšie uchopenie tkaniva.

11101191C 1,47 €

Pitevná ihla s kovovou rúčkou

Rukoväť je vyrobená z nerezovej ocele, celková dĺžka
145mm, dĺžka ihly 40 mm.

11101237C 1,29 €

Lyžicová stierka so žliabkom, 120 mm

Z nerezovej ocele.

11100949C 1,51 €

Kadička vysoká s výlevkou 100ml

Objem: 100ml, d:48mm, h: 80mm

632417012100F 1,50 €

Kód Názov Cena
632417012600F Kadička vysoká s výlevkou 600ml 2,37 €
632417012800F Kadička vysoká s výlevkou 800ml 3,25 €
632417012940F Kadička vysoká s výlevkou 1000ml 4,06 €

Kahan liehový s bezpečnostným systémom

-  s  bezpečnostným  systémom-  objem:  100ml-
priemer knôta: 4mm

11101907C 3,94 €
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Biológia
Kód Názov Cena
11101814C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. S 23,87 €
11101815C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. M 23,87 €
11101816C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. L 23,87 €
11101810C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. S 22,42 €
11101811C Laboratórny plášť, pánsky,bavlna/ polyester, vel. M 22,42 €
11101812C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. L 22,42 €

Ochranné okuliare model 520 prekrývajúce,
sterilizovateľné
Ochranné okuliare, prekrývajúce, sterilzovateľné, číry
rám, číre šošovky.

11101748C 3,26 €

Laboratorný stojan SYSDIDAC®

Dve kolmé drážky umožňujú rýchlu inštaláciu nosných
tyčí v rôznych polohách: v strede, mimo stred alebo
viac  nosných  tyčí.  Upevňovací  systém  "T-slot"
uľahčuje  inštaláciu  zvislých nosných tyčí  a  zároveň
zabezpečuje ukotvenie na podstavci.

MT00035C 48,40 €

Lieviky 5ks

Perfektné na nalievanie do skúmaviek alebo malých
nádob. Sada: 5ks, priemer 4cm. Sada: 5ks, priemer
4cm.

10300255C 3,00 €

Lupa 23cm

Žiacka lupa ideálna na pozorovanie hmyzu a všetkého
fascinujúceho, čo neujde detskému oku v prírode a
okolí.  Priemer  8cm,  dvojnásobné  zväčšenie,  dĺžka
23cm.

10300043B 7,00 €

Lupa Quicklens-2

Vysúvacia lupa, sklo, 40 x 50mm, zväčšenie 5x.

13000133A 3,30 €

Lupa s osvetlením 2x, 5x; priemer 120mm

Táto  lupa  je  veľmi  praktická,  ľahká  a  jednoducho
ovládateľná. Je vybavená veľkým 120mm bifokálnym
sklom (zväčšenie 2x a 5x) s nastaviteľnou polohou.

13000139A 28,50 €

Lupa s osvetlením, priemer 50mm,
zväčšenie 3,5-5x
Lupa  v  plastovom  obale  s  plastovou  optikou  s
osvetlením  na  2  x  15V  batérie  (nie  sú  súčasťou
dodávky), zväčšenie 2.5x a 5x, priemer 50mm.

13000048A 3,18 €

Lupa s rukoväťou 10x

Zväčšenie  10x,  šošovka:  sklo,  kovový  rám,  kovová
rukoväť, priemer 25mm.

MB03319C 19,20 €

Lupa s rukoväťou 4x

Zväčšenie  4x,  šošovka:  sklo,  kovový  rám,  plastová
rukoväť, priemer 50mm.

MB03301C 11,16 €

Lupa Silver/Aurus New 50mm, zväčšenie
4,5x
Lupa s kovovou rúčkou. Zväčšenie 4,5x, priemer lupy
50mm. V rúčke je integrovaná sada 3 skrutkovačov.

13000124A 10,80 €
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Kód Názov Cena
13000125A Lupa Silver/Aurus New 60mm, zväčšenie 3x 10,80 €
13000126A Lupa Silver/Aurus New 70mm, zväčšenie 2,5x 10,80 €
13000127A Lupa Silver/Aurus New 80mm, zväčšenie 2x 10,80 €

Lupy v sade 3× a 6×

Popis: zväčšenie 3x a 6x. Sada 10 lúp z priehľadného
plastu, s priemerom 4cm a dĺžkou 10cm.

MB28304C 24,90 €

Sada lúp Quicklens-2, 12 ks

Školská sada lúp 13000133A. Obsah: 12x vysúvacia
lupa, sklo, 40 x 50mm, zväčšenie 5x.

13000132A 38,88 €

Sada školských mikroskopov, 6 ks

Sada  školských  mikroskopov.  Obsah:  6x  vreckový
mikroskop s 20x zväčšením pripojiteľný k smartfónu.

13000134A 70,56 €

Textilná lupa (zväčšenie 10x a 20x)

Kovová  dvojitá  lupa  s  10x  alebo  20x  zväčšením a
praktickým dizajnom.

13000035A 9,60 €

Textilná lupa (zväčšenie 10x) s led svetlom

Kovová  lupa  s  10x  zväčšením  a  LED  svetlom,  v
príprade nutnosti použitia za tmy. Praktický dizajn.

13000036A 11,00 €

Odberové balónky 10 ml

Slúžia  k  pipetovaniu.  Sú  vyrobené  z  kaučuku  a
umožňujú  odber  fixného  objemu  5ml,  10ml  alebo
15ml, plus asi 10% prebytku, to všetko v minimálnom
čase.

MB06958C 25,30 €

Petriho misky 3ks

Plastové priesvitné misky s vrchnákmi s využitím na
rôzne pokusy. Sada: 3ks, priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300005B 3,00 €

Petriho misky trojdielne 3ks

Priesvitná  plastová  miska  s  3  oddeleniami  a
vrchnákom pre rôzne typy experimentov. Sada: 3ks,
priemer: 9cm, výška: 1,5cm.

10300006B 3,00 €

Pozorovacia preparačná miska

Pozorovacia preparačná miska je  konštruovaná tak,
aby bolo možné sledovať jej obsah s krytom ako aj bez
neho. Nerozbitná, vysoko odolná voči poškriabaniu je
vyrobená z polykarbonátu.

MD08652C 4,50 €

Pipetovací nástavec, 2 mL modrý

Vhodné pre sklenené alebo plastové pipety. Odolné
v o č i  p ô s o b e n i u  k y s e l í n  a  z á s a d .  Ľ a h k o
odmontovateľné  pre  čistenie.

11101464C 5,06 €

Kód Názov Cena
11101462C Pipetovací nástavec, 10 mL zelený 5,06 €
11101466C Pipetovací nástavec, 25 mL červený 5,06 €
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Pipety 6ks

Plastové pipety s mierkou - objem 3ml, dĺžka 14,5cm.
Sada: 6ks.

10300344A 2,10 €

Kruhový stojan na pipety

Vyrobený z plastu. Podporuje pipety rôznych objemov.
Kapacita 44 pipiet: 32 otvorov s priemerom 12 mm a
12 otvorov s priemerom 17 mm.

11101033F 6,00 €

Stojan PP červený pre 90 skúmaviek 13
mm
Stojan  z  autoklávovateľného  polypropylénu  a
obdĺžnikového tvaru. Približné rozmery: 150x247x70
mm.

11100988C 5,10 €

Stojan na skúmavky, PP, 12 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000560E 8,13 €

Stojan na skúmavky, PP, 24 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000562E 15,92 €

Súprava závaží do 500 g

Súprava závaží: 1x500g, 2x200g, 1x100g.

10300205C 19,80 €

Súprava závaží - klasik do 1kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici.

10300303C 75,00 €

Súprava závaží - klasik do 50 g - mosadzná

Klasická 10ks súprava závaží  z  mosadze uložená v
plastovej  krabici  s  vrchnákom.  Obsah:  2x1g,  2x2g,
2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

10300014B 20,50 €

Súprava závaži -plastová

Farebná  súprava  54  plastových  závaží  o  priemere
30mm s ľahkou manipuláciou v zložení: 20x1g, 20x5g,
10x10g, 4x20g.

10300337B 11,40 €

Súprava závaží do 1 kg

Súprava  závaží  kombinovaná  z  mosadze  a  železa.
Obsah: 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g,
500g, 1kg. Balené v drevenej krabici bez vrchnáka.

10300328C 65,40 €

Sušiak na laboratórne sklo, 55 miest

Ideálne na sušenie rôznych materiálov. Rozmery 640
x 360 x 110 mm.

11100035C 36,39 €

Teplomer 1ks

Teplomer zo skla do 100 stupňov v plastovej tube s
uzáverom.

10300275C 3,00 €

394

https://obchod.skola.sk/76075-katalog.html
https://obchod.skola.sk/118178-katalog.html
https://obchod.skola.sk/118100-katalog.html
https://obchod.skola.sk/118100-katalog.html
https://obchod.skola.sk/93593-katalog.html
https://obchod.skola.sk/93593-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161021-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161021-katalog.html
https://obchod.skola.sk/120942-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76063-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76061-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76060-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76062-katalog.html
https://obchod.skola.sk/67799-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76077-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia
Biológia/Botanika

Coutableov potometer (intenzita
transpirácie)
Veľmi  jednoduché  zariadenie  na  meranie  rýchlosti
odparovania prieduchov rastlín.

MT13667B 83,80 €

Hydroponický set

Úžasné mini-laboratórium je  ideálne  pre  sledovanie
ako  rastliny  rastú  hore  aj  dole!  Unikátna  360  °
zobrazovacia  plocha  robí  tento  set  ideálny  pre
projekty s celou triedou a pri skupinovom využití.

KV020060B 27,00 €

Lis na kvetiny veľký model

Lisovacie  dosky z  dreva,  vložky z  recyklovateľného
kartónu.  Celkové  rozmery:  375mm  ×  210mm  ×
160mm.  Rozmery  vložiek  z  kartónu:  290mm  ×
210mm.

MT15192C 58,90 €

Magnety - kolobeh rastu rastlín

12 magnetov s realistickými detailami znázorňujúce
životný cyklus rastlín. Magnety sú umývateľné. Sada
obsahuje  2  druhy  rastlín  -  jabloň  a  fazuľu,  návod.
Najväčšie kusy merajú 20 x 20 cm. Vek 3+

KV020049B 27,00 €

Mendelove zákony dedičnosti

Model  znázorňujúci  Mendelove  zákony  dedičnosti,
počet  zŕn  kukurice  s  rôznymi  vlastnosťami
demonštruje  zákony  dedičnosti,  akrylátový  hranol,
rozmer: 140x64x18 mm

20700037A 32,40 €

Model - Kvet čerešne

Kvet čerešne (3 časti)  a samotný plod.  Kvet sa dá
rozdeliť na polovicu a dajú sa pozorovať ováriá, ktoré
sú odnímateľné. 7-násobné zväčšenie.

12000225C 195,00 €

Model - Kvet hrachu

Model zobrazuje detail kvetu hrachu zväčšený 8-krát,
rozoberateľný na 12 častí.

12000001C 222,60 €

Model - Kvet jablone

Model zobrazuje 5 okvetných lístkov a sady tyčiniek.
Biele  lístky  s  jemným nádychom ružovej,  čo  kvetu
dodáva reálnosť. 5-násobne zväčšený model.

12000226B 175,20 €

Model - Kvet repky olejnej

Kvet  repky  olejnej  je  znázornený  v  priereze,
odnímateľný z podstavca. 12-násobné zväčšenie,  3-
dielny model.

12000310C 192,00 €

Model - Kvet šalvie

Model  ukazuje  detailné  štruktúry  kvetu  s  jeho
opeľovacím  mechanizmom.  Zväčšené  15-násobne
oproti životnej veľkosti, rozložiteľné na 4 časti.

12000348D 221,40 €

Model - Kvet tulipánu

Model tulipánu, 3-násobne zväčšený, 2-dielny.

12000228C 199,20 €

Model - Kvet zemiaka

Okvetie  modelu  zemiaka  je  radiálne  symetrické,
vyznačené  žltými  linkami.  5  lupienkov,  5  kališných
lístkov, 5 sád tyčiniek.

12000311C 124,80 €
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Model - Prierez stonky

Prierez  tkanív  a  štruktúry  stonky  dvojklíčnolistovej
rastliny. Zväčšené 250-násobne.

12000184C 229,20 €

Model - Profil absorbčnej oblasti
rastlinného koreňa
Model ukazuje absorpčné oblasti dvojkličných rastlín -
koreňa horčice bielej.

12000042C 235,20 €

Model - Rastlinná bunka

Dvojdielny model rastlinnej bunky cca 10000-násobne
zväčšený.  Všetky  organely  rastlinnej  bunky  sú
zobrazené farebne.

12000027C 246,00 €

Model - Štruktúra listu

Model  histologickej  štruktúry  bunky  listu  (fagus
silvatica). 1500-násobne zväčšenie.

12000232D 190,20 €

Model - Výrez kmeňa bifaciálnej byliny
(slnečnica ročná)
Tento model v 300-násobnej životnej veľkosti ilustruje
cievnu  štruktúru  bifaciálnej  byliny.  V  pozdĺžnom  a
priečnom  reze  je  vidieť  dôležité  prvky  krycích  a
kôrových  oblastí.  Centrálny  cievny  zväzok,  ktorý
obsahuje floém a xylém, je detailne zachytený.

11000239C 312,00 €

Nádobka na klíčenie

Praktická  experimentálna  záhrada  ukazuje,  ako
rastliny klíčia a rastú, ako sa obracajú na svetlo, alebo
ako reagujú na dotyk. Viacúčelový bazén je vhodný na
porovnávanie rastlín, môže slúžiť aj na pozorovanie,
alebo chov malých zvierat.

10400016A 36,00 €

Penový model rastlinnej bunky

Tento penový model rastlinnej bunky môžete rozdeliť
na dve polovice a poskytnúť deťom pohľad na prierez.
Pomocou  modelu  je  ľahko  vysvet l i teľná  a
pochopiteľná  dôležitosť  a  funkcia  bunky.  Jedna
polovica je označená časťami bunky, druhá označená
len písmenami.

KV020058B 18,00 €

Veľká magnetická rastlinná bunka

Bunka je základná jednotka života. Všetky organizmy
sú  tvorené  z  buniek.  Prinášame  Vám  magnetickú
pomôcku, ktorú môžete veľmi jednoducho aplikovať
na tabuľu.

16200658D 64,70 €

Kód Názov Cena
13000116A Preparáty - Botanika - Huby, lišajníky a machy 25,80 €
13000119A Preparáty - Botanika - Krytosemenné a dvojklíčnolistové rastliny 39,00 €
13000118A Preparáty - Botanika - Krytosemenné a jednoklíčnolistové rastliny 39,00 €
13000117A Preparáty - Botanika - Pečeňovky, machy, papraďorasty a nahosemenné 39,00 €
13000072A Preparáty - Reprodukcia rastlín 17,40 €
13000077A Preparáty - Štruktúra rastlín 17,40 €
13000079A Preparáty - Všeobecná biológia 39,00 €

Ríša rastlín

Súbor 9 akrylátových modelov zástupcov rastlín v jednotlivých fázach klíčenia, umiestnených v kufríku. Obsahuje
riasy, huby, machy, paprade, nahosemenné rastliny, krytosemenné rastliny: Hnedá riasa Sargassum pallidum; Zelená
riasa  Ulva  lactuca;  Červené  riasy  Gelidium  amansii  a  Grateloupa  filicina;  Shiitake  huba  Húževnatec  jedlý  Lentinus
edodes; Uchovec Auricularia auricular; Huba Koralovec Hericium erinaceous; Pečeňovník Marchantia fortunei; Ryža
siata Oryza sativa; Bambus Bambusa multiplex; Orchidea Oncidium altissimum; Kukurica Zea maysa; Sója fazuľová
Gycine max; Javor dlaňolistý Acre palmatum; Klinček čínsky Dianthus chinensis; Fazuľa obyčajná Phaseolus vulgaris.

20700022A 300,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Kvetenstvo - typy

Model znázorňujúci rôzne typy kvetenstva, akrylátový
hranol, rozmer: 164x78x20 mm.

20700035A 32,40 €

Okvetie - typy

Model  znázorňujúci  typy okvetia,  akrylátový hranol,
rozmer: 164x78x20 mm.

20700036A 32,40 €

Vývoj arašidu

Model  znázorňujúci  vývoj  burského  orieška  od
semienka, akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700032A 30,00 €

Vývoj fazule

Model  znázorňujúci  vývoj  fazule  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700020A 30,00 €

Vývoj hrachu

Model  znázorňujúci  vývoj  hrachu  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 140x64x18 mm.

20700026A 30,00 €

Vývoj kukurice

Model  znázorňujúci  vývoj  kukurice  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700031A 30,00 €

Vývoj paprade

Model  znázorňujúci  vývoj  paprade  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 88x58x18 mm.

20700030A 30,00 €

Vývoj pšenice

Model  znázorňujúci  vývoj  pšenice  od  semienka,
akrylátový hranol, rozmer: 164x78x18 mm.

20700033A 30,00 €

Obraz - Huby 5/H, so závesnou lištou

Obraz má rozmery cca 70x100 cm, je laminovaný, s
lištou. Popisy na obraze sú v českom a v latinskom
jazyku - preklad do slovenčiny je priložený.

16100005B 20,00 €

Obraz - Huby jedlé 5/CH

Obraz má rozmery cca 70x100 cm. Popisy na obraze
sú  v  českom  a  v  latinskom  jazyku  -  preklad  do
slovenčiny je priložený.

16100006C 17,40 €

Obraz - Huby jedovaté 5/i

Obraz má rozmery cca 70x100 cm. Popisy na obraze
sú  v  českom  a  v  latinskom  jazyku  -  preklad  do
slovenčiny je priložený.

16100007C 17,40 €

Obraz - Klíčenie semien 2/G

Obraz má rozmery cca 70x100 cm, je laminovaný, s
lištou. Popisy na obraze sú v českom a v latinskom
jazyku - preklad do slovenčiny je priložený.

16100009B 20,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Obraz - Kvety - zloženie a časti 1/i

Obraz má rozmery cca 70x100 cm, je laminovaný, s
lištou. Popisy na obraze sú v českom a v latinskom
jazyku - preklad do slovenčiny je priložený.

16100012B 21,00 €

Obraz - Kvety podľa tvarov kvetných
obalov 2/A
Obraz má rozmery cca 70x100 cm, je laminovaný, s
lištou. Popisy na obraze sú v českom a v latinskom
jazyku - preklad do slovenčiny je priložený.

16100011B 21,00 €

Obraz - Lúčne byliny 4/F

Obraz má rozmery cca 70x100 cm, je laminovaný, s
lištou. Popisy na obraze sú v českom a v latinskom
jazyku.

16100002B 21,00 €

Od kvetu k plodu I. 100x140cm

Didaktické  pomôcky  OD  KVETU  K  PLODU  I,  II  sú
spracované v zmysle vyučovacích osnov z prírodopisu
pre 7.  ročník ZŠ.  Obsahom I.  dielu je po úvodnom
rozbore kvetu, tyčinky a piestiku, téma opelenia, ktorá
tvorí podstatnú časť náučnej tabule.

17700194C 90,00 €

Stavba rastlinného tela, 140x110cm

Závesná tabuľa „Stavba rastlinného tela“ je určená
žiakom 5. ročníkov základných škôl. Vďaka početnej,
odbornej  a  pútavej  ilustrácii  názorne  oboznamuje
žiakov  so  stavbou  a  morfológiou  vyšších  rastlín  –
koreňa, stonky, listu, kvetu, plodu.

17800026C 100,00 €

Rastlinná a živočíšna bunka, 140x110cm

Závesná  tabuľa  „Rastlinná  a  živočíšna  bunka“  je
určená žiakom 5. a 6. ročníkov základných škôl ako
úvod do hodín botaniky a zoológie.

17800025C 100,00 €

Rastlinná a živočíšna bunka / Stavba
rastlinného tela, tabuľky A4
Tabuľka A4 „Rastlinná a živočíšna bunka“ pre žiakov
5. a 6. ročníkov základných škôl ako úvod do hodín
botaniky a zoológie.

17800547B 1,00 €

Rastliny okolo nás (verzia 2) - multi

Skôr vydaný úspešný program Rastliny okolo nás bol
významne rozšírený, a to jednak čo do počtu rastlín,
jednak o novej časti, ktorými sú Botanický slovník a
"Poznávačka". Počet rastlín sa zvýšil o 101 druhov.

17100039B 90,00 €

Rastliny okolo nás (verzia 2) - multi CD
upgrade
Skôr vydaný úspešný program Rastliny okolo nás bol
významne rozšírený, a to jednak čo do počtu rastlín,
jednak o nové časti, ktorými sú Botanický slovník a
"Poznávačka". Počet rastlín sa zvýšil o 101 druhov.

17100040C 57,20 €

TS Botanika 1 - Vybrané čeľade
dvojklíčnolistových rastlín
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom  školstva  SR.  Softvér  vznikol  v
spolupráci  s  poprednými  slovenskými  pedagógmi.
Počas  vývoja  prechádzal  rozsiahlym testovaním  na
slovenských školách. Softvér umožňuje vytváranie a
tlač  pracovných  listov.  Získal  viaceré  ocenenia.
Vhodný pre: ŠMŠ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, ŠZŠ.

17300057B 168,00 €

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolisté
byliny, stromy, kry
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300092B 168,00 €

TS Botanika 3 - Hospodársky významné
dvojklíčnolisté rastliny, kry, stromy
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300093B 168,00 €

398

https://obchod.skola.sk/8030-katalog.html
https://obchod.skola.sk/7718-katalog.html
https://obchod.skola.sk/7718-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10849-katalog.html
https://obchod.skola.sk/81029-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72210-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72209-katalog.html
https://obchod.skola.sk/77402-katalog.html
https://obchod.skola.sk/77402-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69031-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69032-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69032-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72669-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72669-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161331-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161331-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161332-katalog.html
https://obchod.skola.sk/161332-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Štruktúra listu

Štruktúra listu.

19400070A 48,00 €

Štruktúra stonky dvojklíčnolistových rastlín

Štruktúra stonky dvojklíčnolistových rastlín.

19400069A 48,00 €

Štruktúra stonky jednoklíčnolistových
rastlín
Štruktúra stonky jednoklíčnolistových rastlín.

19400068A 48,00 €

Biológia/Zoológia

Kostra hada

Model kostry nejedovatého hada, akrylátový hranol,
rozmer: 135x90x24 mm.

20700006A 108,00 €

Kostra ropuchy

Model  kostry  ropuchy,  akrylátový  hranol,  rozmer:
135x90x35 mm.

20700003A 72,00 €

Kostra korytnačky

Model kostry korytnačky, akrylátový hranol, rozmer:
135x90x24 mm.

20700034A 84,00 €

Pitva jašterice

Model znázorňujúci pitvu jašterice, akrylátový hranol,
rozmer: 190x100x32 mm

20700009A 174,00 €

Pitva ropuchy

Model znázorňujúci pitvu ropuchy, akrylátový hranol,
rozmer: 190x100x35 mm

20700008A 168,00 €

Pitva ryby

Model  znázorňujúci  pitvu  ryby,  akrylátový  hranol,
rozmer: 190x100x32 mm

20700007A 150,00 €

Vývoj koníka lúčneho

Model znázorňujúci vývoj lúčneho koníka od vajíčka po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
164x78x20  mm

20700027A 55,50 €

Vývoj motýľa

Model  znázorňujúci  vývoj  motýľa  od  vajíčka  po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
164x78x20  mm

20700028A 55,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Vývoj mlynárika kapustného

Model  znázorňujúci  vývoj  mlynárika  kapustného  od
vajíčka  po  dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,
rozmer: 140x64x18 mm

20700015A 42,00 €

Vývoj priadky morušovej

Model  znázorňujúci  vývoj  priadky  morušovej  od
vajíčka  po  dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,
rozmer: 164x78x20 mm.

20700013A 48,00 €

Vývoj svätojánskej mušky

Model  znázorňujúci  vývoj  svätojánskej  mušky  od
vajíčka  po  dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,
rozmer: 88x58x18 mm.

20700029A 55,50 €

Vývoj žaby

Model  znázorňujúci  vývoj  žaby  od  vajíčka  po
dospelého  jedinca,  akrylátový  hranol,  rozmer:
140x64x18  mm.

20700012A 55,50 €

Porovnanie sŕdc

Model porovnávajúci 5 druhov sŕdc, akrylátový hranol,
rozmer: 164x78x24 mm.

20700010A 108,00 €

Porovnanie mozgov

Model  porovnávajúci  5  druhov  mozgov,  akrylátový
hranol, rozmer: 164x78x24 mm.

20700011A 108,00 €

Prospešný hmyz

Súbor 10 druhov prospešného hmyzu v akrylátových
hranoloch,  umiesnené  v  kartónovom  kufríku.
Obsahuje: priadka morušová, vážka, lajniak, modlivka
nábožná,  včela,  lienka,  potápnik  obrúbený,  svižník
purpurový,  osa,  španielska  muška  -  pľuzgiernik
horský.

20700016A 93,50 €

Škodlivý hmyz

Súbor  10  druhov  škodlivého  hmyzu  v  akrylátových
hranoloch,  umiesnené  v  kartónovom  kufríku.
Obsahuje: šváb americký, nosatec, kobylka, bzdocha,
fúzač  domáci,  roháč,  medvedík,  chrúst,  mucha,
ploštica.

20700017A 93,50 €

Ríša zvierat

Súbor  15  zástupcov  bezstavovcov  a  5  zástupcov
stavovcov  v  akrylátových  hranoloch,  umiestnené  v
kartónovom kufríku. Obsahuje: pijavica, sépia, pavúk,
stonožka,  krab,  fúzač,  cvrčk,  šváb,  osa,  ploštica,
cikáda,  modlivka,  motýľ,  vážka,  pakobylka,  ryba,
skokan, had, vták, netopier.

20700018A 388,00 €

Kostra holuba

Rozmery s podstavcom: 150mm x 170mm.

MT15506C 108,00 €

Lebka králika

Model lebky zajaca.

MT15517C 69,60 €

Lebka mačky

Model lebky mačky.

MT15512C 94,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Plastová kostra hada

Detailná  kostra  hada z  plastu.  Rozmery:  330mm x
90mm x 30mm.

MT15423C 77,70 €

Model - Kostra kačice

Model  vtáčej  kostry .  Môže  sa  používať  na
komparatívnu  anatómiu.  Dodáva  sa  v  plastovom
kufríku.

12000219C 682,80 €

Model - Kostra kapra

Kostra ryby slúži ako ukážkový príklad kostry vodných
živočíchov, dodávaná v plastovej vitríne.

12000369C 630,00 €

Model - Kostra mačky

Model mačacej kostry na drevenom podstavci.

12000218C 1 230,00 €

Model - Reprodukcia a vývoj živočíšnej
bunky
Model  zobrazuje  rozdielne  štádiá  embryonálneho
vývoja bunky žaby. 30x zväčšené.

12000224D 249,60 €

Model - Zadné končatiny cicavcov

Súprava  znázorňuje  rozdielne  typy  nôh  cicavcov.
Skladá sa z: zadná noha psa, zadná noha koňa, kravy
a prasaťa, rovnako ako plastový odliatok ľudskej nohy.

12000222C 1 063,20 €

Model - Živočíšna bunka

Dvojdielny  model  živočíšnej  bunky,  cca  10000-
násobne zväčšený, ukazuje formu a štruktúru typickej
živočíšnej  bunky.  Všetky  dôležité  organely  sú
znázornené  vo  zvýšenom  reliéfe  a  vo  farbách.
Rozmery: 21x11x31 cm.

12000223C 235,80 €

Veľká magnetická živočíšna bunka

Bunka je základná jednotka života. Všetky organizmy
sú  tvorené  z  buniek.  Prinášame  Vám  magnetickú
pomôcku, ktorú môžete veľmi jednoducho aplikovať
na tabuľu

16200657D 50,10 €

Vypreparovaný model a kostra holuba

Model kostry holuba a vypchatá vzorka. Dodávané v
kufríku.

12000221C 639,60 €

Penový model živočíšnej bunky

Mäkká penová bunka sa  dá  rozdeliť  na  polovicu  a
názorne môžete ukázať kľúčové časti živočíšnej bunky
vrátane jadra, jadierka, vakuoly, centrioly,  bunkovej
membrány  a  ďalšie.  Príručka  poskytuje  nápady  na
aktivity a fakty o živočíšnych bunkách.

KV020059B 18,00 €

Kód Názov Cena
13000062A Preparáty - Jašterice, hady, vtáky 17,40 €
13000069A Preparáty - Parazity ľudské a živočíšne 17,40 €
13000073A Preparáty - Rozmnožovanie živočíchov 17,40 €
13000074A Preparáty - Ryby, žaby, obojživelníky 17,40 €
13000079A Preparáty - Všeobecná biológia 39,00 €
13000082A Preparáty - Živočíchy a rastliny zničené životným prostredím 17,40 €
13000084A Preparáty - Život v zemi 17,40 €
13000080A Preparáty - Zoológia - Bezstavovce a hmyz 39,00 €
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Biológia
Kód Názov Cena
13000114A Preparáty - Zoológia - Hmyz 39,00 €
13000113A Preparáty - Zoológia - Prvoky 17,40 €
13000115A Preparáty - Zoológia - Rozmnožovanie bezstavovcov 25,80 €
13000081A Preparáty - Zoológia - Stavovce, zahrnuté aj cicavce 39,00 €

Vtáky

Veľkorozmerné ilustrácie s názvami vtákov. Slovenský
jazyk.

16200580D 21,50 €

Rastlinná a živočíšna bunka / Stavba
rastlinného tela, tabuľky A4
Tabuľka A4 „Rastlinná a živočíšna bunka“ pre žiakov
5. a 6. ročníkov základných škôl ako úvod do hodín
botaniky a zoológie.

17800547B 1,00 €

Rastlinná a živočíšna bunka, 140x110cm

Závesná  tabuľa  „Rastlinná  a  živočíšna  bunka“  je
určená žiakom 5. a 6. ročníkov základných škôl ako
úvod do hodín botaniky a zoológie.

17800025C 100,00 €

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
140x110cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800523C 100,00 €

Voľne žijúce zvieratá, tabuľa PVC
160x120cm
Táto  závesná  tabuľa  je  využiteľná  na  hodinách
prvouky, prírodovedy, vlastivedy, ale tiež na hodinách
prírodopisu. Celá kompozícia je rozdelená do šiestich
segmentov – rybník, pole, ľudské obydlie, potok, lúka,
les.

17800627B 120,00 €

Triedenie cicavcov 160x120cm

Spôsob  spracovania  náučnej  tabule  "TRIEDENIE
CICAVCOV"  nadväzuje  na  už  vydanú  tabuľu
"TRIEDENIE  STAVOVCOV"  a  umožňuje  poznávať  a
rozlišovať  jednotlivé  rady  cicavcov  prostredníctvom
vymenovaných  charakteristických  znakov  a
zobrazených  živočíšnych  druhov.

17700227C 90,00 €

4 výukové videoprogramy - bezstavovce
(DVD)
DVD  obsahuje  štyri  VIDEOPROGRAMY:  Prehľad
bezstavovcových  živočíchov,  komáre,  prvoky  -
bičíkovce,  púpava.  DVD titul  umožňuje  interaktívny
výber VIDEOPROGRAMOV aj priame vyvolanie kapitoly
alebo časti programu.

17100041C 65,20 €

Biológia/Anatómia človeka

Ohybná kostra človeka Fred

Model  kostry,  ktorým sa  dá  napodobniť  prirodzený
ľudský  pohyb,  zafixovať  správne  alebo  nesprávne
držanie  tela.  Rozmer:  176,5  cm.

12000044B 539,40 €

Ohybná kostra človeka Sam so svalmi

Plne  ohybný  model  kostry  s  farebným  označením
svalov a číslovaním vyše 600 detailov.

12000043C 828,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Kostra človeka klasická, životná veľkosť
180cm
Model kostry v životnej veľkosti,  ideálny na výučbu
základov ľudskej anatómie.

19400001A 211,20 €

Kostra človeka životná veľkosť 180cm so
svalmi a väzmi
Model kostry v životnej veľkosti,  ideálny na výučbu
základov ľudskej anatómie. Zobrazuje svaly a väzy, na
ľavej strane farebne vyznačené úpony svalov. Výška:
180 cm.

19400038A 298,80 €

Kostrové Puzzle

Deti sa učia už pri montáži o štruktúre ľudského tela.
Kostra  je  asi  25cm  vysoká  a  je  dodávaná  s
podstavcom. 41 dielov.

10300462C 25,40 €

Ľudská kostra (ekonomický model)

Kvalitné  a  detailné  odliatky  z  plastu.  Dolná  čelusť,
horné i dolné končatiny sú pohyblivé. Temeno hlavy
možno odňať. Kostra sa dodáva s kovovým stojanom
na kolečkách pre zavesenie a s ochranným obalom z
priehľadného plastu. Výška je 168cm.

MT15016C 350,40 €

Ľudská kostra s funkčnými kĺbmi

Táto  ľudská  kostra  obsahuje  pohyblivé  kĺby  a
dokonalé  detaily  zubov.  Ohybná  chrbtica  umožňuje
demonštráciu  prirodzených pohybov i  patologických
stavov.  Vyústenie miechových nervov a stavcových
tepien. Výška je 168cm.

MT15018C 432,00 €

Ľudská kostra s väzmi

Ľudská  kostra  na  pravej  strane  demonštruje  väzy
ramenného, lakťového, bedrového a kolenného kĺbu.
Veľmi  ľahko  možno  napodobniť  prirodzené  ľudské
pohyby. Dodáva sa s kovovým stojanom na kolečkách
pre  zavesenie  a  s  ochranným  obalom.  Výška  je
168cm.

MT15039C 714,00 €

Ľudská kostra stredná veľkosť

Model  ľudskej  kostry z  plastu.  200 kostí  dospelého
človeka,  chrbticové  nervové  zakončenia  s  výrezom
platničky. Model je dodávaný so stojanom v plastovom
obale. Výška je 85cm.

MT15070C 132,00 €

Mini kostra, 80 cm na stojane,

Táto ľudská kostra je ideálna pre študentov, aby sa
naučili  časti  a  konštrukciu  ľudskej  kostry  na
praktickom modeli.  Vysoko-kvalitný  plast.  Pohyblivé
končatiny, možné odobrať zo stojanu. Výška 80cm, na
stojane.

10300348B 49,80 €

Mini kostra, 45cm

Miniatúrny  model  kostry  je  praktickou  učebnou
pomôckou pre mladých vedcov, zvedavé deti alebo aj
lekárov. Má pohyblivú sánku, prerezanú lebku, ktorá
sa dá otvoriť a pozrieť sa dovnútra, paže a nohy sú
odnímateľné.

19400008A 21,00 €

Chrbtica s panvou, flexibilná

Veľmi  detailný  model  v  životnej  veľkosti  ukazuje
všetky významné črty jednotlivých stavcov, vrátane
chrbtice,  koreňov  nervov,  stavcovej  tepny,  hernie
medzistavcových platničiek a stavcového zárezu.

19400004A 68,40 €

Model - Pružný mini-model chrbtice, 44cm

Model  stavcovej  chrbtice  s  časťami  tyla  a  panvy.
Stavcový  stĺpec  je  namontovaný  flexibilne  na
demonštráciu prirodzených pohybov a patologických
zmien v ľudskej chrbtici. Chrbtica je na odnímateľnom
stojane.

12000051B 89,40 €

Model - Pružný model chrbtice, 90cm

Chrbtica znázorňuje, ako sa platničky deformujú počas
normálnych a abnormálnych pozícií.

12000050B 241,20 €
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Biológia

Krčná chrbtica s krčnými artériami

Model pozostáva z tylovej kosti, 7 krčných stavcov s
medzistavcovými  platničkami,  krčné  nervy,
vertebrálne tepny a miechu. Dodávané na podstavci.

19400009A 20,00 €

Model - Bedrový stavec, 11 cm

Anatomicky  správny  v  každom  detaile.  Flexibilne
namontované  s  chrbtovými  nervami  a  tuhou
membránovou pokrývkou miechy.

12000056B 28,20 €

Model - Bedrové stavce - platnička s
herniou
Realistický model 2 bedrových stavcov s miechovými
nervami.  Obsahuje  2  vymeniteľné  dorso-laterálne
platničky s herniou medzi 4. a 5. bedrovým stavcom.
Dodávaný s odnímateľným stojanom.

12000371B 45,60 €

Model - Hrudná chrbtica, 32cm

Model  sa  sk ladá  z  12  hrudných  s tavcov  s
medzistavcovými  platničkami,  hrudných  nervov  a
miechy.

12000053C 68,40 €

Model - Chrbtica s pohyblivými stavcami,
83 cm
Klasický model pružnej chrbtice s časťami stehennej
kosti a farebne označenými svalmi. Model obsahuje:
panvu,  chrbticu  flexibilne  montovanú  s  vyskočenou
platničkou  medzi  3.  a  4.  stavcom  atď.

12000048B 164,40 €

Model - Bedrová chrbtica, 34 cm

Model  sa  sk ladá  z  5  bedrových  s tavcov  s
medzistavcovými platničkami, krížovej kosti, kostrče,
miechových nervov a miechy.

12000054C 68,40 €

Lebka, životná veľkosť

Model lebky v životnej veľkosti.  Obsahuje pohyblivú
sánku, prierez - kalvárium, pre pohľad dovnútra, švy a
t r i  vyberate ľné  zuby  -  rezák ,  očný  zub  a
stoličku.Rozložiteľná na 3 časti.

19400027A 29,40 €

Lebka, životná veľkosť, farebné rozlíšenie

Model  lebky.  Jednotlivé  kosti  sú  farebne  odlíšené,
lebka sa dá rozdeliť na 3 časti.

19400003A 34,00 €

Model - Lebka didaktická, 4-dielna

Model využíva 19 rôznych farieb, aby zobrazil tvary a
rozdelenie  jednotlivých  častí  lebky.  Pružne
namontovaný  na  krčnú  chrbticu.

12000066C 303,60 €

Model - Lebka očíslovaná

Očíslovaná replika ľudskej  lebky so švami lebky vo
farebnom prevedení.

12000067C 103,20 €

Ľudská lebka

Odliatok  ľudskej  lebky  v  životnej  veľkosti.  Všetky
anatomické  detaily,  švy  a  dutiny  sú  presne
znázornené  a  označené  číslami.  Detailne  je  tiež
vyobrazený chrup - rozmiestnenie zubov, vzdialenosť
medzi zubami. Lebku možno rozložiť na 3 časti.

MT09559C 66,00 €

Model - Hlava, 6-dielny

Model  hlavy v životnej  veľkosti,  zložený zo šiestich
častí, odhaľuje a umožňuje odnímať mozog s artériami
a očnú buľvu s optickým nervom. Odkrytá je nosová
dutina.

12000073C 350,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Model - Farebná lebka Beauchene

Model  lebky.  Jednotlivé  kosti  sú  farebne  odlíšené,
lebka je rozoberateľná.

12000375B 289,20 €

Hlava, akupunktúrny model, životná
veľkosť
Model  z  PVC  v  životnej  veľkosti  zobrazuje  všetky
dôležité akupunktúrne kanály a body na ľudskej hlave
a  krku.  Zobrazuje  aj  dráhy,  ktoré  sa  využívajú  pri
čínskej "scalp" terapii, ktoré vyberajú aj ďalšie body.

19400017A 48,00 €

Magnetické ľudské telo

Obojstranné magnety častí ľudského tela. Na jednej
strane je kostrový systém a na druhej hlavné orgány a
skupiny  svalov.  Realisticky  vypracované  kúsky
vytvárajú  telo  cca  90  cm  vysoké.  Obsahuje  17
obojstranných kusov. Vek 5+

KV020051B 31,00 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe so
svalmi, 31-dielne
Exkluzívne torzo v oblasti anatómie.

12000110C 1 818,00 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe s
otvorenou chrbtovou časťou, 28-dielne
28-dielne  torzo  s  oddeliteľnou  hlavou,  rozmery:
87x38x25 cm. Hmotnosť: cca 9 kg.

12000417B 825,60 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe, 24-
dielne
24-dielne torzo s oddeliteľnou hlavou, 2 pľúcne laloky,
srdce (2 časti), žalúdok, pečeň so žlčníkom, kompletné
črevá so slinivkou a odoberateľným slepým črevom (2
časti). Rozmery: 87x38x25 cm, hmotnosť: cca 9 kg.

12000384B 810,00 €

Model - Štandardné bezpohlavné torzo,14-
dielne
14-dielne torzo s  hlavou (3 časti),  2  pľúcne laloky,
srdce (2 časti), žalúdok, pečeň so žlčníkom, tráviaci
trakt  (2  časti),  predná  polovica  obličky,  predná
polovica močocového mechúra.  Rozmery:  87x38x25
cm. Hmotnosť: 5,9 kg.

12000419C 422,40 €

Torzo 50cm

Pekný  model  torza  ľudského  tela,  vyrobený  z
odolného a trvanlivého plastu. Každý z 11 orgánov je
možné študovať samostatne. Hlava sa dá rozdeliť na 2
časti. Výška torza 50cm.

10300318C 78,90 €

Torzo bezpohlavné, 20 -dielne, 85 cm

Bezpohlavná  20-dielna  figurína  s  otvorenou  jednou
časťou  hlavy  a  trupom  a  chrbtom,  poskytujúca
kompletný  obraz  o  nervovej,  cievnej,  svalovej
a žľazovej štruktúre krku.

19400032A 338,00 €

Torzo unisex, 23-dielne, rozoberateľné, 85
cm otvorená chrbtová kosť
Unisex trup je rozložiteľný na 23 častí: trup, ženská
poprsnica, hlava, očná buľva, mozog, chrbticové nervy
chrbtice  ,  pľúca  (2  časti),  srdce  (2  časti),  pečeň,
obličky,  žalúdok  (2  časti),  vnútornosti  (4  časti),
mužské genitálie (2 časti).

19400031A 238,80 €

Torzo unisex, 40-dielne, rozoberateľné, 85
cm
Unisex  trup  zahŕňa  40  častí:  trup,  ženské  poprsie,
hlava, očná buľva, mozog (8 častí), chrbticové nervy
(4 časti), pľúca (4 časti), srdce (2 časti), priedušnica,
pažerák  a  zostupná  aorta,  bránica,  pečeň,  oblička,
žalúdok.

19400005A 360,00 €

Model - Klasické torzo s hlavou, 12-dielne

12-dielne torzo s oddeliteľnou hlavou, 2 pľúcne laloky,
srdce, žalúdok, pečeň so žlčníkom, kompletné črevá
so  slinivkou  a  odoberateľným  slepým  črevom.
Rozmery: 87x38x25 cm. Hmotnosť: 4,6kg

12000112C 390,00 €
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Biológia

Mini torzo 27 cm

Ako pracuje a vyzerá naše telo zvnútra? Akú funkciu
plnia  naše  orgány a  kde ich  môžme nájsť?  Všetky
odpovede na tieto zaujímavé otázky, nájdu deti  pri
samotnej práci s cvičným mini torzom.

10300093C 32,40 €

Mini torzo unisex, 23-dielne,
rozoberateľné, 45 cm
Unisex trup je rozložiteľný na 23 častí: trup, ženské
poprsie, hlava, očná buľva, mozog, chrbticové nervy
chrbtice  ,  pľúca  (2  časti),  srdce  (2  časti),  pečeň,
obličky,  žalúdok  (2  časti),  vnútornosti  (4  časti),
mužské genitálie (2 časti).

19400015A 96,00 €

Model - hlavové tepny a žily

Model povrchového svalstva hlavy.

12000398C 281,40 €

Model - Jazyk, 4-dielny, 2.5-násobne
zväčšený
Model znázorňuje spodnú čeľusť až po druhú stoličku,
jazyk so štruktúrou podnebia v stredovom priereze,
pravú  podjazykovú  a  podčeľustnú  žľazu.  Na
odnímateľnom  podstavci.

12000082B 170,40 €

Model - Kolenný kĺb - funkčný

Model väzivového spojenia stehennej kosti, holennej
kosti  a  kosti  predkolenia,  zahŕňa  tiež  meniskus,
jabĺčko so štvorhranným stehenným svalom a šľachy.
Dodáva  sa  na  podstavci.  Rozmery:  12x12x34  cm.
Hmotnosť: 0,42 kg.

12000061B 75,60 €

Model - Kostra panvy, žena

Model  sa  skladá  z  kĺbovej  kosti,  krížovej  kosti  s
kostrčou a 2 bedrovými stavcami vrátane pohyblivej
spony. Rozmery: 19x25x24 cm, hmotnosť 0,9 kg.

12000055B 61,20 €

Model - hlavové a krčné svalstvo

Zobrazenie povrchného a hĺbkového svalstva, nervov
a  ciev.  Rozkladateľný  model  svalstva  hlavy  a  krku
sobsahuje aj trojdielny mozog. Tento vysoko kvalitný
model je dodávaný na základnej doske.

12000397C 798,00 €

Model - Ľudské svalstvo, 2-dielny model,
1/3 životnej veľkosti
Model  ľudského  tela  znázorňujúci  farebne  odlíšené
svalstvo  od  šliach.  Na  pravej  strane  modelu  je
zobrazená ženská prsná žľaza. Model je umiestnený
na podstavci. Rozmery: 57x25x18 cm, hmotnosť: 1,6
kg.

12000105C 475,20 €

Model - Ľudský kolenný kĺb

Model kolenného kĺbu na plastovom stojane. Rozmery:
210 x 110 x 110mm.

MT15435C 40,20 €

Model - Mozog - 8-dielny

Veľmi  detailný  model  ľudského  mozgu,  ktorý  je
mediálne rozdelený.  Obe polovice mozgu môžu byť
rozobrané  na:  čelné  parietálne  a  záhlavové  laloky,
polovica mozgového kmeňa a malého mozgu. Určený
na výučbu o ľudskom nervovom systéme a anatómii
mozgu. Je dodávaný na odnímateľnom podstavci.

12000396B 216,00 €

Model - Mozog 5-dielny, s magnetmi na
uchytenie na magnetickú tabuľu
Model mozgu človeka rozdelený na jednotlivé časti.
Komponenty ľavej časti mozgu sú: predný a temenný
lalok,  spánkový  a  záhlavový,  mozgový  kmeň,  malý
mozog.  Model  je  dodávaný  na  odnímateľnom
podstavci.  Komponenty  majú  vsadené  magnety  na
uchytenie  na  magnetickú  tabuľu.  Model  mozgu  sa
hodí do modelu lebky 12000067.

12000076C 156,00 €

Model - Mozog neuroanatomický, 8-dielny

Neuroanatomický model ľudského mozgu.

12000002C 294,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Model - Mozog, 14-dielny; 2,5x zväčšený

Mozog je vyrobený z nerozbitného trvanlivého vinylu a
môže  byť  rozdelený  na  14  segmentov.  Všetky
štruktúry mozgu a dutín sú viditeľné prostredníctvom
stredového, čelného a priečneho rozdelenia. Model je
dodávaný na odnímateľnom podstavci.

12000418B 649,80 €

Mozog, 3-dielny

Plastová  replika  ľudského  mozgu  ukazuje  viac
pohľadov.  Skvelé  na  praktické  štúdium  anatómie
mozgu.  Dodávané  na  podstavci.  Rozložiteľný  na  3
časti. Veľkosť: 18,5x14x13,5 cm.

19400013A 34,00 €

Model - Mužské a ženské močové cesty -
prierez
Rozmery: 53x38x5 cm. Váha: približne 1600 g.

11000172C 169,48 €

Model - Nervová sústava, 1/2 životnej
veľkosti
Schématicky  znázorňuje  centrálnu  a  periférnu
nervovú  sústavu.

12000069C 295,20 €

Model - panva muža

Model zobrazuje typickú polohu mužských pohlavných
orgánov, močového mechúra a konečníka. Model sa
dá rozložiť na 2 časti

19400036A 116,00 €

Model - Panva v tehotenstve, 3-dielna

Model prierezu ženskej panvy v 40. týždni tehotenstva
znázorňuje dieťa v normálnej polohe pred pôrodom,
pohlavný a močový systém.

12000104B 501,60 €

Model - Panva ženy

Model  prierezu  ženskej  panvy.  Prierez  ženských
pohlavných orgánov s mechúrom a konečníkom, ktorý
je  odnímateľný.  Rel iéfny  model ,  možnosť
namontovania  na  stenu.

12000101C 162,00 €

Model - panva ženy

Model - panvy ženy, ktorý znázorňuje pohlavné orgány
s močovým mechúrom, podrobnejšie sú znázornené
panvové svaly. Vyrobené z PVC plastu.

19400037A 116,00 €

Model - Paže so svalmi

Model  svalov  ruky  znázorňuje  povrchové  a  hlbšie
svaly,  päť  z  nich  je  odnímateľných  od  ostatných
svalov ruky. Šľachy, cievy, nervy a kosti ľavej ruky a
ramená sú na modeli  detailne zobrazené. Rozmery:
60x18x18 cm, hmotnosť: 1,9 kg

12000109C 417,60 €

Model - Pečeň so žlčníkom

Pečeň so žlčníkom obsahuje: 4 pečeňové bloky, žlčník,
žlčovod  a  cievy.  Na  odnímateľnom  podstavci.
Rozmery: 18x18x12 cm.

12000094B 52,80 €

Model - Pľúcne dýchanie

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
16cm, latexová membrána, gumená zátka s otvorom,
2 gumené balóny, trubica v tvare Y, gumičky. Dodává
sa rozložený.

MT13627C 66,00 €

Model - Pľúcne dýchanie, žiacky

Demonštrácia  respiračných  pohybov,  jednoduché
použitie.  Zloženie:  priehľadný  recipient  o  priemere
8cm a  výške  8cm,  kaučuková  membrána,  gumená
zátka  s  otvorom,  2  gumené  balóny.  Dodává  sa
rozložený.

MT13578C 25,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia

Model - Rez obličkou, 3-násobné zväčšenie

Pozdĺžny  rez  pravou  obličkou,  obsahuje  všetky
dôležité štruktúry, 3-násobné zväčšenie.

12000097C 80,40 €

Model - Škodlivosť fajčenia

Malý  ručný  model  skutočne  fajčí  cigaretu  a
zhromažďuje  decht  a  nikotín  na  podklade  RTG
fotografie skutočného hrudníka obete rakoviny pľúc.

12000120D 106,80 €

Model - Škodlivosť fajčenia

Názorná  a  pritom veľmi  jednoduchá  ukážka,  koľko
škodlivých  látok  z  cigariet  sa  usadzuje  v  pľúcach,
zastúpených  v  tomto  prípade  vymeniteľným  filtrom.
Vizualizácia  uhľovodíka  a  ďalších  škodlivín
obsiahnutých  v  jednej  cigarete.

MT18165C 70,80 €

Model - Štruktúra kostí

Veľmi detailný trojrozmerný model znázorňuje prierez
lamelovej kosti, poukazuje na typickú štruktúru dutej
kosti  zväčšenej 80x. Rôzne plochy sú znázornené v
priečnom a pozdĺžnom reze cez všetky úrovne kosti.

12000068C 100,80 €

Model - Svalstvo dolnej končatiny, 3-dielny
model, životná veľkosť
Model znázorňuje horizontálne svaly dolnej končatiny
od kolena, dá sa rozložiť na tri časti.

12000108C 636,00 €

Model - Svalstvo dolnej končatiny, 7-dielny
model, životná veľkosť
Model  svalov  nohy  životnej  veľkosti  môže  byť
rozobraný na hornú časť a dolnú časť.

12000107C 1 104,00 €

Model - Svalstvo dolnej končatiny, 9-dielny
model, 3/4 životná veľkosť
9-dielny model svalu nohy zobrazuje povrchové, ale aj
vnútorné svaly.

12000106C 583,20 €

Model - Svalstvo muža, 37-dielny model v
životnej veľkosti
Model svalstva v životnej veľkosti.

12000328D 5 395,20 €

Model - Tehotenstvo, 5-dielny

Model  znázorňuje  dôležité  štádiá  vývoja  embrya  a
plodu.

12000103C 426,00 €

Model - Tehotenstvo, 8-dielny

Séria  8  modelov  tehotenstva,  zobrazuje  dôležité
štádiá vývoja.

12000102C 666,00 €

Model Vývoj Embrya v 12 stupňoch

Model Vývoj Embrya v 12 stupňoch.

12000456B 462,00 €

Anatómia človeka - model tehotnej ženy

Priehľadný  anatomický  model  pre  zaujímavejšie
hodiny biologie pri poznávaní ľudského tela.

16200650D 75,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Cvičný model - Štandartný simulátor na
vedenie pôrodu
Simulátor predstavuje anatomický model panvy ženy
s  plodom  a  placentou.  Set  obsahuje  oddeliteľné
pupočné  šnúry  so  svorkami,  vonkajšie  pohlavné
orgány,  kryciu  kožu  tehotenského  brucha  atď.
Rozmery: 53,5x33x43 cm.

12000207D 954,00 €

Model - Vírus HIV

Model viac ako miliónkrát zväčšeného HIV-vírusu.

12000118C 68,40 €

Model - Vnútorná štruktúra ruky, 3-dielny

3-dielny  model  znázorňuje  povrchovú  a  vnútornú
štruktúru ruky.

12000085B 409,20 €

Model - Vylučovací systém, 4-dielny

Model  ukazuje  štruktúru  retroperitoneálnej  dutiny,
panvu s kosťami a svalmi, dolnú dutú žilu, aortu so
svojimi  vetvami,  horné  močové  cesty,  obličky  s
nadobličkami, močovod, močový mechúr.

19400026A 112,80 €

Model - Vylučovacia sústava, obojpohlavná,
6-dielna
Model vylučovacej sústavy na podkladovej doske.

12000434C 399,60 €

Model - Žalúdok s vredom

Model znázorňuje rôzne štádiá gastritídy od ľahkého
žalúdočného  vredu  až  po  perforáciu  s  detailom
povrchu patologickej žalúdočnej steny.

12000119B 49,20 €

Model - Žalúdok, 3-dielny

Model  žalúdka  zobrazuje  vrstvy  žalúdočnej  steny.
Predná  polovica  je  odnímateľná.  Zobrazuje:  dolný
pažerák,  dvanástorník,  pankreas,  cievy  a  nervy.  Je
umiestnený na podstavci.

12000092C 207,60 €

Model - Zubné ochorenia

Model  zubných  kazov  je  založený  na  realistickej
ilustrácii spodnej čeľuste so 16 odnímateľnými zubami
dospelého zväčšeného dvakrát.

12000374B 230,40 €

Model chrupu

Model chrupu v 3D prevedení zobrazuje reálne tvary a
detaily v 1,5 násobnom zväčšení. Rozmery: 11 x 9 x
7cm.

10300110C 13,20 €

Model cirkulácie krvi - malý a veľký krvný
obeh
Objasňuje funkciu ľudského srdca a krvného obehu.
Na plastovú dosku s vyobrazenými telesnými orgánmi
sa  pripájajú  priehľadné  silikónové  hadičky,  ktoré
predstavujú cievy.

MT10075C 102,00 €

Model DNA - dvojitá špirála

Dvojitá  DNA špirála  obsahuje  nukleovú kyselinu  na
demonštráciu  základného  spájania  sa.  Na  vrchnej
časti pomôcky je pripojený jeden RNA pás, ktorý slúži
ako základ na vysvetľovanie funkcie DNA špirály.

12000214C 162,00 €

Model DNA - rozoberateľný

Rozoberateľný model dvojitej  špirály,  zložený zo 16
párov nukleotických báz. Všetky časti sú vyrobené z
plastu a farebne odlíšené.

MT10975C 70,50 €
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Biológia

Koža, model, 70-násobné zväčšenie

Model ukazuje časť ľudskej kože v 3D forme - reliéfne.
Chlpy, mazové a potné žľazy, receptory, nervy a cievy
sú znázornené veľmi detailne. 70 krát zväčšené.

19400006A 68,00 €

Koža, model, 105-násobné zväčšenie

Veľmi  zväčšený  (105  krát)  prierez  ľudskej  kože
ukazuje tri vrstvy a detailný pohľad na vlasový folikul,
potnú žľazu, tukové tkanivo a ďalšie. Predný, bočný a
zadný pohľad.

19400021A 48,00 €

Model kože

Model  kože  v  3D prevedení  zobrazuje  jej  jednolivé
oddelené  vrstvy,  zloženie  a  stavbu  vlasu,  žliaz,
receptorov,  nervov  a  ciev  v  dokonalom  detaile.
Rozmery: 27 x 34 x 10cm.

10300327B 51,00 €

Model - Rakovina kože

Model  zobrazuje  zdravú  kožu  a  5  rôznych  fáz
malígneho  melanómu na  prednej  aj  zadnej  strane.
Namontované na podstavci.

12000117B 48,60 €

Model Oblička s nadobličkou, 2-dielna

Tento model v životnej veĺkosti znázorňuje obličku s
nadobličkou, cievy obličky a nadobličky a hornú časť
močovodu. Rozčlenenie na dve časti  odhaľuje kôru,
dreň, cievy a obličkovú panvičku.

19400034A 32,40 €

Ľudské srdce, 2 časti

Úsporný  model.  Kvalita  za  rozumnú  cenu.  Životná
veľkosť. Rozmery: 190mm x 90mm x 70mm.

MT09557C 32,40 €

Funkčný model srdca

Objasňuje funkciu ľudského srdca a krvného obehu.
Obiehajúca krv je predstavovaná červenou tekutinou
(možno  použiť  potravinárske  farbivo,  nie  je  súčasť
dodávky).

ME92512A 50,00 €

Model srdca - menší

Veľmi  realistický  model  srdca  v  skutočnej  veľkosti,
vyrobený z odolného a trvanlivého plastu s možnosťou
rozdelenia na 2 časti. Veľkosť: 10 x 6 x 5cm.

10300305C 20,70 €

Model srdce, 3-dielny model

Model pomáha pochopiť vonkajšie funkcie a vnútornú
štruktúru  srdca  a  jeho  vzťah  s  veľkými  cievami.
Rozložiteľný na 3 časti.

19400012A 46,00 €

Srdce, 5-dielne

Model srdca, ktorý ukazuje vonkajší povrch a vnútronú
štruktúru  a  jeho  vzťah  k  cievnemu  systému.
Rozoberateľné na 5 častí, 3x zväčšené.

19400035A 36,00 €

Srdce, životná veľkosť, 2-dielne

Model srdca ukazuje vo veľkom anatomickom detaile
anatómiu ľudského srdca s komorami,  predsieňami,
chlopňami, žilami a aortou v úžasnom anatomickom
detaile.  Predná  stena  srdca  je  odnímateľná  na
zobrazenie komory a vnútornej štruktúry.

19400014A 19,20 €

Srdce, pľúca a hrtan

Model v životnej veľkosti, rozdelený na 7 častí. Pľúca
majú 2 odnímateľné laloky na zobrazenie vnútornej
štruktúry,  srdce  je  rozdelené  tak,  aby  ukazovalo
predsiene,  komory  a  chlopne,  hrtan  je  rozpolený,
zobrazená membrána.

19400029A 99,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Model - Srdce s cievnym systémom, 2-
dielne
Detailné transparentné dvojdielne srdce s detailami.
Predná  srdcová  stena  je  vyberateľná  na  odhalenie
komôr a chlopní vo vnútri. Kompletný obehový systém
ľudského srdca je zobrazený farebne.

12000088C 90,00 €

Model - Srdce s pažerákom a tracheou, v 2-
násobnej veľkosti, 5-dielne
Model srdca umožňuje veľmi jednoduchú identifikáciu
všetkých anatomických štruktúr. Predná stena a steny
predsiení sú odnímateľné. Model zobrazuje aj hornú
časť pažeráka a hornú priedušku a aorty.

12000091C 338,40 €

Model - Srdce v 2-násobnej veľkosti, 4-
dielne
Model  srdca  v  dvojnásobnej  životnej  veľkosti.
Predsieňové  steny  a  predná  stena  srdca  sú
odnímateľné.

12000090B 272,40 €

Model Zadymená Sue - škodlivosť fajčenia

Ručný model reálne znázorňuje fajčenie cigarety so
zberom dechtu a nikotínu na simulovaný röntgenový
snímok reálneho hrudníka pacienta s rakovinou pľúc.

12000260C 222,00 €

Model znázorňujúci pohyb svalu

Dynamické  p redvádzan ie  funkc i í  dvoch
antagonistických  svalov.  Svaly  sú  vyrobené  z
materiálu,  simulujúceho zväčšenie objemu svalu pri
jeho konkrakcii. Je doplnkom ľudskej kostry v životnej
veľkosti, ktorá je bežnou vyučovacou pomôckou.

MT09158C 40,80 €

Neurologické kladivko

Babinského  neurologické  kladivko,  dĺžka  20  cm,
priemer 4.5 cm, hmotnosť 190 g.

12000462C 10,80 €

Oko s očnicou, 3-násobné zväčšenie, 10-
dielny model
Model ukazuje oko sa zrakovými nervami a svalmi v
jeho prirodzenej polohe v očnici. Rozložiteľný na 10
častí. 3x zväčšený.

19400023A 69,00 €

Oko, veľký model, 6-násobné zväčšenie

Jednotlivé  časti  modelu  oka  sú  odnímateľné  na
zobrazenie štruktúry. 6x zväčšenie, Veľkosť: 15,5 cm.

19400022A 44,00 €

Okuliare - Rizika alkoholizmu

Okuliare simulujúce opitosť. S ich pomocou si študenti
môžu  vyskúšať  aké  problematické  je  udržať
rovnováhu, či  odhadnúť vzdialenosť v opilosti  a tak
pochopiť negatívny vplyv alkoholu.

MT13093C 232,80 €

Panva a bedrová chrbtica, 5-dielna

Pozostáva z bedrových kostí, krížovej kosti s kostrčou
a piatich bedrových stavcov. Dodávané na podstavci.

19400011A 52,80 €

Pľúca - priesvitný model

Model zobrazuje 10 častí  v pravej časti  pľúc a 8 v
ľavej časti. Rozvody z prieduškového stromu možno
pozorovať  prostredníctvom  transparentných  pľúc  z
priehľadného plastu.

19400030A 114,00 €

Reliéfny model - Krvný obeh

Plastový model ukazuje sústavu tepien a žíl,  srdce,
pľúca, pečeň, slezinu, obličky a časť kostry.

12000070C 228,00 €
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Biológia

Reliéfny model - Pečeň, žlčník, pankreas,
dvanástorník
Model  zobrazuje  pečeň,  ž lčník,  pankreas,
dvanástorník,  cievy,  žlčovod  a  vonkajšie  žlčové
kanáliky.

12000095C 98,40 €

Reliéfny model - Pozdĺžny rez hlavou

Plastický model pozdĺžny rez hlavou zobrazuje všetky
dôležité  štruktúry  hlavy  v  detailoch.  Model  je
umiestnený na podkladovej doske.

12000074B 104,40 €

Reliéfny model - Tráviaci systém

Model  tráviacej  sústavy  vo  forme grafického  realiéfu.
Obsahuje:  nos,  ústnu  dutinu,  hltan,  pažerák,
gastrointestinálny trakt, pečeň s žlčníkom, pankreas,
slezina, dvanástnik, slepé črevo a konečník tráviacej
sústavy. Rozložieľný na 3 časti.

19400025A 150,00 €

Rez hlavy

Model detailne ukazuje všetky štruktúry ľudskej hlavy.
Vyrobený  z  umývateľného  PVC,  odolného  proti
nárazom.

19400024A 84,00 €

Sada DNA - Chromozomy

Sada DNA - chromozómy je veľmi poučná. Znázorňuje
DNA v rôznych fázach bunkového života a uľahčuje
pochopenie mechanizmov mitózy a meiózy. Možnosť
demonštrovať:  genetickú  informáciau,  DNA  a
chromozómy, správanie chromozómov počas mitózy...

MT12404C 82,20 €

Sada na určovanie krvných skupín

Určite si vlastnú krvnú skupinu, nájdite potenciálneho
darcu krvi, skúmajte aké problémy môže spôsobovať
Rh  faktor  (napr.  v  tehotenstve  pri  rozdielnych
skupinách u matky a dieťaťa).

MT13540C 120,00 €

Samovyšetrenie prsníka - tréningový model

Ideálna pomôcka na nácvik samovyšetrenia prsníka.
Šesť jemných modelov prsníkov v praktickom balíčku,
ktorý  dáva  možnosť  naučiť  sa  základy  anatómie,
odhaliť rakovinu prsníka. Modely (18 cm) a balíček (25
cm x 30 cm).

19600023B 208,00 €

Spirometer SP10

Mobilný  spirometer  s  veľkým  TFT  displejom  na
zobrazenie  priebehu  merania  a  hodnôt  objemu  a
rýchlosti prietoku.

20002012B 396,00 €

Model srdca - väčší

3 násobne zväčšený detailný model srdca rozddelený
na  3  časti,  umiestnený  na  stojane.  Veľkosť:  28  x
28cm.  Výborná  pomôcka  na  vysvetlenie  učiva  z
obehovej  sústavy,  súbežne  môžete  doplniť
kartónovými  obrazmi  Biológia  človeka  1.

10300073C 35,40 €

Stojan na zavesenie modelu chrbtice

Stojan na chrbticu. Možno ho umiestniť na podlahu,
namontovať  na  stenu,  je  vyrobený  z  poniklovanej
ocele.  Stojan  je  kompatibilný  so  všetkými  modelmi
chrbtice. Výška do 0,85 m.

12000047B 45,00 €

Štruktúra DNA - malý model

Schématický  model  štruktúry  dvojitej  skrutkovice.
Nukleové  kyseliny,  fosfátové  skupiny  a  vodíkové
väzby sú farebne odlíšené. Malý model sa skladá z 12
párov báz.

MT15809C 159,00 €

Štruktúra DNA - veľký model

Schématický  model  štruktúry  dvojitej  skrutkovice.
Nukleové  kyseliny,  fosfátové  skupiny  a  vodíkové
väzby sú farebne odlíšené. Veľký model sa skladá z 24
párov báz.

MT15810C 276,00 €
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Biológia

Súprava na štúdium genetického kódu

Jednoduchý a reprezentatívny kufrík.  Molekuly DNA,
nosiče  genetického  kódu  (schématické  znázornenie
molekuly).  Bázy  a  ich  párovanie.  Štruktúra
dvojzávitnice.  Komplementarita  vlákien  DNA.
Replikácia  molekuly  DNA.

MT15799C 84,00 €

Ucho, akupunktúrny model, 40 cm

Akupunktúrny  mode l  ucha  je  vyrobený  z
umývateľného PVC odolného voči nárazom, zobrazuje
presné umiestnenie akupunktúrnych bodov na ušnici,
ktoré  majú  spojitosť  s  vnútornými  orgánmi  a
jednotlivými časťami tela.

19400018A 40,00 €

Ucho, model 6-dielny, veľký

Model  ucha  ukazuje  3  hlavné  štrukturálne  časti
sluchového  orgánu  (vonkajšie  ucho,  stredné  ucho,
vnútorné  ucho)  a  postavenie  rovnovážneho  orgánu
ľudského tela. Model je rozložiteľný na 4 časti. 5 krát
zväčšený. Veľkosť: 43x25x15 cm.

19400016A 44,10 €

Umývajme si zúbky správne

Umývajme  s i  zúbky  správne!  3D  model  na
demonštráciu správnej ústnej hygieny u detí. Zubná
kefka je dlhá 36cm. Rozmery chrupu: 24 x 19 x 14cm.

10300042C 30,00 €

Výučbový balíček - Antikoncepcia

Obsahuje  vzorky  bežných  antikoncepčných
prostriedkov  (mužský  a  ženský  prezervatív,
vnútromaternicové teliesko a krúžok,  antikoncepčné
tabletky,  antikoncepčná  náplasť,  spermicidný  gel,
podkožný implantát).

19600001B 61,00 €

Výučbový balíček - Bezpečný sex

Súprava  obsahuje  brožúrku  Plánovaný  sex  v
anglickom  jazyku  od  Heleny  Knox,  kondóm  a
demonštračný  penis,  dámsky  kondóm,  ochrannú
rúšku na orálny sex,  prstový kondóm, informácie o
bezpečnom  sexe  a  prevencii  šírenia  pohlavne
prenosných chorôb.

19600018B 56,00 €

Zázrak života - vrecká znázorňujúce vývin
dieťaťa
Jasne  vysvetlená  výchova  k  rodičovstvu  aj  pre
mladších žiakov. Ako sa dieťa vyvíja v tele matky a
ako  veľké  a  ťažké  je  tesne  pred  jeho  narodením?
Jediné, čo musíte urobiť,  je naplniť vrecká(napríklad
domácou  ryžou).  Na  každom  vrecku  je  zobrazené
dieťa v príslušnom vývinovom štádiu.

10300533B 35,40 €

Zdravé jedlá - magnetické obrázky

Obsahuje  34  magnetických  obrázkov  potravín  a
podložku  -  prestieranie,  na  ktorú  si  deti  môžu
potraviny naaranžovať a navrhnúť tak vlastné menu .
Rozmery magnetickej podložky: 42 x 30,5cm.

KV020056B 44,00 €

BIOLÓGIA ČLOVEKA 1 - pre 7. ročník ZŠ -
kartón
Pomôcka  vychádza  z  učebných  osnov  pre  ZŠ  a
zobrazuje  sústavy  –  opornú,  pohybovú,  obehovú,
dýchaciu a tráviacu. Súbor dopĺňajú kartónové obrazy
s tematickými testami.

16200426D 43,00 €

BIOLÓGIA ČLOVEKA 2 - pre 7. ročník ZŠ -
kartón
Súbor  je  pokračovaním  sady  kartónových  obrazov
Biológia človeka 1. Zobrazuje sústavy – vylučovaciu,
kožnú, riadiacu a rozmnožovaciu, spoločné vlastnosti
organizmov. Súbor dopĺňajú tematické testy.

16200463C 39,40 €

Riziká alkoholu - magnetická tabuľa

Inovatívna hra, ktorá obsahuje magnetickú tabuľu (90
x  60  cm),  60  magnetických  obrázkov  a  textových
popisov v AJ, ktoré predstavujú riziká alkoholizmu. Hra
obsahuje učiteľskú príručku. Tabuľu možno použiť aj
pri hre Rizika fajčenia.

19600025C 360,00 €

Dôsledky alkoholu - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky užívania alkoholu na naše orgány.
Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer po
rozložení 71x68 cm.

12000432D 606,00 €
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Biológia

Dôsledky fajčenia - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky fajčenia na naše orgány. Panely sú
uložené  v  prenosnom kufríku.  Rozmer  po  rozložení
71x68 cm.

12000431D 606,00 €

Obraz - Pohlavné ústroje ženy A/5

Obraz  v  rozmere  70x100cm,  laminovaný,  s  lištou.
Popis na obraze v českom alebo latinskom jazyku -
preklad do slovenčiny je priložený.

16100031B 21,00 €

Obraz - Koža a kožné ústroje, popis AJ

Obraz  znázorňuje  detaily  kože  a  časté  kožné
ochorenia. Veľkosť 50x67 cm, laminovaný, UV odolný
papier  popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na
zavesenie.  Popis  v  AJ.

12000290B 19,20 €

Obraz - Reflené zóny nohy, popis AJ

Obraz farebne zobrazuje všetky dôležité reflexné zóny
nôh  a  referenčné  body.  Veľkosť  50x67cm,
laminovaný,  UV  odolný  papier  popisovateľný  fixkami,
kovové očká na zavesenie. Popis v AJ.

12000313B 19,20 €

Pohybová sústava 100x140cm + 20 ks
tabuľka A4
Didaktická  pomôcka  zo  súboru  biológia  človeka  s
výučbovou témou „stavba tela a funkcie jednotlivých
orgánov človeka“ je venovaná pohybovej sústave.

17700205C 90,00 €

Cievna sústava 100x140cm + 20 ks tabuľka
A4
Obsah  didaktickej  pomôcky  je  členený  na  5  častí:
krvný obeh a schéma krvného obehu, srdce – prierez
a srdečný cyklus, stavba ciev, zloženie krvy, slezina.
Zadná strana je bez textu a slúži k precvičovaniu a
skúšaniu.

17700196C 90,00 €

Dýchacia sústava 100x140cm

Piata  náučná  tabuľa  zo  súboru  biológia  človeka  je
venovaná téme dýchacia sústava. Obsah didaktickej
pomôcky  je  rozdelený  na  4  časti  stavba  dýchacej
sústavy, stavba pľúc, stavba pľúcnych mechúrikov a
výmena plynov, proces dýchania.

17700188C 81,00 €

Kostra človeka I. 100x140cm

Náučné tabule KOSTRA ČLOVEKA I., II. sú určené pre
výučbu témy opornej sústavy. I. diel je zameraný na
funkcie kostry, hlavné časti kostry človeka a na stavbu
kostí.

17700144C 90,00 €

Kostra človeka II. 100x140cm

II. diel  obsahuje popis hlavných kostí:  kostry lebky,
kostry  horných končatín,  kostry  dolných končatín  a
prehľadnú  tabuľku  spojenia  kostí.  Zadné  strany
náučných tabulí sú bez textu a slúžia k precvičovaniu
aj ku skúšaniu.

17700158C 90,00 €

Nervová sústava 100x140cm

Formát: 100 x 140 cm.

17700200C 81,00 €

Tráviaca sústava II. diel 100x140cm

Náučné tabule sú určené pre výučbu tém tráviacej
sústavy, látková premena a zdravá výživa. Obsahom
II. dielu  je  spracovanie  potravy,  trávenie,  rozklad
základných živín a potravinová pyramída.

17700179C 90,00 €

Človek – Svalstvo, tabuľa PVC 140x110cm

Žiak  sa  prostredníctvom  tabule  oboznamuje  s
tematikou pohybovej sústavy. Vo výrobku dominujú
postavy  „svalovcov“  s  popisom  jednotlivých
kostrových  svalov.  Graficky  prehľadné  delenie
svalového  tkaniva  spolu  s  rozkreslením  stavby
kostrového  svalu  poskytuje  žiakovi  základné
informácie  k  uvedenej  téme.

17800390C 100,00 €

414

https://obchod.skola.sk/132278-katalog.html
https://obchod.skola.sk/7726-katalog.html
https://obchod.skola.sk/8034-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72443-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91704-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91704-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72175-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72175-katalog.html
https://obchod.skola.sk/72177-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91712-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91711-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91703-katalog.html
https://obchod.skola.sk/91707-katalog.html
https://obchod.skola.sk/77250-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Krokomer s počítaním kalórií

Žiť zdravo si vyžaduje, aby sme urobili aspoň 10 000
krokov  denne,  preto  je  tento  model  vhodný  na
každodenné  použitie.  Obsahuje  krokomer,  časovač,
zberné počítadlo, merač vzdialeností, počítanie kalórií
a hodiny. Tieto hodnoty sa zobrazujú na displeji.

13000033B 8,00 €

Neslané nemastné? alebo ako jesť zdravo a
chutne (česká verzia) DVD
Program v šiestich oddieloch a desiatich teoretických
vsuvkách názorne predvádza, ako sa môžete zdravo a
chutne  stravovať.  Obsahuje  návody  a  recepty  pre
gazdinky od raňajok po večeru. Nepoučuje, čo sa má
jesť, ale inšpiruje, ako je možné jedálniček bez obáv
spestriť. Dĺžka trvania: 40 minút.

11400010A 14,70 €

DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu...

Zázrak života, Mením sa na ženu, Mením sa na muža,
Prvé lásky.

16600045D 29,00 €

DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS...

Zázrak  života,  AIDS,  Sme  zrelí  na  manželstvo?,
Rodinný život a životný štýl.

16600046D 29,00 €

Reliéfny model - Pozdĺžny a priečny rez
hlavou
Plastický  model  Pozdĺžny  a  priečny  rez  hlavou
zobrazuje všetky dôležité štruktúry hlavy v detailoch.
Model je umiestnený na podkladovej doske.

12000604B 170,40 €

Ucho, akupunktúrny model, 22 cm

Akupunktúrny  mode l  ucha  je  vyrobený  z
umývateľného PVC odolného voči nárazom, zobrazuje
presné umiestnenie akupunktúrnych bodov na ušnici,
ktoré  majú  spojitosť  s  vnútornými  orgánmi  a
jednotlivými časťami tela.

19400019A 15,60 €

Ľudské telo so svalmi, akupunktúrny
model, 60cm
Model  mužského  tela  zobrazuje  na  ľavej  polovici
svalovú  hmotu  a  na  druhej  akupunktúrne  body  a
dráhy.  Je  vyrobený z  umývateľného PVC,  odolného
proti nárazom. Výška: 60 cm.

19400020A 60,00 €

Jumbo Model srdca, 4-násobne zväčšené, 3-
dielne
Jumbo Model srdca, 4-násobne zväčšené.

19400057A 68,40 €

Ľudské telo so svalmi, akupunktúrny
model, 84cm
Akupunktúrny model mužského tela.

19400067A 102,60 €

Biológia/Neživá príroda

Geologická sada hornín 20 ks

Horniny  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 20 alebo 24
kusov hornín (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500115B 55,68 €

Geologická sada fosílií 15 ks

Fosílie z rôznych geologických období. Set v kazete
obsahuje 15 kusov fosílií.

13500117B 47,40 €
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Biológia

Geologická sada hornín 20 ks

Horniny  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 20 alebo 24
kusov hornín (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500115B 55,68 €

Geologická sada minerálov 40 ks

Minerály  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 40 alebo 50
kusov minerálov (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500116B 160,80 €

Kolekcia 54 minerálov a hornín

Zbierka 54 zástupcov hornín a minerálov s rozmermi 2
-  4cm,  každý  exemplár  je  uložený  osobitne  v
kartónovej  krabičke  s  rozmermi  4  x  4cm,  s
informačným  štítkom  o  jeho  názve  a  pôvode.
Dodávané v úložnej krabici 40 x 26 x 4cm.

ME81882A 118,20 €

Kolekcia minerálov a hornín 40ks

Súprava  hornín  a  minerálov,  vhodná  pre  názorné
štúdium.  Súprava  obsahuje  10ks  horninotvorných
minerálov a 30ks hornín, uložených v priehradkach.
Veľkosť  každého  kusu  cca  2  x  2cm.  Súprava  je
uložená v dvoch boxoch. Jednotlivé kusy sú číslované
podľa zoznamu.

11900026C 164,00 €

Sada fosílií (rozmanitosť života)

Sada  12  odl iatkov  skamenel ín  v  krabic i  s
priehradkami: ryba, morský ježko, koral, žraločí zub,
zub dinosaura, zub ichtyosaura, amonit, stopa plaza,
list, ľaliovka, trilobit, kreveta.

MT16151C 52,20 €

Skleníkový efekt

Pomôcka na znázornenie účinkov skleníkového efektu.
Miniskleník  z  plastu,  s  priestorom  na  uskladnenie
vymeniteĺných  filtrov,  4  farebné  filtre  (červený,
oranžový,  modrý  a  priesvitný).

MT02601A 168,00 €

Kolobeh vody - simulátor

Ako  vzniká  dážď?  Prečo  rieky  tečú?  Demonštrujte
kolobeh vody na našom modeli: Naplňte "more" vodou
a  na  oblaky  položte  niekoľko  kociek  ľadu.  Použite
stolnú lampu ako Slnko a sledujte, čo sa stane.

10300230A 54,00 €

Maketa hladiny podzemnej vody

Model hladiny podzemnej vody. Ideálne pri preberaní
tématiky  životného  prostredia.  Možno  použiť  aj  pri
pokusoch podporovaných počítačom.

MT15470C 306,00 €

Maketa rieky

Protisklzné  obloženie:  zabraňuje  gravitačnému
presunu  častíc,  ktorý  by  mohol  skresliť  parametre
prenosu  častíc  vodným tokom.  Svah  s  variabilným
geometrickým  prevedením  umožňuje  simuláciu
väčšiny  situácií  pozorovateľných  v  prírode.

MT13334C 162,00 €

Maketa rieky žiacky model

Skladá  sa  z  3  dielov  (každý  20cm)  a  záchytnej
nádržky.  Svahová  výška  a  sklon  sa  nastavujú
pomocou kĺbových spojov. Celkový rozmer 60 x 30 x
10cm.

MT12239C 66,00 €

Model - filtrácia vody

Výborná didaktická pomôcka, ktorá vedie študentov k
návrhu a realizácii rôznych zariadení na čistenie vody,
sledovanie  a  pochopenie  princípu  rôznych  metód
čistenia  vody  (preosievanie,  dekantácia,  filtrácia...).
Rozmery:  100  x  100  x  265mm.

MT15539C 43,00 €

Model - Morské prúdy

Jednoduchý  a  názorný  model.  Demonštruje  vplyv
teploty a slanosti vody na vznik oceánskych prúdov.
Ľahké  použitie,  odolné.  Zloženie:  2  kolmé  valce
spojené 2 vodorovnými trubicami, 2 kockové nádoby,
do ktorých sú valce postavené.

MT15483B 87,00 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Model - Morské prúdy, žiacky

Sada  pozostávajúca  z  2  zvislých  trubíc  navzájom
spojených dvomi vodorovnými trubicami. Zloženie: 2
kolmé  valce,  spojené  2  vodorovnými  trubicami.
Nevyhnutné  príslušenstvo:  studená,  horúca  voda,
farbivo.

MT15497B 6,00 €

Model - Vek oceánského dna

Znázornenie  konvekčného prúdu v  zemskom plášti.
Zloženie:  podložka s rozmermi 450mm x 200mm s
centrálnou  štrbinou,  2  posúvajúce  sa  fólie,  každá
nesie  pevnú doštičku (kontinentálna kôra)  a  časť  s
priečnymi pruhmi (oceánska kôra).

MT15475C 87,00 €

Magnetická slnečná sústava

Farebné  realistické  magnety  slnečnej  sústavy.
Obsahuje 8 planét,  Pluto (trpasličiu planétu),  Slnko,
Mesiac,  pás  Asteroidu  a  návod.  Najväčší  magnet
(Slnko) meria v priemere 25cm. Vek 5+

KV020053B 26,90 €

Nafukovacia slnečná sústava

Pomocou  nafukovacej  slnečnej  sústavy  dokážete
znázorniť  rotáciu,  otáčanie  a  obiehanie  planét.  Učí
pozíciu, poradie, veľkosť a tvar planét a Slnka. Rozmer
Slnka 58 cm.

KV020052A 59,00 €

Meteo stanica mini - teplo, hodiny, vlhkosť

Oblý plastový box obsahuje teplomer °C (od -20° do
+50°), hodiny a hydrometer na dve tužkové batérie
(nie sú súčasťou balenia), rozmery 9 x 19cm.

13000054B 11,40 €

Mini Tectodidac, dvojpiestový (tektonika)

Zmenšený model  zhodný s  Textodidacom. Rovnaké
vlastnosti a funkčnosť, lacný model.

MT12114C 66,60 €

Mini Tectodidac, jednopiestový (tektonika)

Zmenšený model  zhodný s  Tectodidacom.  Rovnaké
vlastnosti  a  funkčnosť,  lacný  model  potrebuje  pre
jednotlivé  pokusy  4x  menej  materiálu.  Každý  žiak
prevedie vlastný pokus a trieda súbežne vytvorí rôzne
profily vrás.

MT12117C 34,80 €

Tectodidac, tektonika

Demonštrácia  tektonických  pohybov.  Možnosť
zachovania  tektonických  modelov,  jedinečnosť  a
jednoduchosť.  Model  umožňuje  demonštráciu
viacnásobných  tektonických  pohybov.

MT15472C 115,20 €

Model sopky

Vytvorte  si  svoju  vlastnú  erupciu  sopky  s  touto
unikátnou  hračkou.  Detailný  prierez  ukazuje  vnútro
sopky.

KV020062 46,90 €

Model superkontinentu Pangea

Zobrazuje  pôvodný superkontinent  a  jeho postupné
rozdelenie a vzdaľovanie.

MT15473C 198,00 €

Žiacky model superkontinentu Pangea

Žiacky reliéfny model superkontinentu Pangea.

MT12116C 16,80 €

Model Vodárne

Znázornenie  jednotlivých  etáp  čistenia  vody.
Jednoduchý  a  názorný  model.  Rýchle  prevedenie
pokusu.  Niekoľko  nádržiek  demonštruje  etapy
prípravy  pitnej  vody:  filtrácia,  zrážanie,  vločkovanie,
odkalovanie a filtráciu pieskom.

MT13332C 121,20 €
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Biológia

SISMODIDAC, žiacky model

Žiacky  seizmograf,  pripojiteľný  na  zvukovú  kartu
počítača.  Umožňuje  zaznamenávať  a  prehrávať
pôsobenie  seizmických  vĺn.  Rozmery:  52  x  48  x
30mm.

MT15498C 39,00 €

SISMODIDAC, simulácia seizmickej činnosti

Tento produkt je podobný vedeckým seizmometrom.
K použitiu s pamäťovým osciloskopom či pri pokusoch
podporovaných počítačom.

MT15479C 166,80 €

Slepý glóbus

Polystyrénový nerozbitný slepý glóbus s  priemerom
40cm, otáčajúci sa okolo vlastnej osi, pokrytý zelenou
bridlicovou vrstvou. Popisovateľný kriedou.

MT01160C 176,40 €

Teleskop Konusky 200

Doporučené  pre  planetárne  pozorovania  a
astrofotografovanie.  Newtonov ďalekohľad s optikou
MultiCoated.  Priemer  200mm,  ohnisková  dĺžka
1000mm  atď.

13000097A 1 314,00 €

Teleskop Konusmotor 130

Model s výraznou optickou i mechanickou kvalitou pre
vzrušujúci astronomický zážitok.

13000101A 381,60 €

Teleskop KONUSPACE-5

Refraktor  s  kovovým  stat ívom  vhodný  pre
začiatočníkov,  vďaka  krátkej  optickej  vzdialenosti
poskytuje maximálny jas pre pozorovania cez deň i v
noci.

13000103A 68,40 €

Teleskop Konustart-700, D.60mm

Tento teleskop je veľmi úspešný už medzi mladými
astronómami. Tento ďalekohľad má pridané špeciálne
vybavenie, všetko v textilnom púzdre v kufríku, takže
je dobre prenosný.

13000106A 130,20 €

Teleskop Motormax 90

Maksutov-Cassegrain  ďalekohľad  s  optikou
MultiCoated.  Priemer  90mm,  ohnisková  dĺžka
1200mm,  fokálny  pomer  f/13.3...

13000102A 499,20 €

Trojrozmerná planisféra

Presné,  3D znázornenie  reliéfu  od dna oceánov po
končiare kontinentov.  Celkový rozmer 135 x 95cm,
upevnenie na stôl alebo stenu.

MT17036C 156,00 €

Triedenie minerálov 120x160 cm

Obojstranná didaktická pomôcka Triedenie minerálov
podľa  chemického  zloženia  je  určená  na  hodiny
biológie pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá.

17700380C 90,00 €

DVD - Životodarná VODA - sladký a slaný
svet
Výukové  CD s  materiálom vo  formáte  .pps  na  69.
paneloch  s  96.  fotografiami  a  kontrolnými  otázkami
pre žiakov a študentov predstavuje vodu, život v nej a
okolo nej.

19890020A 24,00 €

Kolobeh vody - magnetická sada AJ/NJ

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové  karty  sú  v  nemčine  a  angličtine.
Neobsahuje popisy v slovenčine.

10300572C 45,60 €
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Kolobeh vody - magnetická sada SK

Veľký magnetický kolobeh vody na tmavú alebo bielu
tabuľu s kľúčovými slovami, týkajúcimi sa kolobehu
vody. Skvelé pre vysvetlenie, čo je kolobeh vody a ako
funguje.  Textové karty  sú v  slovenčine,  nemčine a
angličtine.

10300582C 54,00 €

Biológia/Výučbový softvér

4 výukové videoprogramy - bezstavovce
(DVD)
DVD  obsahuje  štyri  VIDEOPROGRAMY:  Prehľad
bezstavovcových  živočíchov,  komáre,  prvoky  -
bičíkovce,  púpava.  DVD titul  umožňuje  interaktívny
výber VIDEOPROGRAMOV aj priame vyvolanie kapitoly
alebo časti programu.

17100041C 65,20 €

Biológia - multi, download

Program  Biológia  obsahuje  450  do  23  skupín
prehľadne  rozčlenených  zástupcov  rastlín  a
živočíchov.  Žiak  sa  naučí  jednotlivých  zástupcov
rozpoznávať  a  pomenovávať.  Download  werzia  na
stiahnutie.

17100024C 60,60 €

Biológia 1 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

Interaktívna  cvičebnica  Biológia1,  určená  na
zopakovanie  a  doplnenie  vedomosti  z  biológie.
Obsahuje  480 rôznych úloh,  ktoré  sú rozdelené do
kapitol podľa tém. Pre komunikáciu slúži interaktívne
IRS  pero  (nie  je  súčasť  knihy,  objednáva  sa
samostatne). Toto pero dokáže reprodukovať zvuk.

10600014D 13,20 €

Biológia 2 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

Interaktívna  cvičebnica  Biológia  2,  určená  na
zopakovanie  a  doplnenie  vedomosti  z  biológie.
Obsahuje  400 rôznych úloh,  ktoré  sú rozdelené do
kapitol podľa tém. Pre komunikáciu slúži interaktívne
IRS  pero  (nie  je  súčasť  knihy,  objednáva  sa
samostatne). Toto pero dokáže reprodukovať zvuk.

10600081D 13,20 €

Bunky, víry, baktérie - Mikrobiológia pre ZŠ
a SŠ
Výukový program je určený pre všetkých študentov
základných a stredných škôl.  Je rozdelený do troch
základných tematických okruhov - "BUNKY", "VÍRUSY"
a "BAKTÉRIE".  Zameriava sa hlavne na výučbovú a
testovaciu časť. Windows XP/Vista/7/8/10 32 i 64bit.

17100071B 94,40 €

DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky

Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky.

16600047D 17,00 €

DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS...

Zázrak  života,  AIDS,  Sme  zrelí  na  manželstvo?,
Rodinný život a životný štýl.

16600046D 29,00 €

DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu...

Zázrak života, Mením sa na ženu, Mením sa na muža,
Prvé lásky.

16600045D 29,00 €

DVD - Životodarná VODA - sladký a slaný
svet
Výukové  CD s  materiálom vo  formáte  .pps  na  69.
paneloch  s  96.  fotografiami  a  kontrolnými  otázkami
pre žiakov a študentov predstavuje vodu, život v nej a
okolo nej.

19890020A 24,00 €

Environmentálna výchova - multi

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program,
zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej
miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri
základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol.  V
českom jazyku.

17100037A 102,00 €
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iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Biológia  -
Ľudské  telo  a  jeho  funkcie.  Pomocou  tohto
výučbového interaktívneho programu sa môžu žiaci
oboznámiť  s  funkciami  ľudského  tela  a  pochopiť
fungovanie orgánov (3D animácie).

17500300A 90,00 €

iDoctum - Interaktivní vyučovací balík -
Biologie - Svět zvířat
iDoctum - Interaktivní vyučovací balík - Biologie - Svět
zvířat. Verzia v českom jazyku.

17500308A 90,00 €

Mikroskopické fotografie - CD

Mikroskopické  fotografie.  CD-ROM  obsahuje  viac  ako
200ks  farebných  obrázkov  mikropreparátov  vo
vysokej  kvalite.  Niektoré  použité  mikropreparáty:
blcha, candida, pijavica, plazmódiá, zložené oko...

17100042C 16,40 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Rastliny okolo nás (verzia 2) - multi

Skôr vydaný úspešný program Rastliny okolo nás bol
významne rozšírený, a to jednak čo do počtu rastlín,
jednak o novej časti, ktorými sú Botanický slovník a
"Poznávačka". Počet rastlín sa zvýšil o 101 druhov.

17100039B 90,00 €

Rastliny okolo nás (verzia 2) - multi CD
upgrade
Skôr vydaný úspešný program Rastliny okolo nás bol
významne rozšírený, a to jednak čo do počtu rastlín,
jednak o nové časti, ktorými sú Botanický slovník a
"Poznávačka". Počet rastlín sa zvýšil o 101 druhov.

17100040C 57,20 €

TS Biológia - Svet hmyzu - Multi

V  tomto  programe  žiaci  spoznajú  veľa  nového  a
zaujímavého  z  tajuplného  sveta  hmyzu.  Naučia  sa
rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu,
zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale
pochopia aj význam hmyzu pre človeka.

17300045A 120,00 €

TS Botanika 1 - Vybrané čeľade
dvojklíčnolistových rastlín
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom  školstva  SR.  Softvér  vznikol  v
spolupráci  s  poprednými  slovenskými  pedagógmi.
Počas  vývoja  prechádzal  rozsiahlym testovaním  na
slovenských školách. Softvér umožňuje vytváranie a
tlač  pracovných  listov.  Získal  viaceré  ocenenia.
Vhodný pre: ŠMŠ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, ŠZŠ.

17300057B 168,00 €

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolisté
byliny, stromy, kry
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300092B 168,00 €

TS Botanika 3 - Hospodársky významné
dvojklíčnolisté rastliny, kry, stromy
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300093B 168,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Biológia

Výučbové CD - Anatómia človeka - komplet

7 výučbových programov s cvičeniami. Všetko na 1
CD.  Určené  pre  interaktívnu  tabuľu.  CD  obsahuje:
Kostra  človeka,  Cievna  sústava,  Tráviaca  sústava,
Dýchacia sústava,  Nervová sústava,  Rozmnožovacia
sústava, Zmyslové orgány.

17700389D 350,00 €

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD

17700374D 92,00 €

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700372D 92,00 €

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - SV
+IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700373D 102,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700368D 92,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700366D 92,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - SV + IA10
licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700367D 102,00 €

Výučbové CD – Dýchacia sústava - SV +
IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700305D 88,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Biológia - licencia na 1pc

Výukový SW Sunflower Biológia je plne interaktívny výučbový softvér na predmet Biológia. Obsahuje učivo biológie,
pokusy a názorné príklady využitia biológie v živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady, aktivity, pracovné
hárky a testy. 8 okruhov: bunky, cirkulácia, enzýmy, fotosyntéza, korisť predátora, osmóza, rastliny, trávenie.

17500015A 489,60 €

Kód Názov Cena
17500016A Výukový SW Sunflower learning - Biológia - licencia na 5pc 544,80 €
17500017A Výukový SW Sunflower learning - Biológia - licencia na 10pc 787,20 €
17500018A Výukový SW Sunflower learning - Biológia - licencia na 20pc 960,00 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Biológia, Dejepis
Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 1pc

Výukový  SW  Sunflower  Celá  sada  je  plne  interaktívny  výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,  Biológia.
Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady využitia všetkých predmetov v živote. Toto učivo je obohatené o názorné
príklady, aktivity, pracovné hárky a testy.

17500033A 1 236,00 €

Kód Názov Cena
17500034A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 5pc 1 372,80 €
17500035A Výukový SW Sunflower leraning - Celá sada - licencia na 10pc 1 891,20 €
17500036A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 20pc 2 407,20 €
17500037A Výukový SW Sunflower learning - Celá sada - licencia na 50pc 2 925,60 €

Vzdušný oceán - multi

Prvé CD z radu Živly obsahuje, vysvetľuje a názorne
predvádza mnoho informácií  týkajúcich sa vzduchu.
Od fyzikálnych princípov lietania, cez vzduch v prírode
až k vzduchu spoločenskému a ekológii.

17100047C 44,80 €

Živel OHEŇ - multi

Druhé CD z radu Živly obsahuje text knihy Živel oheň -
energie  s  veľmi  peknými  fotografiami,  ilustráciami  a
obrázky  od  popredných  českých  publicistov  a
odborníkov. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú napríklad
vplyvom ohňa a slnka na umenie...

17100049C 47,20 €

Živel ZEM - multi

Tretie  CD  z  radu  Živly  obsahuje  text  knihy  Živel
krajiny  s  veľmi  peknými  fotografiami,  ilustráciami  a
obrázky  od  popredných  českých  publicistov  a
odborníkov. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú napríklad
vplyvom živlu krajiny na umenie...

17100048C 47,20 €

Dejepis/Nástenné obrazy

DEJEPIS - pravek, starovek - kartón

Súbor kartónových obrazov približuje dejiny praveku a
staroveku.

16200326D 35,50 €

DEJEPIS - starovek a raný stredovek -
kartón
Súbor kartónových obrazov voľne nadväzuje na súbor
dejepisných  obrazov  Pravek  a  starovek.  Približuje
Staroveké Grécko až po ranný stredovek.

16200372C 51,90 €

Dejiny v obrazoch - Starovek - fólie - 21 ks

Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  staroveku.  Staroveká  Mezopotámia  -
spoločnosť a politika, staroveký Egypt - spoločnosť a
politika, štáty vo východnom Stredomorí a na Blízkom
východe, staroveká India, atď.

16000051C 96,60 €

Dejiny v obrazoch - Raný stredovek - fólie -
13 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom dejín raného stredoveku. Sťahovanie národov,
príchod  Slovanov  do  našich  zemí,  Byzantská  ríša,
výboje  Arabov,  kresťanstvo  v  ranom  stredoveku,
Franská ríša, atď.

16000053C 63,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Dejiny v obrazoch - Vrcholný a neskorý
stredovek - fólie - 15 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  vrcholného  a  neskorého  stredoveku.
Stredoveká  kolonizácia,  stredoveká  spoločnosť,
panovník,  šľachta  a  poddaní,  tiene  stredovekej
spoločnosti - útrpné právo, atď.

16000055C 71,40 €

Dejiny v obrazoch - Raný novovek - fólie -
13 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  raného  novoveku  (do  polovice  17.
storočia). Hospodárske a spoločenské zmeny v Európe
15. a 16. storočia, objavné cesty, dôsledky objavných
plavieb, reformácia, atď.

16000057C 63,00 €

Dejiny v obrazoch - Pravek - kartón - 10 ks

Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  praveku.  Archeológia,  vznik  a  vývoj
človeka, človek zručný a človek vzpriamený, človek
rozumný, človek dnešného typu, vznik náboženských
predstáv a umenia, atď.

16000050C 49,80 €

Hospodársko-politické pomery v Európe
1989 - 2007
Štáty Európskej  únie (EHS) pred rokom 1989, nové
štáty Európskej únie po roku 1989, kandidátske štáty,
významné centrá - Brusel, Maastricht, Haag, atď.

16000002C 64,20 €

Hospodársko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty  západného  hospodársko  -  polit ického
zoskupenia,  zakladajúci  členovia  EHS,  štáty  RVHP,
pridružené štáty k RVHP, železná opona.

16000005C 64,20 €

Dejiny v obrazoch - Novovek I. - fólie 14 ks

Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  druhej  polovice  17.  a  18.  storočia.
Manufaktúrna výroba a poľnohospodárstvo v 17. a 18.
storočí,  počiatky  priemyselnej  revolúcie,  anglická
revolúcia, atď.

16000059C 69,00 €

Dejiny v obrazoch - Novovek II. - fólie - 18
ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom dejín 19. storočia. Priemyselná výroba v 19.
storočí,  vedecký  a  technický  pokrok  v  19.  storočí,
Viedenský kongres a obdobie reštaurácie, atď.

16000061C 83,40 €

Dejiny v obrazoch - Moderná doba I. - fólie -
12 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom obdobia rokov 1914-1945. I. svetová vojna I.,
I.  svetová  vojna  II.,  revolúcia  v  Rusku,  povojnové
usporiadanie Európy, nástup fašizmu v Európe v 20.-
tych rokoch, atď.

16000063C 59,40 €

Dejiny v obrazoch - Moderná doba II. - fólie
- 10 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom obdobia od roku 1945 do konca 20. storočia.
Dôsledky  II.  svetovej  vojny  vo  svete  a  v  Európe,
začiatok  Studenej  vojny  v  40.-tych  rokoch,
medzinárodné  vzťahy  v  50.-60.-tych  rokoch,  atď.

16000065C 49,80 €

Dejiny v obrazoch - Slovenské dejiny
20.stor. - fólie - 21 ks
Československé légie v období 1. svetovej vojny, vznik
ČSR  -  národnostné  a  územné  konflikty  1918-1919,
národnostná skladba obyvateľstva ČSR v roku 1930,
čs.  priemysel  1918-1938,  čs.  poľnohospodárstvo
1918-1938, krajinské zriadenie ČSR, atď.

16000067C 102,60 €

Európa po Viedenskom kongrese
1815-1847
Významné štáty a centrá, územné zmeny a zisky po
Napoleonovej porážke, Viedenský kongres, nemecký
spolok, základ svätej aliancie.

16000031C 64,20 €

Európa v dobe napoleonských vojen v
rokoch 1800-1815
Francúzsko  a  ním  ovládnuté  územia,  francúzski
spojenci,  Napoleonovi  protivníci,  kontinentálna
blokáda,  najvýznamnejšie  bitky,  ruské  ťaženie.

16000038C 64,20 €
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Dejepis

Samova ríša a stredná Európa v 7.storočí

Samova ríša, jej  susedia a protivníci -  Franská ríša,
ríša Longobardov, ríša Avarov, útoky na Samovu ríšu,
významné hradiská.

16000039C 64,20 €

Historické mapy - Dejiny sveta a Európy I. -
fólie - 15 ks
Svet v roku 1914, Európa pred 1. svetovou vojnou, 1.
svetová  vojna,  Európa  po  1.  svetovej  vojne,  ruská
revolúcia a jej ohlasy v Európe, versailleský systém a
medzinárodné  zmluvné  vzťahy  v  Európe,  úpadok
demokracie v Európe 1919-1938, atď.

16000075C 71,40 €

Historické mapy - Dejiny sveta a Európy II.
- fólie - 17 ks
Zmeny v strednej a východnej Európe v roku 1945,
rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po 2. svetovej
vojne,  rozdelenie  Európy  v  období  Studenej  vojny,
hospodárske  pomery  v  Európe  v  období  Studenej
vojny, atď.

16000077C 84,60 €

Dejiny v obrazoch - Starovek - kartón -
21ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  staroveku.  Staroveká  Mezopotámia  -
spoločnosť a politika, staroveký Egypt - spoločnosť a
politika, štáty vo východnom Stredomorí a na Blízkom
východe, staroveká India, atď.

16000052C 96,60 €

Dejiny v obrazoch - Raný stredovek -
kartón - 13 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom dejín raného stredoveku. Sťahovanie národov,
príchod  Slovanov  do  našich  zemí,  Byzantská  ríša,
výboje  Arabov,  kresťanstvo  v  ranom  stredoveku,
Franská ríša, atď.

16000054C 63,00 €

Dejiny v obrazoch - Vrcholný a neskorý
stredovek - kartón - 15ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  vrcholného  a  neskorého  stredoveku.
Stredoveká  kolonizácia,  stredoveká  spoločnosť
panovník,  šľachta  a  poddaní,  tiene  stredovekej
spoločnosti - útrpné právo, atď.

16000056C 71,40 €

Začiatky a rozmach Veľkomoravskej ríše

Územný rozmach Veľkej Moravy, významné hradiská,
byzantská  misia,  arcibiskupstvá  a  biskupstvá,
významní  susedia,  vpád  Uhrov.

16000040C 64,20 €

Staroveké Grécko 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300015C 98,00 €

Staroveký Východ 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300024C 98,00 €

Dejiny v obrazoch - Raný novovek - kartón -
13 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  raného  novoveku  (do  polovice  17.
storočia). Hospodárske a spoločenské zmeny v Európe
15. a 16. storočia, objavné cesty, dôsledky objavných
plavieb, reformácia, atď.

16000058C 63,00 €

Dejiny v obrazoch - Novovek I. - kartón - 14
ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom  dejín  druhej  polovice  17.  a  18.  storočia.
Manufaktúrna výroba a poľnohospodárstvo v 17. a 18.
storočí,  počiatky  priemyselnej  revolúcie,  anglická
revolúcia, atď.

16000060C 69,00 €

Dejiny v obrazoch - Novovek II. - kartón -
18 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom dejín 19. storočia. Priemyselná výroba v 19.
storočí,  vedecký  a  technický  pokrok  v  19.  storočí,
Viedenský kongres a obdobie reštaurácie, atď.

16000062C 83,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Dejiny v obrazoch - Moderná doba I. -
kartón - 12ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom obdobia rokov 1914-1945. I. svetová vojna I.,
I.  svetová  vojna  II.,  revolúcia  v  Rusku,  povojnové
usporiadanie Európy, nástup fašizmu v Európe v 20.
rokoch, atď.

16000064C 59,40 €

Dejiny v obrazoch - Moderná doba II. -
kartón - 10 ks
Súbor obsahuje ilustrácie k jednotlivým tematickým
celkom obdobia od roku 1945 do konca 20. storočia.
Dôsledky  II.  svetovej  vojny  vo  svete  a  v  Európe,
začiatok  Studenej  vojny  v  40.-tych  rokoch,
medzinárodné  vzťahy  v  50.-60.-tych  rokoch,  atď.

16000066C 49,80 €

Veľké zemepisné objavy a kolonizácia (15. -
17. stor.) 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300004C 98,00 €

Dekolonizácia Ázie v 50. - 60.rokoch
20.storočia
Koloniálne  panstvo  svetových  veľmocí,  významné
konflikty  a  národnostno-oslobodzovacie  hnutia  -
Kórea,  Tibet,  Kašmír,  Indočína,  významné  centrá.

16000013C 64,20 €

Dekolonizácia Afriky v 50. - 70. rokoch
20.storočia
Koloniálne  panstvo  svetových  veľmocí,  významné
konflikty  a  národnostno-oslobodzovacie  hnutia  -
Alžírsko,  Kongo,  Egypt,  Izrael,  Angola,  Mozambik,
rasistické štáty.

16000014C 64,20 €

II.Svetová vojna v Európe 1943-1945 bez cd

Štáty  Osi  a  nimi  okupované  územia  koncom  roku
1942,  štáty  Spojencov,  postup  Červenej  armády  v
rokoch  1943-1945,  postup  spojeneckých  armád  v
rokoch  1943-1945,  významné  bitky,  významné
konferencie  Spojencov.

16000018C 64,20 €

Dejiny v obrazoch - Slovenské dejiny 20.
stor. - kartón - 21 ks
Československé légie v období 1. svetovej vojny, vznik
ČSR  -  národnostné  a  územné  konflikty  1918-1919,
národnostná skladba obyvateľstva ČSR v roku 1930,
čs.  priemysel  1918-1938,  čs.  poľnohospodárstvo
1918-1938, krajinské zriadenie ČSR, atď.

16000068C 102,60 €

Historické mapy - Dejiny sveta a Európy I. -
kartón - 15ks
Svet v roku 1914, Európa pred 1. svetovou vojnou, 1.
svetová  vojna,  Európa  po  1.  svetovej  vojne,  ruská
revolúcia a jej ohlasy v Európe, versailleský systém a
medzinárodné  zmluvné  vzťahy  v  Európe,  úpadok
demokracie v Európe 1919-1938, atď.

16000076C 71,40 €

Historické mapy - Dejiny sveta a Európy II.
- kartón - 17ks
Zmeny v strednej a východnej Európe v roku 1945,
rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po 2. svetovej
vojne,  rozdelenie  Európy  v  období  Studenej  vojny,
hospodárske  pomery  v  Európe  v  období  Studenej
vojny, atď.

16000078C 84,60 €

Dejiny 19. storočia na mapách I. - fólie - 12
ks
Súbor 12 ks farebných fólií a 12 ks pracovných listov:
Svet na konci 18. storočia (mocnosti, kolonializmus),
Francúzska revolúcia a Európa na konci 18. storočia
(situácia  vo  Francúzsku,  protifrancúzska  koalícia,
konflikty), Európa v období napoleonských vojen 1800
- 1815, atď.

16000071C 59,40 €

II.Svetová vojna v Tichomorí 1941-1945

Územia  okupované  Japonskom  a  oblasti  pod
japonskou kontrolou v auguste 1945, významné bitky,
smery postupu Spojencov, bombardovanie Hirošimy a
Nagasaki.

16000019C 64,20 €

Sovietsky zväz medzi svetovými vojnami

Významné centrá, významné industrializované oblasti,
oblasti táborov nútenej práce a úplnej izolácie, oblasti
hladomoru.

16000024C 64,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dejepis

Nemecko po nástupe A.Hitlera 1933-1939

Územie  Nemecka  v  roku  1933,  smery  nemecké
agresie,  obsadené  a  pripojené  územia,  prvé
koncentračné tábory, protižidovské zákony, významné
centrá.

16000025C 64,20 €

Dejiny 19. storočia na mapách I. - kartón -
12 ks
Súbor 12 ks nástenných obrazov a 12 ks pracovných
listov:  Svet  na  konci  18.  storočia  (mocnosti,
kolonializmus),  Francúzska  revolúcia  a  Európa  na
konci  18.  storočia  (situácia  vo  Francúzsku,
protifrancúzska  koalícia,  konflikty),  Európa  v  období
napoleonských vojen 1800 - 1815, atď.

16000072C 59,40 €

Dejiny 19. storočia na mapách II. - fólie - 13
ks
13 ks farebné fólie + ČB pracovné listy: Hospodárske
pomery  v  Európe  v  2.  pol.  19.  storočia  (rozvoj
priemyslu, poľnohospodárstva), zjednotenie Talianska,
zjednotenie  Nemecka  (vrátane  prusko-rakúsko  a
prusko-francúzskej vojny), občianska vojna v USA, atď.

16000073C 63,00 €

Dejiny 19. storočia na mapách II. - kartón -
13 ks
13  ks  nástenné  obrazy  +  ČB  pracovné  l isty:
Hospodárske pomery v Európe v 2. pol. 19. storočia
(rozvoj  priemyslu,  poľnohospodárstva),  zjednotenie
Talianska,  zjednotenie  Nemecka  (vrátane  prusko-
rakúsko a prusko-francúzskej vojny), občianska vojna
v USA, atď.

16000074C 63,00 €

Dejiny svetového umenia v obrazoch -
moderná doba (20. stor.) - fólie
Secesná architektúra, architektúra konštruktivizmu a
funkcionalizmu  (Le  Corbusier),  architektúra
geometrickej  abstrakcie  (Bauhaus),  secesné
maliarstvo,  sochárstvo  a  maliarstvo  fauvizmu  a
expresionizmu (Matisse, Munch), atď.

16000079C 63,00 €

Dejiny svetového umenia v obrazoch -
moderná doba (20. stor.) - kartón
Secesná architektúra, architektúra konštruktivizmu a
funkcionalizmu  (Le  Corbusier),  architektúra
geometrickej  abstrakcie  (Bauhaus),  secesné
maliarstvo,  sochárstvo  a  maliarstvo  fauvizmu  a
expresionizmu (Matisse, Munch), atď.

16000080C 63,00 €

Staroveké Grécko 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300082C 88,00 €

Staroveký Východ 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300091C 88,00 €

Staroveká Itália a Rímska ríša, 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300032C 98,00 €

Dejiny v obrazoch - Slovensko v 20. storočí
I. - fólie
Slováci a Česi počas 1. svetovej vojny (légie, Štefánik,
atď.),  vznik  Československej  republiky  I.,  II.
(vyhlásenie  republiky,  predstavitelia  štátu,
národnostné  a  sociálne  problémy,  atď.),  ČSR
1918-1938 I., II., atď.

16000081C 57,00 €

Dejiny v obrazoch - Slovensko v 20. storočí
I. - kartón
Slováci a Česi počas 1. svetovej vojny (légie, Štefánik
atď.),  vznik  Československej  republiky  I.,  II.
(vyhlásenie  republiky,  predstavitelia  štátu,
národnostné  a  sociálne  problémy,  atď.),  ČSR
1918-1938 I., II., atď.

16000082C 57,00 €

Dejiny v obrazoch - Slovensko v 20. storočí
II. - fólie
Povojnové Československo v rokoch 1945-1947 I.- II.
(odsun  Nemcov,  nová  vláda,  voľby  1946,  súd  s  J.
Tisom,  SNB,  dvojročnica,  banderovci,  atď.),  február
1948, komunistické Československo v 50.-60. rokoch
I.- II., atď.

16000083C 57,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Dejiny v obrazoch - Slovensko v 20. storočí
II. - kartón
Povojnové Československo v rokoch 1945-1947 I.- II.
(odsun  Nemcov,  nová  vláda,  voľby  1946,  súd  s  J.
Tisom,  SNB,  dvojročnica,  banderovci,  atď.),  február
1948, komunistické Československo v 50.-60. rokoch
I.- II. atď.

16000084C 57,00 €

Dejiny 18. storočia na mapách - fólie - 17
ks
Súbor 17 ks farebných fólií  a 17 ks ČB pracovných
listov  obsahuje:  Svetové  mocnosti  na  začiatku  18.
storočia, Významné kultúrne oblasti v 17.-18. storočí,
Priemyselná revolúcia v Anglicku, Svetové mocnosti
na  začiatku  18.  storočia,  Hospodárske  pomery  v
Európe v 18. storočí, atď.

16000069C 80,40 €

Staroveká Itália a Rímska ríša 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300099C 88,00 €

Rímska ríša (1. stor. pred Kr. – 2. stor. po
Kr.) 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300039C 98,00 €

Rímska ríša (1. stor. pred Kr. – 2. stor. po
Kr.) 100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300106C 88,00 €

Križiacke výpravy v 12.–13. stor.
120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300045C 98,00 €

Dejiny 18. storočia na mapách - kartón - 17
ks
Súbor  17  nástenných  obrazova  45x31cm +  17  ks
pracovných  listov  obsahuje:  Svetové  mocnosti  na
začiatku  18.  storočia,  Významné kultúrne  oblasti  v
17.-18.  storočí,  Priemyselná  revolúcia  v  Anglicku,
Svetové  mocnosti  na  začiatku  18.  storočia,
Hospodárske  pomery  v  Európe  v  18.  storočí,  atď.

16000070C 80,40 €

Rozpad Sovietskeho zväzu a rozpad
Juhoslávie (dvojmapa)
Štáty bývalého Sovietskeho zväzu, niektoré významné
centrá,  krízové  miesta  -  Čečensko,  Kaukaz,  štáty
bývalej Juhoslávie s rokmi samostatnosti, najprudšie
konflikty  a  boje  -  Vukovar,  Sarajevo,  Mostar,  Srbská
krajina, Kosovo atď.

16000003C 80,10 €

Vojna v Kórei a vo Vietname (dvojmapa)

Územie severnej a južnej Kórey, hranica KĽDR a Južnej
Kórey,  38.  rovnobežka,  postupy severokórejských a
čínskych  jednotiek,  postupy  juhokórejských  vojsk  a
jednotiek OSN.

16000012C 80,10 €

Základy versailleského systému v Európe a
vznik nových štátov...
Významné  európske  mocnosti,  štáty  Malej  dohody,
štáty  Osi,  československo-francúzsko-sovietske
spojenectvo,  sídlo  Spoločnosti  národov,  významné
medzinárodné konferencie, spojenecké línie.

16000021C 80,10 €

Revolúcia 1848-1849 v Habsburskej
monarchii a v Európe (dvojmapa)
Najvýznamnejšie  centrá  revolúcie  v  habsburskej
monarchii, dôležité revolučné udalosti v habsburskej
monarchii,  rakúsky  snem,  významné  bitky,  ťaženie
rakúskej a ruskej armády, ťaženie revolučných vojsk,
atď.

16000032C 80,10 €

Križiacke výpravy v 12.–13. stor.
100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300112C 88,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dejepis

Veľké zemepisné objavy a kolonizácia
(15.–17. stor.), 100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300118C 88,00 €

Reformácia v Európe (16. stor.) 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300056C 98,00 €

Reformácia v Európe (16. stor.),
100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300124C 88,00 €

Vojensko-politické pomery v Európe 1989 –
2007
Štáty NATO pred rokom 1989, nové štáty NATO po
roku  1989,  neutrálne  krajiny,  štáty  bývalého
Sovietskeho  zväzu,  štáty  bývalej  Juhoslávie,
angažovanosť  NATO  v  Juhoslávii.

16000001C 64,20 €

Vojensko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty NATO a Varšavskej zmluvy s rokmi vstupu, štáty
mimo vojenských blokov,  neutrálne krajiny,  železná
opona, sovietske rakety stredného doletu, americké
rakety stredného doletu.

16000004C 64,20 €

Rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po
II. svetovej vojne (dvojmapa)
Okupačné  zóny  mocnosti  v  Nemecku  a  Rakúsku,
okupačné  sektory  Berlína,  proces  s  vojnovými
zločincami  v  Norimbergu,  letecký  most  1948,
berlínsky múr, vyhlásenie SRN a NDR, železná opona.

16000008C 80,10 €

Európa pred I. svetovou vojnou

Štáty  Dohody  a  štáty  s  nimi  spriatelené,  štáty
Trojspolku  a  štáty  s  nimi  spriatelené,  významné
centrá,  spojenecké  väzby,  významné  zbrojárske
závody, balkánske vojny, atď.

16000026C 64,20 €

Politický vývoj v Európe v 2. polovici 19.
storočia
Významné  europské  mocnosti,  významné  centrá,
významné  konflikty  -  krymská  vojna,  vojny  za
zjednotenie  Talianska,  prusko-rakúska  vojna  1866,
prusko-francúzska  vojna  1870,  rusko-turecká  vojna
1877-1878.

16000028C 64,20 €

Habsburská monarchia v 2. polovici 19.
storočia a jej národnostné...
Územné zloženie a rozmach habsburskej monarchie v
2.  polovici  19.  storočia,  dôležité  udalosti  a  konflikty,
významné  centrá,  Predlitavsko  a  Zalitavsko,
národnostné  zloženie  Rakúsko-Uhorska.

16000029C 80,10 €

Protireformácia v Európe (polovica 16.
stor. – koniec 17. stor.) 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300062C 98,00 €

Protireformácia v Európe (polovica 16.
stor. – koniec 17. stor.), 100x140cm
Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300130C 88,00 €

Európa v 17. stor. 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300068C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Európa v 17. stor. 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300136C 88,00 €

Francúzska revolúcia a Európa ku koncu
18.storočia
Situácia vo Francúzsku, územia zasiahnuté terorom,
protifrancúzska koalícia,  významné konflikty -  ťaženia
revolučných  vojsk  a  intervencia  armád,  významné
bitky, britská blokáda Francúzska.

16000037C 64,20 €

Vznik uhorského štátu v 10. a na začiatku
11. storočia
Jadro  územia  Arpádovcov  v  polovici  10.  storočia,
uhorský štát na začiatku vlády Štefana I., panovnícke
sídlo, významné vojenské ťaženia Štefana I.,  hlavné
dopravné a obchodné cesty, atď.

16000033C 64,20 €

Slovensko a uhorský štát v 11. - 12. storočí
(dvojmapa)
Zalesnené a osídlené územia na Slovensku, správne
centrá komitátov na Slovensku, významné cesty na
Slovensku, významné hradiská v 9. - 10. storočí na
Slovensku, atď.

16000034C 80,10 €

Cirkevné pomery na Slovensku a v
uhorskom štáte vo včasnom...
Hranice  diecéz  na  Slovensku,  sídlo  biskupa  na
Slovensku,  významné  kláštory  a  kapituly  na
Slovensku, sídla arcibiskupov a biskupov v uhorskom
štáte, niektoré významné kláštory, hranice Uhorska v
12. storočí.

16000035C 80,10 €

Európa a Franská ríša v 8. - 9. storočí

Významné  mocenské  centrá  v  Európe,  pohraničné
marky a záujmové oblasti Franskej ríše, cirkevný štát
a sídlo pápeža, sídlo byzantského cisára, významné
bitky, významné centrá, rozdelenie Franskej ríše.

16000036C 64,20 €

Nepokojná Európa v období Studenej vojny

Demokratické  krajiny,  štáty  na  ceste  od  totality  k
demokracii, socialistické krajiny, protivládne protesty
a povstania, intervencie cudzích vojsk, separatistické
hnutia,  občianské,  národnostné  alebo  náboženské
konflikty.

16000006C 64,20 €

Napoleónske vojny 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300009C 98,00 €

Napoleónske vojny 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300076C 88,00 €

II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike
(1.9.1939 - 18.11.1942) - 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300018C 98,00 €

II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike
(1.9.1939 - 18.11.1942) 100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300085C 88,00 €

I. svetová vojna v Európe, Slovensko v
dobe I. svetovej vojny (dvojmapa)
Štáty na strane Dohody, štáty na strane Centrálnych
mocností,  nezúčastnené  štáty,  vývoj  jednotlivých
frontov  1914-1918,  najväčšie  bitky,  použitie  zbraní
hromadného ničenia, atď.

16000027C 80,10 €
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II. svetová vojna v Európe a Afrike
1939-1942 a okupovaná...
Štáty  Osi  a  nimi  okupované  územia  koncom  roku
1942,  štáty  Spojencov,  smery  vojenskej  expanzie
štátov Osi, letecká bitka o Britániu, ďalšie významné
bitky, okupovaná Európa do 22.6.1941, atď.

16000017C 80,10 €

Občianska vojna v USA 1861-1865
(dvojmapa)
Územie  Únie,  industializované  oblasti,  územie
Konfederácie,  významné  ťaženia  vojsk,  námorná
blokáda, kapitulácia Konfederácie,  územná expanzia
USA do Latinskej Ameriky a Tichomoria, atď.

16000030C 80,10 €

Globalizovaný svet na počiatku 21.storočia

Vojensko-politická a hospodárska podoba súčasného
sveta, oblasti vplyvu a záujmov USA a ich spojencov,
oblasti zásob ropy a zemného plynu, miesta možných
budúcich konfliktov, ekonomickí konkurenti USA.

16000009C 64,20 €

Blízky a Predný Východ na prelome 20. a
21. storočia
Významné štáty, oblasti a centrá, významné konflikty,
iracko-íránska vojna 1980-1981, útoky USA proti Iraku
1990-91, 2003, sovietska intervencia do Afganistanu
1979-1989,  americké  operácie  proti  Tálibánu  a
organizácii Al-Káida, ďaľšie nepokojné miesta - Izrael,
Čečensko.

16000010C 64,20 €

Blok. rozdelenie sveta v období Studenej
vojny
Superveľmoci,  rozvinuté  štáty,  rozvojové  krajiny,
oblasti  dôležitých  vojnových  konfliktov  -  Kórea,
Indočína,  Afganistan,  Blízky  východ,  Alžírsko,  Kuba,
Stredná Amerika, Falklandy atď.

16000011C 64,20 €

Starý zákon 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300027C 98,00 €

Starý zákon 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300094C 88,00 €

Nový zákon 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300035C 98,00 €

Nový zákon 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300102C 88,00 €

USA v 2. polovici 20. a na počiatku 21. stor.

Vznik a sídlo OSN, karibská kríza, sovietske rakety na
Kube,  sovietske  lode,  americká  námorná  blokáda,
stredisko  jadrového  výskumu,  rasové  nepokoje,
indiánske rezervácie, zásahy v Latinskej Amerike, atď.

16000015C 64,20 €

Izrael a Palestína v minulosti a dnes
(dvojmapa)
Židovský  štát  podľa  rozdelenia  OSN 1947,  územné
zisky a straty v 2. polovici 20. st., významné konflikty,
šesťdňová  vojna,  Jom  Kippur,  rozdelenie  Izraela  v
súčasnosti, palestínska samospráva Gaza, Jeruzalem.

16000016C 80,10 €

Genocída, holocaust a hnutie odporu v
Európe 1939-1945
Okupované  územia  koncom  roku  1942,  významné
oblasti  partizánskych  operácií,  významné  povstania
proti  fašismu,  hlavné  židovské  getá,  koncentračné
tábory, vyhladzovacie tábory.

16000020C 64,20 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Úpadok demokracie v Európe 1919-1938 a
občianska vojna v Španielsku (dvojmapa)
Demokratické štáty, nedemokratické režimy s dátami
vzniku, štáty, ktoré vystúpili zo Spoločnosti národov,
talianska agresia do Habeša, boje medzi republikánmi
a nacionalistami v Španielsku.

16000022C 80,10 €

Ruská revolúcia a jej ohlasy v Európe

Oblasti  ovládané sovietmi  a  územné zisky  do  roku
1921,  sov ietske  útoky  1920-1921,  útoky
bielogvardejcov,  významné  miesta  revolučných
vystúpení,  významné  centrá,  republiky  rád  v  roku
1919, atď.

16000023C 64,20 €

Staroveké Grécko 2 v 1 160x120cm

Dejepisná  náučná  tabuľa  znázorňuje  na  dvoch
stranách  dejiny  starovekého  Grécka  od  najstarších
období gréckych dejín až po mestské štáty Sparta a
Atény,  grécko-perzské  vojny,  grécku  kultúru,
Alexandra Macedónskeho až po helenistickú kultúru.

17700190C 99,00 €

Rodokmeň gréckych bohov 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300016C 98,00 €

Rodokmeň gréckych bohov 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300083C 88,00 €

Sťahovanie národov a Veľká Morava 2 v 1
160x120cm
Dejepisná mapa, ktorá zachytáva Európu na prelome
staroveku a stredoveku, v období sťahovania národov,
umožňuje  spoznávať  dejiny  vlastného  národa  vo
vzájomných súvislostiach s vývojom v celej Európe.

17700173C 99,00 €

Grécke mýty 120x160 cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach. Sú
vynikajúcou  učebnou  pomôckou,  ktorá  uľahčuje
výklad učiva a prispieva k jeho ľahšiemu chápaniu a
osvojovaniu.

16300025C 98,00 €

Grécke mýty 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300092C 88,00 €

Slovenská republika – Ústava / Štátne
symboly SR, tabuľky A4
Tabuľka A4 „Slovenská republika – medzníky, ústava,
štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa
základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale
jej  obsah  tvorí  základ  všeobecného  vzdelania  a
národného  povedomia  každého  občana  Slovenskej
republiky.

17800169B 1,00 €

sv. Cyril a Metod, portrét 50x70cm

Svätý Cyril a svätý Metod (Konštantín Filozof – mních *
826/827  Solún,  Grécko  –  †  14.  február  869  Rím)
(arcibiskup * 815 Solún, Grécko – † 6. apríl 885 Veľká
Morava)

17800153B 43,00 €

František Jozef I., portrét 50x70cm

František Jozef I. (* 18. august 1830 Viedeň – † 21.
november 1916 Viedeň)

17800247B 43,00 €

II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike
(19.11.1942 - 8.5.1945) - 120x160cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300146C 98,00 €
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Dejepis

II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike
(19.11.1942 - 8.5.1945) - 100x140cm
Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300164C 88,00 €

Balkánsky poloostrov v 2. pol. 19. st.

Významné mocnosti regiónu a dôležité centrá, rozpad
osmanského panstva, nové štáty do r. 1914, berlínsky
kongres,  rusko-turecká vojna  1877-1878,  významné
bitky.

16000085C 66,00 €

Územné zmeny v Európe po II. svetovej
vojne
Územia pripojené k Sovietskemu zväzu, k Poľsku, k
Juhoslávii, štáty rozdelené na okupačné zóny.

16000086C 66,00 €

Veľké ríše starovekého východu I.
160x120cm - Mezopotámia
Obsah je spracovaný tak, aby uľahčil charakterizovať
všeobecné znaky a špecifické zvláštnosti  jednotlivých
starovekých  štátov,  vplyv  prírodných  pomerov  a
náboženstiev na ich vývoj,  najdôležitejšie  historické
udalosti a významných panovníkov.

17700215C 90,00 €

Pravek 160x120cm

Dejepisná mapa zachytáva na dvoch stranách dejiny
od vzniku slnečnej sústavy, začiatku života, cez vývoj
človeka až po začiatok staroveku. Spôsob spracovania
umožňuje spoznávať najstaršie dejiny živej prírody a
ľudstva  v  širších  súvislostiach,  vnímať  nadväznosť
jednotlivých období histórie.

17700161C 99,00 €

Veľké ríše starovekého východu II.
120x160cm - Egypt, India, Čína
Obsah je spracovaný tak, aby uľahčil charakterizovať
všeobecné znaky a špecifické zvláštnosti  jednotlivých
starovekých  štátov,  vplyv  prírodných  pomerov  a
náboženstiev na ich vývoj,  najdôležitejšie  historické
udalosti a významných panovníkov.

17700222C 90,00 €

Dejiny Európy (1918–1939) 160x120cm

Náučná  tabuľa  zachytáva  historický  vývoj  a  širšie
vzťahy  v  chronologickej  následnosti  formou
dejepisných  máp,  časovej  priamky  a  obrazového
materiálu.  Pomôcka  pomáha  žiakom  dosiahnuť
očakávané  výstupy  vzdelávacieho  programu
vzdelávacej  oblasti  človek  a  spoločnosť.

17700169C 99,00 €

Dejiny Európy (1789-1871) 160x120cm

Táto dejepisná pomôcka zachytáva historický vývoj a
širšie  vzťahy  v  chronologickej  následnosti  formou
dejepisných  máp,  časovej  priamky  a  názorného
obrazového materiálu. Náučná tabuľa má napomáhať
žiakom dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávacieho
programu vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť.

17700157C 99,00 €

Vývoj a expanzia Ruska v 18. storočí

Územný vývoj, smery vojenskej expanzie, významné
bitky,  významné  centrá,  významné  manufaktúry,
lodenice a prístavy, dôležití susedia, delenie Poľska.

16000087C 66,00 €

Koloniálne mocnosti na začiatku 19. a 20.
storočia
Významné svetové mocnosti a ich kolónie na začiatku
19. a 20. storočia.

16000088C 80,40 €

Boj anglických osád za nezávislosť a vznik
USA + CD
Územie 13 pôvodných kolónií, pripojenie územia do r.
1783,  smery  osídlenia,  význ.  udalosti,  intervencia
britskej armády, franc. pomoc, významné bitky.

16000089C 66,00 €

Prvá svetová vojna, vznik ČSR 160x120cm

Obsah prednej  strany,  zobrazenej  na mape Európy,
tvoria  obdobia  pred  prvou  svetovou  vojnou,  vznik
blokov,  ohniska  rozporov  a  predovšetkým  priebeh
vojny. Zadná strana obsahovo nadväzuje na I. svetovú
vojnu Versailleským mierovým systémom.

17700191C 99,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Európa po tridsaťročnej vojne, osvietenský
absolutizmus 120x160cm
Predná strana zobrazuje na mape, ktorá je obsahovo
prepojená  s  časovou  priamkou,  v  chronologickej
následnosti  dejín  habsburskej  monarchie  po
tridsaťročnej  vojne  až  po  nástup  Márie  Terézie  v
súvislosti  s vývojom v Európe. Obsah zadnej strany
tvoria historické obdobia osvietenského absolutizmu,
vlády Márie Terézie a Jozefa II.

17700216C 89,00 €

Habsburská monarchia v 18 storočí s CD

Územný  vývoj,  smery  vojenskej  expanzie,  oblasť
protihabsburského  povstania,  významné  bitky,
významné  centrá,  dôležití  susedia,

16000090C 64,20 €

Politický vývoj v Európe na začiatku a v 2.
polovici 18. storočia
Významné  europské  mocnosti,  významné  centrá,
významné  konflikty  -  krymská  vojna,  vojny  za
zjednotenie  Talianska,  prusko-rakúska  vojna  1866,
prusko-francúzska  vojna  1870,  rusko-turecká  vojna
1877-1878.

16000091C 80,10 €

2. svetová vojna - I. diel (1939-1943)
160x120cm
Náučná tabuľa znázorňuje na dvoch stranách priebeh
vojny od napadnutia Poľska, západnej Európy, ZSSR,
cez  vojnu  v  Tichom  oceáne,  v  severnej  Afrike,
Taliansku až po obrat vo vojne.

17700268C 99,00 €

2. svetová vojna - II. diel (1939-1943)
160x120cm
Náučná tabuľa znázorňuje na dvoch stranách priebeh
vojny od napadnutia Poľska, západnej Európy, ZSSR,
cez  vojnu  v  Tichom  oceáne,  v  severnej  Afrike,
Taliansku až po obrat vo vojne.

17700269C 99,00 €

Vývoj Európskej únie v rokoch 2008 - 2016

Obsah:  štáty  Európskej  únie,  členovia  eurozóny,
kandidátske  krajiny,  sídlo  európskych  inštitúcií,
Lisabonská  zmluva,  dlhová  a  menová  kríza,
problematika Grécka,  Schengenský priestor,  odchod
Veľkej  Británie  z  Európskej  únie,  dôležité  udalosti
rokov 2008- 2016.

16000093C 69,00 €

Vojensko-politický vývoj Európy v rokoch
2008 - 2016
Nástenná  mapa  zachytáva  najdôležitejšie  súčasné
problémy  a  udalosti,  týkajúce  sa  vojensko  -
politického vývoja Európy.

16000094C 69,00 €

Nepokojná Európa v rokoch 2008 - 2016

Nástenná  mapa  zachytáva  najdôležitejšie  súčasné
problémy a udalosti,  týkajúce sa politického vývoja
Európy.

16000095C 69,00 €

Dejepis/Modely anatomické, historické

Antropologická lebka - Steinheim

Model  bol  detailne  odliaty  z  Berkhemerovej
rekonštrukcie  (1936,  lebka  bez  sánky).  Originálna
lebka  pochádza  od  predchodcu  neandertálneho
človeka,  resp.  od  Homo  sapiens  Steiheimensis.
Rozmery: 19x12,5x21,5 cm, hmotnosť: 0,5kg.

12000247D 124,80 €

Antropologická lebka - Broken Hill, Kabwa

Odliatok lebky, ktorá bola objavená v železnej rude na
Broken Hill  v severozápadnej Rhodézii,  je príkladom
raného  človeka  Homo  Sapiens  Rhodesiens  alebo
Homo erectus Rhodesien. Rozmery: 21x15,5x23,5 cm,
hmotnosť: 0,5 kg.

12000248D 124,80 €

Antropologická lebka - KNM-AR 406 Omo
L.7a-125
Model  je  odliaty  z  rekonštruovanej  Kalvarium lebky
(KMN-ER  406)  s  č ias točnou  čeľusťou  a  je
pravdepodobne  príkladom  Australopitheca  Boisei
alebo  Paranthropusa  Boisei.  Rozmery:  18x18x22,5
cm, hmotnosť: 0,6 kg.

12000249D 124,80 €

Antropologická lebka - Sinanthropus

Homo  erectus  pekinesis  (Pithocantropus  pekinesis).
Lebka  raného  človeka.  Rok  nálezu:  1929  -  1936.
Miesto  nálezu:  jaskyňa  v  Choukoutiene  v  blízkosti
Pekingu. Vek: 400 000 rokov. Rozmery: 21x14x21,5
cm, hmotnosť: 0,6 kg.

12000250D 124,80 €
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Dejepis

Antropologická lebka - La Chapelle-Au-
Sains
Homo  sapiens  neanderthalensis  (k lasický
neandertálec). Lebka raného človeka vo veku 50 až 55
rokov.  Rok  nálezu:  1908.  Miesto  nálezu:  južné
Francúzsko. Vek: 35 000 – 45 000 rokov. Rozmery:
22x16x22,5 cm, hmotnosť: 0,6 kg.

12000251D 138,00 €

Antropologická lebka - Crô-Magnon

Homo  sapiens  sapiens.  Lebka  patrila  ranému
modernému snežnému mužovi z obdobia doby ľadovej
a ranej doby kamennej. Rok nálezu: 1868. Rozmery:
21,5x15x24,5 cm, hmotnosť: 0,6 kg.

12000252D 124,80 €

Dejepis/Výučbový softvér

Boj anglických osád za nezávislosť a vznik
USA + CD
Územie 13 pôvodných kolónií, pripojenie územia do r.
1783,  smery  osídlenia,  význ.  udalosti,  intervencia
britskej armády, franc. pomoc, významné bitky.

16000089C 66,00 €

CD-ROM - Dejiny 18. storočia na mapách

Svetové mocnosti na počiatku 18. st. (kolonializmus),
významné kultúrne oblasti v 17.-18. st. (barok, islam,
budhizmus), priemyselná revolúcia v Anglicku v 18. st.
(ohradzovanie,  centrá,  druhy  priemyslu,  doprava),
atď.

16000042C 34,00 €

CD-ROM - Dejiny 19. storočia na mapách I.
(1789-1849)
Svet  na  sklonku  18.  st.  (mocnosti,  kolonializmus),
francúzska  revolúcia  a  Európa  na  sklonku  18.  st.
(situácia  vo  Francúzsku,  protifrancúzska  koalícia,
konflikty),  Európa  v  dobe  napoleonských  vojen
1800-1815,  atď.

16000043C 27,00 €

CD-ROM - Dejiny 19. storočia na mapách II.
(1850-1900)
Hospodárske pomery v Európe v druhej polovici 19. st.
(rozvoj  priemyslu,  poľnohospodárstvo),  zjednotenie
Talianska,  zjednotenie  Nemecka  (vrátane  prusko-
rakúskej a prusko-francúzskej vojny), občianska vojna
v USA, atď.

16000044C 27,00 €

CD-ROM - Dejiny praveku a staroveku na
mapách
Vznik  človeka  a  jeho  šírenie,  neolitická  revolúcia,
Európa  v  dobe  železnej,  Slovensko  v  praveku,
najstaršie  svetové  civilizačné  oblasti,  staroveká
Mezopotámia,  staroveký  Egypt,  staroveká  India  a
Čína, ríše východného Stredomoria, atď.

16000092C 43,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v 20.
storočí na mapách I. (1914-1945)
Svet v roku 1914 (mocnosti,  kolonializmus),  Európa
pred l. svetovou vojnou (mocensko-politická situácia),
l.  svetová  vojna  v  Európe,  zmeny  v  Európe  po  I.
svetovej vojne (vznik nových štátov), atď.

16000045C 34,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v 20.
storočí na mapách II. (1945-2007)
Zmeny  v  strednej  a  východnej  Európe  1945,
rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po ll. svetovej
vojne, vojensko-politické rozdelenie Európy v období
Studenej  vojny  (NATO  a  Varšavská  zmluva,  rakety
stredného doletu), atď.

16000046C 42,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v rokoch
2008 - 2016
CD  -  ROM  zachytáva  dôležité  sociálne,  politické,
hospodárské a vojenské problémy dnešnej Európy a
sveta. Mapy sú aktualizované 31. 12. 2016.

16000096C 49,20 €

CD-ROM - Dejiny včasného stredoveku na
mapách
Vznik  a  rozmach  Byzantskej  ríše  (územný  vývoj,
Justinián  l.,  významné  konflikty),  vznik  a  rozmach
Arabskej  ríše  (územný  vývoj,  smery  výbojov,
významné konflikty),  doba  invázií  v  8.-11.  st.  (výboje
Vikingov, Uhrov, významné konflikty), atď.

16000041C 38,10 €

CD-ROM - Slovenské dejiny v 20. storočí na
mapách (1918-1993)
Čs.  légie  v  období  l.  svetovej  vojny,  vznik  ČSR,
národnostné  a  územné  konflikty  1918-1919,  správne
členenie  ČSR  1928,  národnostné  z loženie
obyvateľstva ČSR 1930, čs. priemysel 1918-1938, čs.
poľnohospodárstvo 1918-1938, atď.

16000047C 43,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

CD-ROM - Staroveký Rím

Počiatky rímskych dejín, Rím do ovládnutia Talianska,
Púnske vojny, kríza Rímskej republiky v 2.-1. st. pr.
Kr., G. l. Caesar, Rímske cisárstvo v 1.-2. st. po Kr.,
Rímske cisárstvo  v  3.-5.  st.  po  Kr.,  rímska veda a
kultúra, atď.

16000048C 34,60 €

Kód Názov Cena
16600017D DVD - Alexander Dubček, Jozef Kardinál Tomko... 29,00 €
16600011D DVD - Boj o Slovensko 1918-1919, Slovensko v Uhorsku 1861-1914.... 29,00 €
16600053D DVD - Byzantské umenie, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600002D DVD - Dávni Kelti a Slovensko, Starí Rimania a Germáni na Slovensku, Veľká Morava... 29,00 €
16600034D DVD - Dominik Tatarka, Fraňo Štefunko 29,00 €
16600052D DVD - Gotické maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
16600060D DVD - Hudba 19. storočia / Výtvarné umenie 19. Storočia Realizmus 33,00 €
16600063D DVD - Hudba 20. storočia, Výtvarné umenie medzi dvoma vojnami... 33,00 €
16600028D DVD - Ján Botto, Ján Čajak, Jesenius, Osuský 29,00 €
16600033D DVD - Ján Golian, Štefan Mojzes... 29,00 €
16600024D DVD - Ján Hollý, Janko Kráľ... 29,00 €
16600032D DVD - Ján Mudroch, Ján Kostra 29,00 €
16600030D DVD - Ján Papánek, Daniel Rapant... 29,00 €
16600022D DVD - Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský... 29,00 €
16600005D DVD - Jar národov, Barok na Slovensku... 29,00 €
16600025D DVD - Jozef Gregor Tajovský, Svetozár Hurban Vajanský, Švantner, Smrek 29,00 €
16600019D DVD - Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák,... 29,00 €
16600061D DVD - Klasicizmus na Slovensku, Romantizmus na SLovensku... 33,00 €
16600027D DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová... 29,00 €
16600029D DVD - Margita Figuli, Božena Slančíková, Chrobák, Bystý 29,00 €
16600031D DVD - Michal Miloslav Hodža, Pavol Jozef Šafárik... 29,00 €
16600026D DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč... 29,00 €
16600018D DVD - Milan Laluha, Jozef Cíger Hronský... 29,00 €
16600051D DVD - Mýty a najstaršia antická literatúra, Bibla... 33,00 €
16600012D DVD - Na križovatkách obchodných ciest, Peňažníctvo... 29,00 €
16600016D DVD - Osobnosti katololíckej cirkvi na Slovensku... 29,00 €
16600020D DVD - Pavol Dobšinský, Ján Kalinčiak... 29,00 €
16600007D DVD - Protifašistický odboj Slovákov v II.svetovej vojne... 29,00 €
16600009D DVD - Renesancia na Slovensku, Rómovia na Slovensku... 29,00 €
16600057D DVD - Renesančné divadlo, Renesančná architektúra... 33,00 €
16600056D DVD - Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie na Slovensku Renesančná hudba 33,00 €
16600021D DVD - Samo Chalupka, Juraj Palkovič, Matuška, Jesenský 29,00 €
16600015D DVD - Samostatná Slovenská republika v rokoch 1993-1998... 29,00 €
16600014D DVD - Slováci-zrod moderného národa, Slováci a národnostné menšiny, Slováci a Česi... 29,00 €
16600006D DVD - Slovenské vysťahovalectvo, Vznik Česko-Slovenska, Prvá ČSR 1918-1938.... 29,00 €
16600004D DVD - Slovensko na hranici Osmanskej ríše, Cechové remesla na Slovensku.... 29,00 €
16600008D DVD - Slovensko v medzinárodných súvislostiach, Cesta k demokracii... 29,00 €
16600049D DVD - Staroveká archaická a klasická estetika... 33,00 €
16600010D DVD - Svedectvo o procese I, Svedectvo o procese II.,... 29,00 €
16600003D DVD - Svet románskeho slohu s gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku... 29,00 €
16600065D DVD - Umenie 20. storočia na Slovensku I... 20,00 €
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Dejepis
Kód Názov Cena
16600013D DVD - Ústava z roku 1920 a Slovensko, Autonómne hnutie.... 29,00 €

Dekolonizácia Afriky v 50. - 70. rokoch
20.storočia
Koloniálne  panstvo  svetových  veľmocí,  významné
konflikty  a  národnostno-oslobodzovacie  hnutia  -
Alžírsko,  Kongo,  Egypt,  Izrael,  Angola,  Mozambik,
rasistické štáty.

16000014C 64,20 €

Dekolonizácia Ázie v 50. - 60.rokoch
20.storočia
Koloniálne  panstvo  svetových  veľmocí,  významné
konflikty  a  národnostno-oslobodzovacie  hnutia  -
Kórea,  Tibet,  Kašmír,  Indočína,  významné  centrá.

16000013C 64,20 €

Európa a Franská ríša v 8. - 9. storočí

Významné  mocenské  centrá  v  Európe,  pohraničné
marky a záujmové oblasti Franskej ríše, cirkevný štát
a sídlo pápeža, sídlo byzantského cisára, významné
bitky, významné centrá, rozdelenie Franskej ríše.

16000036C 64,20 €

Európa po Viedenskom kongrese
1815-1847
Významné štáty a centrá, územné zmeny a zisky po
Napoleonovej porážke, Viedenský kongres, nemecký
spolok, základ svätej aliancie.

16000031C 64,20 €

Európa pred I. svetovou vojnou

Štáty  Dohody  a  štáty  s  nimi  spriatelené,  štáty
Trojspolku  a  štáty  s  nimi  spriatelené,  významné
centrá,  spojenecké  väzby,  významné  zbrojárske
závody, balkánske vojny, atď.

16000026C 64,20 €

Európa v dobe napoleonských vojen v
rokoch 1800-1815
Francúzsko  a  ním  ovládnuté  územia,  francúzski
spojenci,  Napoleonovi  protivníci,  kontinentálna
blokáda,  najvýznamnejšie  bitky,  ruské  ťaženie.

16000038C 64,20 €

Francúzska revolúcia a Európa ku koncu
18.storočia
Situácia vo Francúzsku, územia zasiahnuté terorom,
protifrancúzska koalícia,  významné konflikty -  ťaženia
revolučných  vojsk  a  intervencia  armád,  významné
bitky, britská blokáda Francúzska.

16000037C 64,20 €

Genocída, holocaust a hnutie odporu v
Európe 1939-1945
Okupované  územia  koncom  roku  1942,  významné
oblasti  partizánskych  operácií,  významné  povstania
proti  fašismu,  hlavné  židovské  getá,  koncentračné
tábory, vyhladzovacie tábory.

16000020C 64,20 €

Globalizovaný svet na počiatku 21.storočia

Vojensko-politická a hospodárska podoba súčasného
sveta, oblasti vplyvu a záujmov USA a ich spojencov,
oblasti zásob ropy a zemného plynu, miesta možných
budúcich konfliktov, ekonomickí konkurenti USA.

16000009C 64,20 €

Habsburská monarchia v 18 storočí s CD

Územný  vývoj,  smery  vojenskej  expanzie,  oblasť
protihabsburského  povstania,  významné  bitky,
významné  centrá,  dôležití  susedia,

16000090C 64,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Habsburská monarchia v 2. polovici 19.
storočia a jej národnostné...
Územné zloženie a rozmach habsburskej monarchie v
2.  polovici  19.  storočia,  dôležité  udalosti  a  konflikty,
významné  centrá,  Predlitavsko  a  Zalitavsko,
národnostné  zloženie  Rakúsko-Uhorska.

16000029C 80,10 €

Hospodársko-politické pomery v Európe
1989 - 2007
Štáty Európskej  únie (EHS) pred rokom 1989, nové
štáty Európskej únie po roku 1989, kandidátske štáty,
významné centrá - Brusel, Maastricht, Haag, atď.

16000002C 64,20 €

Hospodársko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty  západného  hospodársko  -  polit ického
zoskupenia,  zakladajúci  členovia  EHS,  štáty  RVHP,
pridružené štáty k RVHP, železná opona.

16000005C 64,20 €

Interaktívny dejepis CD - Najnovšie dejiny

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300178C 150,00 €

Interaktívny dejepis CD - Novovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300203C 150,00 €

Interaktívny dejepis CD - Pravek-Starovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300073C 170,00 €

Interaktívny dejepis CD - Stredovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300141C 150,00 €

Nemecko po nástupe A.Hitlera 1933-1939

Územie  Nemecka  v  roku  1933,  smery  nemecké
agresie,  obsadené  a  pripojené  územia,  prvé
koncentračné tábory, protižidovské zákony, významné
centrá.

16000025C 64,20 €

Nepokojná Európa v období Studenej vojny

Demokratické  krajiny,  štáty  na  ceste  od  totality  k
demokracii, socialistické krajiny, protivládne protesty
a povstania, intervencie cudzích vojsk, separatistické
hnutia,  občianské,  národnostné  alebo  náboženské
konflikty.

16000006C 64,20 €

Nepokojná Európa v rokoch 2008 - 2016

Nástenná  mapa  zachytáva  najdôležitejšie  súčasné
problémy a udalosti,  týkajúce sa politického vývoja
Európy.

16000095C 69,00 €

Občianska vojna v USA 1861-1865
(dvojmapa)
Územie  Únie,  industializované  oblasti,  územie
Konfederácie,  významné  ťaženia  vojsk,  námorná
blokáda, kapitulácia Konfederácie,  územná expanzia
USA do Latinskej Ameriky a Tichomoria, atď.

16000030C 80,10 €

Politický vývoj v Európe na začiatku a v 2.
polovici 18. storočia
Významné  europské  mocnosti,  významné  centrá,
významné  konflikty  -  krymská  vojna,  vojny  za
zjednotenie  Talianska,  prusko-rakúska  vojna  1866,
prusko-francúzska  vojna  1870,  rusko-turecká  vojna
1877-1878.

16000091C 80,10 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dejepis

Politický vývoj v Európe v 2. polovici 19.
storočia
Významné  europské  mocnosti,  významné  centrá,
významné  konflikty  -  krymská  vojna,  vojny  za
zjednotenie  Talianska,  prusko-rakúska  vojna  1866,
prusko-francúzska  vojna  1870,  rusko-turecká  vojna
1877-1878.

16000028C 64,20 €

Revolúcia 1848-1849 v Habsburskej
monarchii a v Európe (dvojmapa)
Najvýznamnejšie  centrá  revolúcie  v  habsburskej
monarchii, dôležité revolučné udalosti v habsburskej
monarchii,  rakúsky  snem,  významné  bitky,  ťaženie
rakúskej a ruskej armády, ťaženie revolučných vojsk,
atď.

16000032C 80,10 €

Rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po
II. svetovej vojne (dvojmapa)
Okupačné  zóny  mocnosti  v  Nemecku  a  Rakúsku,
okupačné  sektory  Berlína,  proces  s  vojnovými
zločincami  v  Norimbergu,  letecký  most  1948,
berlínsky múr, vyhlásenie SRN a NDR, železná opona.

16000008C 80,10 €

Rozpad Sovietskeho zväzu a rozpad
Juhoslávie (dvojmapa)
Štáty bývalého Sovietskeho zväzu, niektoré významné
centrá,  krízové  miesta  -  Čečensko,  Kaukaz,  štáty
bývalej Juhoslávie s rokmi samostatnosti, najprudšie
konflikty  a  boje  -  Vukovar,  Sarajevo,  Mostar,  Srbská
krajina, Kosovo atď.

16000003C 80,10 €

Ruská revolúcia a jej ohlasy v Európe

Oblasti  ovládané sovietmi  a  územné zisky  do  roku
1921,  sov ietske  útoky  1920-1921,  útoky
bielogvardejcov,  významné  miesta  revolučných
vystúpení,  významné  centrá,  republiky  rád  v  roku
1919, atď.

16000023C 64,20 €

Samova ríša a stredná Európa v 7.storočí

Samova ríša, jej  susedia a protivníci -  Franská ríša,
ríša Longobardov, ríša Avarov, útoky na Samovu ríšu,
významné hradiská.

16000039C 64,20 €

Slovensko a uhorský štát v 11. - 12. storočí
(dvojmapa)
Zalesnené a osídlené územia na Slovensku, správne
centrá komitátov na Slovensku, významné cesty na
Slovensku, významné hradiská v 9. - 10. storočí na
Slovensku, atď.

16000034C 80,10 €

Sovietsky zväz medzi svetovými vojnami

Významné centrá, významné industrializované oblasti,
oblasti táborov nútenej práce a úplnej izolácie, oblasti
hladomoru.

16000024C 64,20 €

Úpadok demokracie v Európe 1919-1938 a
občianska vojna v Španielsku (dvojmapa)
Demokratické štáty, nedemokratické režimy s dátami
vzniku, štáty, ktoré vystúpili zo Spoločnosti národov,
talianska agresia do Habeša, boje medzi republikánmi
a nacionalistami v Španielsku.

16000022C 80,10 €

Územné zmeny v Európe po II. svetovej
vojne
Územia pripojené k Sovietskemu zväzu, k Poľsku, k
Juhoslávii, štáty rozdelené na okupačné zóny.

16000086C 66,00 €

Vojensko-politické pomery v Európe 1989 –
2007
Štáty NATO pred rokom 1989, nové štáty NATO po
roku  1989,  neutrálne  krajiny,  štáty  bývalého
Sovietskeho  zväzu,  štáty  bývalej  Juhoslávie,
angažovanosť  NATO  v  Juhoslávii.

16000001C 64,20 €

Vojensko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty NATO a Varšavskej zmluvy s rokmi vstupu, štáty
mimo vojenských blokov,  neutrálne krajiny,  železná
opona, sovietske rakety stredného doletu, americké
rakety stredného doletu.

16000004C 64,20 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dejepis

Vývoj a expanzia Ruska v 18. storočí

Územný vývoj, smery vojenskej expanzie, významné
bitky,  významné  centrá,  významné  manufaktúry,
lodenice a prístavy, dôležití susedia, delenie Poľska.

16000087C 66,00 €

Vývoj Európskej únie v rokoch 2008 - 2016

Obsah:  štáty  Európskej  únie,  členovia  eurozóny,
kandidátske  krajiny,  sídlo  európskych  inštitúcií,
Lisabonská  zmluva,  dlhová  a  menová  kríza,
problematika Grécka,  Schengenský priestor,  odchod
Veľkej  Británie  z  Európskej  únie,  dôležité  udalosti
rokov 2008- 2016.

16000093C 69,00 €

Vznik uhorského štátu v 10. a na začiatku
11. storočia
Jadro  územia  Arpádovcov  v  polovici  10.  storočia,
uhorský štát na začiatku vlády Štefana I., panovnícke
sídlo, významné vojenské ťaženia Štefana I.,  hlavné
dopravné a obchodné cesty, atď.

16000033C 64,20 €

Začiatky a rozmach Veľkomoravskej ríše

Územný rozmach Veľkej Moravy, významné hradiská,
byzantská  misia,  arcibiskupstvá  a  biskupstvá,
významní  susedia,  vpád  Uhrov.

16000040C 64,20 €

Základy versailleského systému v Európe a
vznik nových štátov...
Významné  európske  mocnosti,  štáty  Malej  dohody,
štáty  Osi,  československo-francúzsko-sovietske
spojenectvo,  sídlo  Spoločnosti  národov,  významné
medzinárodné konferencie, spojenecké línie.

16000021C 80,10 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Spoznávame minulosť I - Pravek (1. a 2
st.ZŠ)
Interaktívna poznávacia časť zameraná na poznávanie
života  našich  predkov  v  praveku  nám  postupne
pomáha  odhaľovať  mnohé  tajomstvá  o  živote
pravekých  ľudí.  Dozvieme  sa,  ako  pravekí  ľudia
zapaľovali oheň, ako získavali obživu atď.

17300042B 152,00 €

Spoznávame minulosť II - Egypt (1. a
2.st.ZŠ)
Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných
programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu
na  ZŠ  .  Nechýba  ani  napínavý  príbeh,  hry  a
ilustrovaná testová časť.

17300056B 152,00 €

Spoznávame minulosť III - Mezopotámie (1.
a 2.st. ZŠ)
Poznávame minulosť III  -  Mezopotámie, už tretí  diel
výukového radu, nás zavedie do obdobia starovekej
Mezopotámie,  kde  boli  položené  základy  našej
civilizácie. Výuková časť prináša mnoho informácií o
živote ľudí v Mezopotámii.

17300006B 152,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - IA10 licencia
Výučbový  program  prináša  prehľad  historických
udalostí  a  svetových  konfliktov  po  skončení  2.
svetovej vojny. Licencia IA10 – aktivačná verzia do 10
počítačov, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700072D 117,00 €

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - SIA3 licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700326D 106,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dejepis, Geografia

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - SV +IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700327D 126,00 €

Elektronické nástenné mapy CD- DEJEPIS

Obsah: 1. Staroveké Grécko, 2. Staroveký Východ, 3.
Staroveká Itália  a Rímska ríša,  4.  Veľké zemepisné
objavy (15.-17. stor.), 5. II. svetová vojna v Európe a
severnej Afrike (1939-1942).

16300208C 60,00 €

Geografia/Mapy

Afrika - politická mapa + slepá mapa (DUO)
- 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300201C 98,00 €

Afrika - politická mapa + slepá mapa (DUO)
- 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300189C 118,00 €

Afrika - politická mapa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300195C 88,00 €

Afrika - politická mapa 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300182C 98,00 €

Afrika - všeobecnogeografická mapa +
slepá mapa (DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300175C 98,00 €

Afrika - všeobecnogeografická mapa +
slepá mapa (DUO), 120x160 cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300129C 118,00 €

Afrika - všeobecnogeografická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300061C 98,00 €

Afrika - všeobecnogeografická160x120cm

Školská  nástenná  všeobecnogeografická  mapa  Afriky
má  slúžiť  predovšetkým  pri  výklade  učiteľa  a
uľahčovať prácu na hodinách zemepisu.

17700133C 90,00 €

Afrika - všeobecnografická mapa
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300157C 88,00 €

Austrália a Nový Zéland - 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300194C 88,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Austrália a Nový Zéland - 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300181C 98,00 €

Austrália a Nový Zéland -
všeobecnografická a politická mapa
160x120cm
Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
obojstranné, kde na jednej strane je mapa všeobecno-
geografická a na strane druhej mapa pracovná, slepá.

17700141C 90,00 €

Austrália a Oceánia + slepá mapa (DUO)
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300084C 118,00 €

Austrália a Nový Zéland + slepá mapa
(DUO) 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300200C 98,00 €

Austrália a Nový Zéland + slepá mapa
(DUO)120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300188C 118,00 €

Austrália a Oceánia + slepá mapa (DUO)
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300163C 98,00 €

Austrália Oceánia 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300145C 88,00 €

Austrália Oceánia 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300017C 98,00 €

Ázia - politická mapa +slepá mapa (DUO),
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300173C 98,00 €

Ázia - politická mapa +slepá mapa (DUO),
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300123C 118,00 €

Ázia - politická mapa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300155C 88,00 €

Ázia - politická mapa 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300055C 98,00 €
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Geografia

Ázia - politická mapa 140x190cm

Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
dvojitého  druhu:  mapa  všeobecne  geografická  alebo
mapa  politická.  Pri  prepise  do  českého  jazyka  je
použitá transliterácia, transkripcia a sú použité aj vžité
české názvy – exonymá.

17700162C 99,00 €

Ázia - všeobecnogeografická mapa + slepá
mapa (DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300171C 98,00 €

Ázia - všeobecnogeografická mapa + slepá
mapa (DUO), 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp

16300117C 118,00 €

Ázia - všeobecnogeografická mapa
100x140cm
Obsahovo  aj  graficky  sa  vyznačujú  vysokou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy na zadnej strane máp.

16300153C 88,00 €

Ázia - všeobecnogeografická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300050C 98,00 €

Ázia - všeobecnogeografická mapa
140x190cm
Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
dvojitého  druhu:  mapa  všeobecne  geografická  alebo
mapa  politická.  Pri  prepise  do  českého  jazyka  je
použitá transliterácia, transkripcia a sú použité aj vžité
české názvy – exonyma.

17700148C 99,00 €

Balkán, Taliansko, Grécko -
všeobecnogeografická / hospodárska mapa
160x120cm
Nová nástenná školská mapa východnej časti južnej a
juhovýchodnej  Európy  v  slovenskej  verzii  rozširuje
našu  ponuku  všeobecnogeografických  a
hospodárskych  máp  o  častiach  Európy.

17700138C 90,00 €

Európa - politická mapa + slepá mapa
(DUO) 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300105C 118,00 €

Európa - politická mapa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300150C 88,00 €

Európa - politická mapa 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300038C 98,00 €

Európa - politická mapa+slepá mapa (DUO)
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300168C 98,00 €

Európa - všeobecnogeografická mapa +
slepá mapa (DUO) 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300098C 118,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Európa - všeobecnogeografická mapa
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300148C 88,00 €

Európa - všeobecnogeografická
mapa+slepá mapa 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300166C 98,00 €

Európa -všeobecnogeografická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300031C 98,00 €

Európska únia + slepá mapa (DUO)
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300111C 118,00 €

Európska únia + slepá mapa (DUO),
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300169C 98,00 €

Európska únia 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300151C 88,00 €

Európska únia 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300044C 98,00 €

Génové centrá 100x140cm

Génové  centrá  dôležitých  kultúrnych  rastlín  a
domácich zvierat. Nástenná mapa, 100 x 140 cm.

16300096C 88,00 €

Génové centrá 120x160cm

Génové  centrá  dôležitých  kultúrnych  rastlín  a
domácich zvierat. Nástenná mapa, 120x160 cm.

16300029C 98,00 €

Geografický atlas pre základné a stredné
školy-tvrdá väzba
Atlas je vydaný ako učebnica na vyučovanie zemepisu
na  základných  a  stredných  školách.  Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky ho schválilo a zaradilo
do  zoznamu  odporúčaných  učebníc.  Atlas  je
vyhotovený v zošitovom prevedení (šitie skobkami) a
vo formáte 230 x 320 mm.

16800018C 11,40 €

Južná Amerika - politická mapa + slepá
mapa(DUO) - 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300199C 98,00 €

Južná Amerika - politická mapa + slepá
mapa(DUO) - 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300187C 118,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

Južná Amerika - politická mapa -
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300193C 88,00 €

Južná Amerika - politická mapa -
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300180C 98,00 €

Južná Amerika - všeobecnogeografická
mapa + slepá mapa( DUO) 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300161C 98,00 €

Južná Amerika - všeobecnogeografická
mapa + slepá mapa( DUO) 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300075C 118,00 €

Južná Amerika - všeobecnogeografická
mapa 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300143C 88,00 €

Južná Amerika - všeobecnogeografická
mapa 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300008C 98,00 €

Južná Amerika - všeobecnogeografická
mapa 160x120cm
Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
obojstranné, kde na jednej strane je mapa všeobecno-
geografická a na strane druhej mapa pracovná, slepá.
Pri prepise do českého jazyka je použitá transliterácia,
transkripcia  a  sú  použité  aj  vžité  české  názvy  –
exonymá.

17700176C 90,00 €

Južná Ázia - politická mapa 160x120cm

Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
dvojitého  druhu:  mapa  všeobecne  geografická  alebo
mapa  politická.  Pri  prepise  do  českého  jazyka  je
použitá transliterácia, transkripcia a sú použité aj vžité
české názvy – exonymá.

17700163C 81,00 €

Južná Ázia - všeobecnogeografická mapa
160x120cm
Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú
dvojitého  druhu:  mapa  všeobecne  geografická  alebo
mapa  politická.  Pri  prepise  do  českého  jazyka  je
použitá transliterácia, transkripcia a sú použité aj vžité
české názvy – exonyma.

17700151C 90,00 €

Južná Európa + slepá mapa ( DUO)
200x120cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300108C 138,00 €

Južná Európa 200x120cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300041C 118,00 €

Polárne oblasti - (Arktída - Antarktída)
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300093C 88,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Polárne oblasti - (Arktída - Antarktída)
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300026C 98,00 €

Prírodné oblasti a zložky Zeme 160x120cm

Prednú stranu didaktickej pomôcky tvorí mapa sveta
so zakreslením prírodných oblastí Zeme, podnebnými
pásmi  a  živočíchmi  typickými  pre  dané  prírodné
oblasti.  Súčasťou  je  aj  fotogaléria  charakterizujúca
jednotlivé  prírodné  oblasti.  Na  zadnej  strane  je
zakreslené  usporiadanie  rastlinstva  a  živočíšstva  v
závislosti od zemepisnej šírky.

17700229C 99,00 €

Pyrenejský poloostrov + slepá mapa (
DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300176C 98,00 €

Pyrenejský poloostrov + slepá mapa (
DUO), 120x160 cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300132C 118,00 €

Pyrenejský poloostrov 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300158C 88,00 €

Pyrenejský poloostrov 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300064C 98,00 €

Severná Amerika - politická mapa + slepá
mapa (DUO) - 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300202C 98,00 €

Severná Amerika - politická mapa + slepá
mapa (DUO) - 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300190C 118,00 €

Severná Amerika - politická mapa -
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300196C 88,00 €

Severná Amerika - politická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300183C 98,00 €

Severná Amerika - všeobecnogeografická
mapa + slepá mapa (DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300177C 98,00 €

Severná Amerika - všeobecnogeografická
mapa + slepá mapa (DUO), 120x160 cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300135C 118,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

Severná Amerika - všeobecnogeografická
mapa 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300159C 88,00 €

Severná Amerika - všeobecnogeografická
mapa 120x160 cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300067C 98,00 €

Severná Európa - všeobecnogeografická -
hospodárska mapa 160x120cm
Nová  nástenná  školská  mapa  Severnej  Európy  v
s l o v e n č i n e  r o z š i r u j e  n a š u  p o n u k u
všeobecnogeografických  máp  Európy  a  je  zároveň
prvým  pr í spevkom  v  pr ip ravovane j  rade
hospodárskych  máp  častí  Európy.

17700135C 90,00 €

Severná Európa - všeobecnogeografická
mapa + slepá mapa ( DUO) 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300101C 118,00 €

Severná Európa - všeobecnogeografická
mapa 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300149C 88,00 €

Severná Európa - všeobecnogeografická
mapa 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300034C 98,00 €

Severná Európa - všeobecnografická mapa
+ slepá mapa ( DUO) 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300167C 98,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Slepý glóbus

Polystyrénový nerozbitný slepý glóbus s  priemerom
40cm, otáčajúci sa okolo vlastnej osi, pokrytý zelenou
bridlicovou vrstvou. Popisovateľný kriedou.

MT01160C 176,40 €

Slnečná sústava 120x160cm

Štruktúra vesmíru, Mliečna dráha z bočného pohľadu,
planéty slnečnej sústavy, viditeľná časť Mesiaca, fázy
Mesiaca,  dráha  Mesiaca  okolo  Zeme,  pohyb  Zeme
okolo  Slnka,  zatmenie  Slnka  a  Mesiaca,  oslnenie
Zeme, atď.

16300070C 98,00 €

Slnečná sústava, 100x140cm

Štruktúra vesmíru, Mliečna dráha z bočného pohľadu,
planéty slnečnej sústavy, viditeľná časť Mesiaca, fázy
Mesiaca, dráha Mesiaca okolo Zeme, zatmenie Slnka a
Mesiaca,  pohyb Zeme okolo  Slnka,  oslnenie  Zeme,
zdanlivé  pohyby  Slnka,  sploštenie  Zeme,  zdanlivý
východ Zeme nad horizont Mesiaca. Nástenná mapa,
100 x 140 cm.

16300138C 88,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Slnečná sústava, tabuľa PVC 140x110cm

Prednosťou  tejto  tabule  je  jej  využitie  v  rámci
viacerých  predmetov  (fyzika,  geografia,  prírodoveda)
počas preberania základov učiva astronómie.

17800466C 100,00 €

Slovenská republika tematické mapy
160x120cm
Didaktická  pomôcka  je  v  rámci  vzdelávacieho
programu na  predmet  geografia  určená  na  2.  stupeň
ZŠ a stredné školy s cieľom bližšie spoznávať SR. Na
mapách  SR  prináša  údaje  o  polohe  štátu  v  rámci
sveta, Európy a strednej Európy, pomáha orientovať
sa v prírodných podmienkach našej krajiny atď.

17700093C 99,00 €

Slovensko - cestovný ruch - 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300089C 88,00 €

Slovensko - cestovný ruch - 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300022C 98,00 €

Slovensko - geologická stavba a nerastné
suroviny - 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300104C 88,00 €

Slovensko - geologická stavba a nerastné
suroviny - 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300037C 98,00 €

Slovensko - geomorfologické členenie -
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300110C 88,00 €

Slovensko - geomorfologické členenie -
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300043C 98,00 €

Slovensko - obyvateľstvo - 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300080C 88,00 €

Slovensko - obyvateľstvo - 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300013C 98,00 €

Slovensko - ochrana prírody a životné
prostredie - 100x140cm
Obsahovo  aj  graficky  sa  vyznačujú  vysokou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy na zadnej strane máp. Nami dodávané mapy
majú dlhú životnosť a sú lištované kvalitným drevom.

16300140C 88,00 €

Slovensko - ochrana prírody a životné
prostredie 120x160cm
Obsahovo  aj  graficky  sa  vyznačujú  vysokou
profesionálnou  úrovňou  spracovania  a  ich  klasické
využitie rozširujeme o slepé mapy zadnej strane máp.
Nami  dodávané  mapy  majú  dlhú  životnosť  a  sú
lištované kvalitným drevom.

16300072C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

Slovensko - podnebie - 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300116C 88,00 €

Slovensko - podnebie - 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300049C 98,00 €

Slovensko - pôdy a poľnohospodárstvo -
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300128C 88,00 €

Slovensko - pôdy a poľnohospodárstvo -
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300060C 98,00 €

Slovensko - rastlinstvo a živočístvo -
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300066C 98,00 €

Slovensko - územnosprávne členenie +
slepá mapa ( DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300174C 98,00 €

Slovensko - územnosprávne členenie +
slepá mapa ( DUO), 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp

16300126C 118,00 €

Slovensko - územnosprávne členenie
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300156C 88,00 €

Slovensko - územnosprávne členenie
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300058C 98,00 €

Slovensko - vodstvo - 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300122C 88,00 €

Slovensko - vodstvo - 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300054C 98,00 €

Slovensko - všeobecnogeografická mapa +
slepá mapa ( DUO), 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300172C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Slovensko - všeobecnogeografická mapa +
slepá mapa ( DUO), 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300120C 118,00 €

Slovensko - všeobecnogeografická mapa
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300154C 88,00 €

Slovensko - všeobecnogeografická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300052C 98,00 €

Slovensko- rastlinstvo a živočístvo -
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300134C 88,00 €

SR v Európe a vo svete 160x120cm

Obsahom  nenahraditeľnej  pomôcky  je  zobrazenie
polohy našej vlasti na mape Európy a sveta, názorné
grafické  vzájomné  porovnanie  rozlohy  SR,  Európy,
sveta  a  ružica  na  určovanie  svetových  strán.

17700214C 81,00 €

SR všeobecnogeografická mapa 160x120cm

Všeobecnogeografická  mapa  Slovenskej  republiky
patrí  do  základnej  a  nevyhnutnej  výbavy  hodín
zemepisu a vlastivedy na ZŠ.

17700055C 90,00 €

Stavba Zeme, tabuľa PVC 140x110cm

Žiak sa prostredníctvom tabule oboznámi so stavbou
Zeme  ako  planetárneho  telesa,  s  charakteristikou
jednotlivých jej častí a môže ich vzájomne porovnávať.
Vecný text je doplnený vhodnými ilustráciami k danej
téme.

17800397C 100,00 €

Stredná Európa + slepá mapa ( DUO)
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300170C 98,00 €

Stredná Európa + slepá mapa ( DUO)
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp

16300114C 118,00 €

Stredná Európa - všeobecnogeografická
mapa 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300047C 98,00 €

Stredná Európa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300152C 88,00 €

Svet - hospodárska mapa - priemysel
160x120cm
Súbor  hospodárskych  máp  sveta  je  rozdelený  do
dvoch  častí:  priemysel  a  poľnohospodárstvo.
Podkladom pre vyznačenie hlavných oblastí svetového
hospodárstva,  významných  priemyselných  miest,
hlavných nálezísk nerastných surovín a rozmiestnenia
dopravy je mapa sveta s členením štátov podľa výšky
HDP.  Mapa  je  doplnená  aktuálnymi  štatistickými
materiálmi.

17700154C 90,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

Svet - krajiny a poľnohospodárstvo
160x120cm
Súbor  hospodárskych  máp  sveta  je  rozdelený  do
dvoch  častí:  priemysel  a  poľnohospodárstvo.
Podkladom pre vyznačenie hlavných oblastí svetového
hospodárstva,  významných  priemyselných  miest,
hlavných nálezísk nerastných surovín a rozmiestnenia
dopravy je mapa sveta s členením štátov podľa výšky
HDP.

17700167C 90,00 €

Svet - politická mapa 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300023C 98,00 €

Svet - politická mapa + slepá mapa (DUO)
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300090C 118,00 €

Svet - politická mapa + slepá mapa (DUO),
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300165C 98,00 €

Svet - politická mapa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300147C 88,00 €

Svet - všeobecnogeografická mapa
100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300144C 88,00 €

Svet - všeobecnogeografická mapa
120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300014C 98,00 €

Svet - všeobecnogeografická mapa + slepá
mapa (DUO) 100x140cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300162C 98,00 €

Svet - všeobecnogeografická mapa + slepá
mapa (DUO) 120x160cm
Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300081C 118,00 €

Svet - všeobecnogeografický + svet
politický 160x120cm
Nástenná  mapa,  ktorá  je  neoddeliteľnou  súčasťou
hodín zemepisu, obsahuje dve základné mapy sveta, a
to všeobecnogeografickú a politickú.

17700136C 99,00 €

Svet nástenná politická mapa

Mierka 1:20 000 000, laminovaná, rozmer:149 x 104
cm.

15400004E 54,92 €

USA - všeobecnogeografická a politická
mapa 160x120cm obojstranná
Mapy  jednotlivých  štátov  sú  všeobecne  geografické
alebo  politické.  Ich  hlavné  využitie  je  v  6.  a  v  7.
ročníku ZŠ a na gymnáziách v hodinách regionálneho
zemepisu, ale rovnako sú i výborným doplnkom učiva
na ostatných stredných školách.

17700006C 99,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Veľká Británia - všeobecnogeografická
mapa 120x160cm
Mapy  jednotlivých  štátov  sú  všeobecne  geografické
alebo  politické.  Ich  hlavné  využitie  je  v  6.  a  v  7.
ročníku ZŠ a na gymnáziách v hodinách regionálneho
zemepisu, ale rovnako sú i výborným doplnkom učiva
na ostatných stredných školách.

17700067C 80,00 €

Západná Európa - všeobecnogeografická -
hospodárska obojstranná...
Ponuku  všeobecnogeografických  a  hospodárskych
máp s časťami Európy rozširujeme o novinku Západná
Európa,  ktorá  zobrazuje  územie  Francúzska,  štáty
Beneluxu, Veľkej Británie a Írska.

17700143C 90,00 €

Zem a vývoj života na Zemi 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300078C 88,00 €

ZEMEPISNÉ MAPY pre 5. a 6. ročník ZŠ

Súbor  kartónových  obrazov  môžete  využiť  pri
preberaní a výklade učiva o svetadieloch a oceánoch,
Afrike, Európe a Ázii.

16200208C 45,00 €

ZEMEPISNÉ MAPY pre 7. a 8. ročník ZŠ

Súbor  kartónových  obrazov  s  mapami  svetadielov,
oceánov a Slovenskej republiky.

16200276D 50,50 €

Zobrazenie reliéfu 100x140cm

Geomorfologický  profil  krajiny,  priečny  profil  a
základné metódy zobrazenia reliéfu. Nástenná mapa,
100 x 140 cm.

16300087C 88,00 €

Zobrazenie reliéfu 120x160cm

Geomorfologický  profil  krajiny,  priečny  profil  a
základné metódy zobrazenia reliéfu. Nástenná mapa,
120X160 cm.

16300020C 98,00 €

Pojazdný stojan na mapy (pre 50máp)
101x53x100 cm
Kovová konštrukcia (možnosť výberu farby), pojazdný

18800231D 207,60 €

Glóbus čistý s hranicami

Popisovateľný glóbus má biely povrch s obrysovými
linkami  krajín  bez  názvov  štátov.  Popisujte  štáty,
kontinenty,  oceány,  moria  stierateľnými  fixami.
Priemer glóbusu je 28cm. Súčasťou je 6 stierateľných
fixiek a 12 nálepiek zvierat.

10300020B 37,20 €

Geografia/Prístroje, modely

ESU Kufrík Geológia GA1

Určený  na  experimentálnu  výučbu  k  podnieteniu
zájmu o geológiu. Viac ako 20 experimentov. Uložené
v kufríku z recyklovaného plastu s priehradkami.

ME90024B 966,00 €

ESU Súprava - Čistenie vody

Pomocou súpravy na čistenie vody a prívod vody žiaci
získajú náhľad a vedomosti o tom, ako sa vyrába pitná
voda,  zabezpečuje  jej  čistota  a  ako  sa  distribuuje.
Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

10400026A 492,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

Hra - učíme sa orientáciu

Vďaka brožúre o orientácii na mape sa deti hravým
spôsobom učia, ako sa dostať z bodu A do bodu B.
Pomôcka obsahuje prehľadne spracované hárky o tom
ako čítať legendu, určiť smer a porozumieť mapám.
Zlepšuje  sa priestorová predstavivosť  a  zmysel  pre
orientáciu.

10300229B 34,00 €

Glóbus čistý s hranicami

Popisovateľný glóbus má biely povrch s obrysovými
linkami  krajín  bez  názvov  štátov.  Popisujte  štáty,
kontinenty,  oceány,  moria  stierateľnými  fixami.
Priemer glóbusu je 28cm. Súčasťou je 6 stierateľných
fixiek a 12 nálepiek zvierat.

10300020B 37,20 €

Glóbus Zem:dni a noci na kontinentoch, so
zdrojom napätia,...
Názorná pomôcky na objasnenie striedania dní a nocí
na  kontinentoch.  S  kalendárom,  otáčanie  pomocou
motora, v anglickom jazyku. Priemer: 28cm.

16401023C 123,00 €

Nafukovací glóbus

Obrovský nafukovací popisovací glóbus. Lokalizujte a
označte kontinenty,  povodia riek,  krajiny,  obchodné
cesty  a  iné.  Neobsahuje  žiadne  tlačené  slovo.
Obsahuje  návod,  sadu  na  opravu,  háčik  a  šnúrku.
Používajte zmývateľné fixy.

KV020054A 26,00 €

Lopta Zem, priemer100cm

Ideálna  pomôcka  na  vonkajšie  spoločenské  hry.
Vyrobená  z  kvalitnej  gumy.  Farba:  modrá,  hrúbka
plášťa 2 mm.

14300139C 262,00 €

Model - Vek oceánského dna

Znázornenie  konvekčného prúdu v  zemskom plášti.
Zloženie:  podložka s rozmermi 450mm x 200mm s
centrálnou  štrbinou,  2  posúvajúce  sa  fólie,  každá
nesie  pevnú doštičku (kontinentálna kôra)  a  časť  s
priečnymi pruhmi (oceánska kôra).

MT15475C 87,00 €

Model superkontinentu Pangea

Zobrazuje  pôvodný superkontinent  a  jeho postupné
rozdelenie a vzdaľovanie.

MT15473C 198,00 €

Žiacky model superkontinentu Pangea

Žiacky reliéfny model superkontinentu Pangea.

MT12116C 16,80 €

SISMODIDAC, simulácia seizmickej činnosti

Tento produkt je podobný vedeckým seizmometrom.
K použitiu s pamäťovým osciloskopom či pri pokusoch
podporovaných počítačom.

MT15479C 166,80 €

Tectodidac, tektonika

Demonštrácia  tektonických  pohybov.  Možnosť
zachovania  tektonických  modelov,  jedinečnosť  a
jednoduchosť.  Model  umožňuje  demonštráciu
viacnásobných  tektonických  pohybov.

MT15472C 115,20 €

Trojrozmerná planisféra

Presné,  3D znázornenie  reliéfu  od dna oceánov po
končiare kontinentov.  Celkový rozmer 135 x 95cm,
upevnenie na stôl alebo stenu.

MT17036C 156,00 €

Mini Tectodidac, jednopiestový (tektonika)

Zmenšený model  zhodný s  Tectodidacom.  Rovnaké
vlastnosti  a  funkčnosť,  lacný  model  potrebuje  pre
jednotlivé  pokusy  4x  menej  materiálu.  Každý  žiak
prevedie vlastný pokus a trieda súbežne vytvorí rôzne
profily vrás.

MT12117C 34,80 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

Mini Tectodidac, dvojpiestový (tektonika)

Zmenšený model  zhodný s  Textodidacom. Rovnaké
vlastnosti a funkčnosť, lacný model.

MT12114C 66,60 €

Ďalekohľad ACTION, 10x25

Binokulárny ďalekohľad, ktorý je nutné mať pri sebe
vždy, kedy sa dá niečo pozorovať. Zmenšené rozmery,
optická  kvalita  a  špeciálny  gumený povrch  robia  z
tohto  ďalekohľadu nepostrádateľný  predmet  určený
na  cestovanie,  treking  a  rôzne  druhy  športov.
Zväčšenie 10x, objektív 25x...

13000001A 27,36 €

Ďalekohľad EXPLO 10x25

Vreckový  binokulárny  ďalekohľad  s  originálnym
dizajnom -  strieborné  kovové  telo,  modrá  guma  a
červené antireflexné šošovky. K dispozícii sú 2 verzie:
8 x 21 a 10 x 25.

13000005B 18,00 €

Ďalekohľad KONUSMALL 10x25

Kompaktný  monokulárny  ďalekohľad  10  x  25  v
gumenom obale.  Šošovka je  potiahnutá  načerveno.
Individuálne zameranie,  zorné pole 1000m -  100m.
Výstupný  pupil  2,5mm,  celková  hmotnosť  je  60
gramov.

13000006A 14,40 €

Ďalekohľad Giant 20x60

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 60mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (1300g) sa odporúča používať so statívom.
Má lakovanú optiku a je potiahnutý čiernou gumou.

13000010A 65,00 €

Ďalekohľad Giant 20x80

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 80mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (2500g) sa odporúča používať so statívom.

13000011A 172,80 €

Ďalekohľad Newzoom 10-30x60

Newzoom rada obsahuje 3 ďalekohľady s rozlišným
priemerom, aby vyhovel potrebám každého uživateľa.
Tieto  ďalekohľady  sú  vybavené  silným  a  odolným
telom potiahnutým čiernou gumou a skvelou kvalitou
optiky.

13000012A 78,60 €

Ďalekohľad Newzoom 7-21x40

Newzoom ďalekohľad: 21x40, zorné pole na 1000m -
96m pri 7x a 43m pri 21x, výstupný pupil 5,7mm pri
7x  a  1,9mm  pri  21x,  hmotnosť  800g,  centrálne
zameriavanie, adaptabilný pre statív.

13000013A 59,40 €

Barometer

Barometer, priemer 85mm.

19600017B 13,00 €

Buzola školská

Plastová buzola.

10300336A 3,30 €

Buzola školská

Plastová buzola, Veľkosť: 90 x 65 mm

10300336A 3,30 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €
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Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Buzola SILVA Field

Strelka  s  jedným  hrotom.  Podložná  doštička.  S
aretáciou  a  olejovým kúpelom.  Kaučuková  objímka
pre dobré uchopenie. Záruka 5 rokov. Rozmery: 85 x
54 x 11mm.

MB13084C 29,40 €

Kompas Konuspoint-6

Kompas  KONUSPOINT-6  -  štyri  fosforeskujúce
ukazovatele  strán,  zatvárateľné  plastové  puzdro  so
vsadenou lupou, plnený olejom - zelený.

13000123A 8,00 €

Kompas Konustrek - 1

Kovový  (vojenský)  kompas  s  bublinou  a  dvojitou
stupnicou, plnený olejom - zelený.

13000027A 12,00 €

Kompas kovový

Kovový  kompas  s  priemerom 5cm so  zväčšovacím
sklom, rozdelený na 360 stupňov.

10300340A 6,60 €

Kompas Profi

Kompas s celokovovým telom naplnený kvapalinou, so
sklonomerom,  vodováhou  a  bodovým zameraním s
okulárom.

13000025A 28,32 €

Kompas školský

Školský  kompas  z  odolného  plastu  s  priesvitnou
spodnou časťou o priemere 4,8cm.

10300323A 3,00 €

Kompas z plastu

Rovná strelka, výukový model, bez aretácie.

MT00071C 13,20 €

Kompas z plastu, 35 mm

S  možnosťou  projekcie,  priemer  35mm,  strelka  s
jedným bodom, bez aretácie.

MT00067C 6,30 €

Kompas z plastu, 45 mm

S  možnosťou  projekcie,  priemer  45mm,  strelka  s
jedným bodom, bez aretácie, v plastovom obale.

MB00078C 9,50 €

Školský plastový kompas - 1ks

Kompaktné a ľahké plastové kompasy, čierna farba,
dodávané v sade 24ks. Vhodné pre celú triedu alebo
pre mimoškolskú záujmovú činnosť.

13000135A 2,20 €

Školská sada kompasov (v sade je 24 ks)

Kompaktné a ľahké plastové kompasy, čierna farba,
dodávané v sade 24ks. Vhodné pre celú triedu alebo
pre mimoškolskú záujmovú činnosť.

13000136A 51,84 €
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Geografia
Geografia/Sady hornín

Geologická sada fosílií 15 ks

Fosílie z rôznych geologických období. Set v kazete
obsahuje 15 kusov fosílií.

13500117B 47,40 €

Geologická sada hornín 20 ks

Horniny  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 20 alebo 24
kusov hornín (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500115B 55,68 €

Geologická sada hornín 20 ks

Horniny  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 20 alebo 24
kusov hornín (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500115B 55,68 €

Geologická sada minerálov 40 ks

Minerály  rôzneho  geologického  a  geografického
pôvodu. Set v drevenej kazete obsahuje 40 alebo 50
kusov minerálov (výrobca dodáva rôzne množstvá).

13500116B 160,80 €

Kolekcia 54 minerálov a hornín

Zbierka 54 zástupcov hornín a minerálov s rozmermi 2
-  4cm,  každý  exemplár  je  uložený  osobitne  v
kartónovej  krabičke  s  rozmermi  4  x  4cm,  s
informačným  štítkom  o  jeho  názve  a  pôvode.
Dodávané v úložnej krabici 40 x 26 x 4cm.

ME81882A 118,20 €

Kolekcia minerálov a hornín 40ks

Súprava  hornín  a  minerálov,  vhodná  pre  názorné
štúdium.  Súprava  obsahuje  10ks  horninotvorných
minerálov a 30ks hornín, uložených v priehradkach.
Veľkosť  každého  kusu  cca  2  x  2cm.  Súprava  je
uložená v dvoch boxoch. Jednotlivé kusy sú číslované
podľa zoznamu.

11900026C 164,00 €

Sada fosílií (rozmanitosť života)

Sada  12  odl iatkov  skamenel ín  v  krabic i  s
priehradkami: ryba, morský ježko, koral, žraločí zub,
zub dinosaura, zub ichtyosaura, amonit, stopa plaza,
list, ľaliovka, trilobit, kreveta.

MT16151C 52,20 €

Kompletná zbierka hornín, minerálov a
skamenelín
Kompletná zbierka hornín, minerálov a skamenelín 57
ks. Popisy v anglickom jazyku.

KV020079B 91,20 €

Geografia/Výučbový softvér

Afrika pre ZŠ - 1. až 5. diel - DVD

Dĺžka trvania 1 hod. 20 min.1. diel: Afrika na dohľad
(16 minút) 2. diel: Požehnanie Guinejského zálivu (16
minút), 3. diel: Cestovanie v čase (17minút) 4. diel:
Pestrý východ Afriky (16 minút) 5. diel: Južná Afrika -
Zem protiklado

11400020A 175,00 €

Chytrý Honza na Slovensku - multi

Program  je  založený  na  práci  s  trojrozmerným
obrázkovým modelom Slovenskej republiky. Môžete sa
v ľubovoľnej výške voľne pohybovať nad terénom a
pristávať na vybrané miesta.

17100025C 27,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia

DVD - Atmosféra a biosféra, Mestá európy -
severná európa...
Atmosféra a biosféra, Mestá európy - severná Európa,
Arktída a Antarktída, Juhovýchodná Ázia.

16600070D 29,00 €

DVD - Austrálsky zväz, Severná európa,
Severská Afrika...
Austrálsky  zväz,  Severná  európa,  Severná  Afrika,
Polynézia.

16600069D 29,00 €

DVD - Bratislavský kraj, Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Bratislavský  kraj,  Trnavský  kraj,  Nitriansky  kraj,
Trenčiansky kraj.

16600075D 29,00 €

DVD - Geologický vývoj a poloha Slovenska,
Prírodné podmienky...
Geologický  vývoj  a  poloha  Slovenska,  Prírodné
podmienky  a  vodstvo  Slovenska,  Priemysel,
Poľnohospodárstvo  a  doprava  Slovenska,
Obyvateľstvo  Slovenska.

16600074D 29,00 €

DVD - Juhozápadná Ázia, Stredomorská
oblasť, Vybrané reg....
Juhozápadná  Ázia,  Stredomorská  oblasť,  Vybrané
regióny strednej a južnej Ázie, Kanada.

16600072D 29,00 €

DVD - Krajské mestá Bratislava, Trnava...

Krajské  mestá  Bratislava,  Trnava  /  Krajské  mestá
Nitra, Trenčín / Krajské mestá Žilina, Banská Bystrica /
Krajské mestá Prešov, Košice.

16600077D 29,00 €

DVD - Mapa a zemský povrch, Jedinečnosť a
geografické rekordy Slovenska...
Mapa  a  zemský  povrch,  Jedinečnosť  a  geografické
rekordy  Slovenska,  Flóra  a  fauna  Slovenska.

16600073D 29,00 €

DVD - Mexiko a karibská oblasť, Brazília a
laplatská oblasť,...
Mexiko a karibská oblasť, Brazília a laplatská oblasť,
Čas na Zemi, Mestá Európy - západná Európa.

16600068D 29,00 €

DVD - Podunajská oblasť, Andská oblasť...

Podunajská oblasť, Andská oblasť, USA, Južná Afrika.

16600066D 29,00 €

DVD - Východná Afrika, Východná Ázia...

Východná  Afrika,  Východná  Ázia,  Krajina  ako
prostriedok  života  na  Zemi,  Mestá  Európy  -
stredomorská Európa.

16600071D 29,00 €

DVD - Zem ako vesmírne teleso, Západná a
stredná Afrika,...
Zem ako vesmírne teleso, Západná a stredná Afrika,
Alpy, Stredná Európa.

16600067D 29,00 €

DVD - Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj
Žilinský  kraj,  Banskobystrický  kraj,  Prešovský  kraj,
Košický kraj.

16600076D 29,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Geografia

DVD - Životodarná VODA - sladký a slaný
svet
Výukové  CD s  materiálom vo  formáte  .pps  na  69.
paneloch  s  96.  fotografiami  a  kontrolnými  otázkami
pre žiakov a študentov predstavuje vodu, život v nej a
okolo nej.

19890020A 24,00 €

Elektronické nástenné mapy CD-
GEOGRAFIA
Obsah: Všeobecnogeografické mapy: 1.  Slovensko, 2.
Južná Amerika, 3. Severná Amerika, 4. Ázia, 5. Afrika.

16300207C 60,00 €

Geografia

Interaktívna cvičebnica geografie pre stredné školy je
členená  na  tri  tematické  celky  –  Úvod  do  geografie,
Fyzická  geografia  a  Humánna  geografia.  Pre
komunikáciu slúži interaktívne IRS pero (nie je súčasť
knihy, objednáva sa samostatne).

10600013D 13,20 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Vzdušný obal
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Vzdušný  obal.  Softvér  s  jednoducho  ovládateľnými
animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí
môžu  obrazne  ilustrovať  učebnú  látku  a  tak  zvýšiť
motiváciu žiakov.

17500330A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Zemepis...
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Zemepis  Afriky  I.  Typické  krajiny  I.  Softvér  zahŕňa
témy:  štruktúra  a  povrch  Afriky,  podnebie  Afriky,
obyvateľstvo Afriky, hospodárstvo Afriky, púšte, oázy,
oblasti dažďového pralesa, oblasti monzúnov, oblasti
mediteránneho charakteru, oblasti tajgy.

17500331A 90,00 €

Interaktívna geografia CD - Európa

K  čomu  slúži  interaktívne  CD  Európa?  Formou
interaktívnych  máp  a  animácií  geografických  javov
približuje a poskytuje informácie o našom európskom
kontinente.  Jednotlivé  témy  sú  štruktúrované  v
paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z
fyzickej  geografie  a  fialové  panely  z  humánnej
geografie.

16300160C 170,00 €

Interaktívna geografia CD - Kontinenty

Formou  interaktívnych  máp  a  animácií  geografických
javov  pr ib l ižu je  a  poskytuje  informácie  o
mimoeurópskych kontinentoch: Ázia, Afrika, Severná
Amerika, Južná Amerika, Austrália a Oceánia, Arktída a
Antarktída.

16300142C 180,00 €

Interaktívna geografia CD - Slovensko

Formou  interaktívnych  máp  a  animácií  približuje  a
poskytuje  informácie  o  Slovenskej  republike.
Jednotlivé témy sú štrukturované v paneloch pričom
zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie
a fialové panely z humánnej geografie.

16300179C 150,00 €

Interaktívna geografia CD - Zem

K  čomu  slúži  interaktívne  CD  Zem?  Formou
interaktívnych  máp  a  grafík  oskytuje  informácie  o
planéte Zem ako celku.  Obsahuje taktiež množstvo
animácií  a  videí,  ktoré  názorne  približujú  geografické
javy na našej planéte.

16300074C 150,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

Výučbové CD – Európa - IA10 licencia

Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700294D 106,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Geografia, Občianska náuka

Výučbové CD – Európa - SV +IA10 licencia

Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri,  dodanie  1  kusu  inštalačného  CD  -  9
výučbových tém

17700037C 116,00 €

Občianska náuka/Nástenné obrazy

Hospodársko-politické pomery v Európe
1989 - 2007
Štáty Európskej  únie (EHS) pred rokom 1989, nové
štáty Európskej únie po roku 1989, kandidátske štáty,
významné centrá - Brusel, Maastricht, Haag, atď.

16000002C 64,20 €

Hospodársko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty  západného  hospodársko  -  polit ického
zoskupenia,  zakladajúci  členovia  EHS,  štáty  RVHP,
pridružené štáty k RVHP, železná opona.

16000005C 64,20 €

Európa - politická mapa 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300038C 98,00 €

Európa - politická mapa 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300150C 88,00 €

Európska únia 120x160cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300044C 98,00 €

Európska únia 100x140cm

Sú základnou a neodmysliteľnou učebnou pomôckou
na  hodinách  geografie.  Obsahovo  aj  graficky  sa
vyznačujú  vysokou  profesionálnou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane máp.

16300151C 88,00 €

Slovenská republika – Ústava / Štátne
symboly SR, tabuľky A4
Tabuľka A4 „Slovenská republika – medzníky, ústava,
štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa
základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale
jej  obsah  tvorí  základ  všeobecného  vzdelania  a
národného  povedomia  každého  občana  Slovenskej
republiky.

17800169B 1,00 €

sv. Cyril a Metod, portrét 50x70cm

Svätý Cyril a svätý Metod (Konštantín Filozof – mních *
826/827  Solún,  Grécko  –  †  14.  február  869  Rím)
(arcibiskup * 815 Solún, Grécko – † 6. apríl 885 Veľká
Morava)

17800153B 43,00 €

Občianska náuka/Výučbový softvér, DVD

Kód Názov Cena
16600017D DVD - Alexander Dubček, Jozef Kardinál Tomko... 29,00 €
16600011D DVD - Boj o Slovensko 1918-1919, Slovensko v Uhorsku 1861-1914.... 29,00 €
16600075D DVD - Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 29,00 €
16600047D DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky 17,00 €
16600002D DVD - Dávni Kelti a Slovensko, Starí Rimania a Germáni na Slovensku, Veľká Morava... 29,00 €
16600034D DVD - Dominik Tatarka, Fraňo Štefunko 29,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Občianska náuka
Kód Názov Cena
16600074D DVD - Geologický vývoj a poloha Slovenska, Prírodné podmienky a vodstvo Slovenska... 29,00 €
16600028D DVD - Ján Botto, Ján Čajak, Jesenius, Osuský 29,00 €
16600033D DVD - Ján Golian, Štefan Mojzes... 29,00 €
16600024D DVD - Ján Hollý, Janko Kráľ... 29,00 €
16600032D DVD - Ján Mudroch, Ján Kostra 29,00 €
16600030D DVD - Ján Papánek, Daniel Rapant... 29,00 €
16600022D DVD - Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský... 29,00 €
16600005D DVD - Jar národov, Barok na Slovensku... 29,00 €
16600025D DVD - Jozef Gregor Tajovský, Svetozár Hurban Vajanský, Švantner, Smrek 29,00 €
16600019D DVD - Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák,... 29,00 €
16600061D DVD - Klasicizmus na Slovensku, Romantizmus na SLovensku... 33,00 €
16600077D DVD - Krajské mestá Bratislava, Trnava... 29,00 €
16600039D DVD - Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný... 29,00 €
16600027D DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová... 29,00 €
16600023D DVD - Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký... 29,00 €
16600073D DVD - Mapa a zemský povrch, Jedinečnosť a geografické rekordy Slovenska... 29,00 €
16600029D DVD - Margita Figuli, Božena Slančíková, Chrobák, Bystý 29,00 €
16600031D DVD - Michal Miloslav Hodža, Pavol Jozef Šafárik... 29,00 €
16600026D DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč... 29,00 €
16600018D DVD - Milan Laluha, Jozef Cíger Hronský... 29,00 €
16600051D DVD - Mýty a najstaršia antická literatúra, Bibla... 33,00 €
16600012D DVD - Na križovatkách obchodných ciest, Peňažníctvo... 29,00 €
16600016D DVD - Osobnosti katololíckej cirkvi na Slovensku... 29,00 €
16600020D DVD - Pavol Dobšinský, Ján Kalinčiak... 29,00 €
16600007D DVD - Protifašistický odboj Slovákov v II.svetovej vojne... 29,00 €
16600009D DVD - Renesancia na Slovensku, Rómovia na Slovensku... 29,00 €
16600021D DVD - Samo Chalupka, Juraj Palkovič, Matuška, Jesenský 29,00 €
16600015D DVD - Samostatná Slovenská republika v rokoch 1993-1998... 29,00 €
16600014D DVD - Slováci-zrod moderného národa, Slováci a národnostné menšiny, Slováci a Česi... 29,00 €
16600006D DVD - Slovenské vysťahovalectvo, Vznik Česko-Slovenska, Prvá ČSR 1918-1938.... 29,00 €
16600004D DVD - Slovensko na hranici Osmanskej ríše, Cechové remesla na Slovensku.... 29,00 €
16600008D DVD - Slovensko v medzinárodných súvislostiach, Cesta k demokracii... 29,00 €
16600010D DVD - Svedectvo o procese I, Svedectvo o procese II.,... 29,00 €
16600003D DVD - Svet románskeho slohu s gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku... 29,00 €
16600065D DVD - Umenie 20. storočia na Slovensku I... 20,00 €
16600013D DVD - Ústava z roku 1920 a Slovensko, Autonómne hnutie.... 29,00 €
16600046D DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS... 29,00 €
16600045D DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu... 29,00 €
16600076D DVD - Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 29,00 €
19890020A DVD - Životodarná VODA - sladký a slaný svet 24,00 €

Hospodársko-politické pomery v Európe
1989 - 2007
Štáty Európskej  únie (EHS) pred rokom 1989, nové
štáty Európskej únie po roku 1989, kandidátske štáty,
významné centrá - Brusel, Maastricht, Haag, atď.

16000002C 64,20 €

Hospodársko-politické rozdelenie Európy v
období Studenej vojny
Štáty  západného  hospodársko  -  polit ického
zoskupenia,  zakladajúci  členovia  EHS,  štáty  RVHP,
pridružené štáty k RVHP, železná opona.

16000005C 64,20 €
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Občianska náuka, Hudobná výchova

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €

Výučbové CD - Objavujeme dejiny
Slovenska
Výučbový  program  prostredníctvom  farebných
ilustrácií,  dobových  a  súčasných  fotografií,  pútavých
textov  a  máp  prirodzeným  spôsobom  prebúdza  v
žiakoch  kladný  vzťah  k  našej  vlasti,  rozvíja  ich
národné cítenie a záujem o spoznanie dejín. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700390D 106,00 €

Výučbové CD - Objavujeme Slovensko -
Cvičenia
Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700410D 92,00 €

Výučbové CD - Samosprávne kraje SR

Výučbový  program  uzatvára  sériu  programov
venovaných  spoznávaniu  histórie,  súčasnosti  a
geografie  Slovenska.  Prostredníctvom  množstva
fotografií, máp a zaujímavých textov približuje žiakom
jednotlivé samosprávne kraje SR ako 8 samostatných
tematických celkov.  Program je  vhodný pre  I.  a  II.
stupeň ZŠ. Sieťová verzia - 1 aktivácia na školskom
serveri.

17700411D 106,00 €

Výučbové CD - Spoznávame Slovensko

Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700409D 106,00 €

Chytrý Honza na Slovensku - multi

Program  je  založený  na  práci  s  trojrozmerným
obrázkovým modelom Slovenskej republiky. Môžete sa
v ľubovoľnej výške voľne pohybovať nad terénom a
pristávať na vybrané miesta.

17100025C 27,60 €

Hudobná výchova

Bubienok (19cm)

Bubienok s paličkou. Veľkosť bubienka je 18,5cm.

10300067B 8,10 €

Bubienok (25cm)

Bubienok s paličkou. Veľkosť bubienka je 22cm.

10300123C 9,30 €

Bubienok - šum mora, priemer 25 cm

Bubón  reprodukuje  rôzne  zvuky  mora.  Dvojitá
konštrukcia bubna s drobnými kovovými guľôčkami vo
vnútri. Priemer 25cm / 1ks.

10300420A 13,00 €

Rytmická súprava (19 ks) - NOVINKA

Rytmická  súprava  v  kufr íkovej  taške  s  19
inštrumentami  a  4  paličkami.  Taška  z  pevného
polyesteru  s  oddelenými  priestormi  na  uloženie
všetkých  hudobných  nástrojov.  V  6  oddeleniach
nájdete všetky inštrumenty so všetkými druhmi tónov.
V 6 oddeleniach nájdete nástroje pre začínajúcich i
pokročilých  muzikantov.  Ideálne  pre  aktivity  na
hudobnej výchove.

10300570B 87,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova

Gymnastická tamburína, priemer 30 cm

Je pokrytá prispôsobiteľnou prírodnou kožou, lakovaný
drevený rám, vysoká kvalita.

14300087C 37,50 €

Ozvučovacie / tónovacie drievka (21cm),
pár
Pár  celodrevených  ozvučných  drievok.  Dĺžka
ozvučných  drievok:  21cm,  priemer:  24mm.

10300296B 6,00 €

Prstové činelky

Prstové činelky s elastickým putkom. Priemer: 6,4cm.

10300263B 8,40 €

Roller Piano

Roller Piano je stolový elektronický hudobný nástroj
pre každého. Je to všestranne využiteľný inštrument,
na  ktorom  zahráte  100  odlišných  tónov  vrátane
klavíra, orgánu, saxofónu a mnoho iných. Žiaci môžu
precvičovať bez problémov kdekoľvek.

10300302A 119,00 €

Rumba gule drevené (15cm) pár

Drevené  hrkálky  maracas  sú  plnofarebné  s
vyrezávaným  a  maľovaným  dizajnom.  Malé  s
veľkosťou 15cm sú  určené do  detských rúk.  Veľké
majú dĺžku 25cm.

10300148A 11,20 €

Rumba gule drevené (25cm) 1pár

Veľké  rumba  gule  -  drevené,  plnofarebné  s
vyrezávaným a maľovaným dizajnom. Dĺžka 27cm.

10300244B 13,00 €

Rumba gule plastové - pár

Rumba gule -  vyrobené z  trvanlivého plastu.  Dĺžka
12cm. Cena za 1 kus.

10300107B 4,12 €

Rumba gule prírodné

Rumba gule prírodné. Dĺžku 20cm, priemer 7cm.

10300342A 7,00 €

Rytmus - hudobná súprava do triedy

V hudobnej  súprave Rytmus nájdete 30 drevených,
kovových alebo plastovych hudobných nástrojov pre
každé dieťa v triede.  Ideálna na hudobnú výchovu.
Balené v plastovej krabici 48 x 38 x 20cm.

10300112B 180,00 €

Sada magnetických nôt k bielej tabuli

Prispôsobená  tradičnej  veľkosti  tabúľ  (vzdialenosť
medzi riadkami: 2,5 cm).

16701303D 132,41 €

Sopránový metalofón

Diatonickosť:  c3–g4  (fis3,  b3,  fis4).  15  zvukových
doštičiek,  20×2mm  1  pár  paličiek.  Celé  tóny  sú
namaľované čiernou farbou, poltóny modrou.

10300423B 35,40 €

Sopránový metalofón (41cm) chromatický

Kvalitný  inštrument  na  drevenom  podklade  s
veľkosťou 41 x 24cm. 26 kláves s  poltónmi.  1 pár
paličiek. Všetky tóny môžete hrať bez toho, aby ste
menili klávesy. Vyzerá ako keyboard alebo klavír.

10300028B 46,40 €
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Hudobná výchova

Stojan na noty

Kompletne  skladací  kovový  stojan  na  noty  pre
jednoduché  nosenie  a  použitie.  Maximálna  výška
145cm po zložení 37cm. Plocha na noty 43 x 23cm.
Váha 1,1kg.

10300072B 21,20 €

Tamburina (20cm)

Tamburína - 6 párov roľničiek, priemer: 20cm.

10300095B 6,00 €

Tamburina (25cm)

Tamburína - 8 párov roľničiek, priemer: 25cm.

10300041C 6,30 €

Tamburína bez blany

Jednoradová drevená tamburína s hliníkovými jinglami

19000002C 15,00 €

Tamburína s blanou

Jednoradová drevená tamburína s hliníkovými jinglami
a blanou

19000001D 16,00 €

Tamburína, priemer 25 cm

S prírodnou kožou, lakovaný drevený rám.

14300086C 27,00 €

Triangel (20cm)

Triangel,  palička  a  držiak  s  drevenou  guličkou.
Veľkosť: 20cm.

10300147C 9,90 €

Triangel, priemer 20 cm

Pochromovaná oceľ, s paličkou.

14300085C 13,55 €

Uzávery na hudobné valce (8ks)

Hudobné valce  a  uzávery  sú  veľmi  jednoduchou a
názornou pomôckou pre hru a výuku základov rytmu,
melódie a harmónie zábavným spôsobom. Doplnením
valcov o uzávery sa posunie tón o oktávu nižšie. Ich
rozsah sa tak zvýši na dve oktávy.

10300100B 10,00 €

Valec - šum dažďa - 1ks

Plastový  imitátor  dažďových  kvapiek.  Atraktívny
farebný  dizajn  a  príjemný zvuk  robia  tento  nástroj
obľúbeným medzi deťmi. Dĺžka 30cm / 1ks.

10300117B 16,20 €

Zábavný učiteľ hudby - multi

Program umožňuje pochopiť notový záznam a základy
hry  na  klávesové  nástroje  pomocou  interaktívnych
príkladov. Každá lekcia obsahuje pesničku, jej notový
zápis  a  náhravku,  ako  má  správne  znieť.  Na
konkrétnej melódii sa vysvetľujú nové pojmy.

17100028C 56,20 €

Zobcová flauta

Zobcová flauta vyrobená z kvalitného plastu. Ľahko sa
čistí.

10300419C 5,00 €

462

https://obchod.skola.sk/76184-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76143-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76144-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10819-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10818-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68476-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76180-katalog.html
https://obchod.skola.sk/68474-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76188-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76176-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69025-katalog.html
https://obchod.skola.sk/76181-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Hudobná výchova, Výtvarná výchova
iDoctum Lite Hudba

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Hudba. Hudobný softvér je ideálnym nástrojom pre učiteľov i študentov na
učenie  hudby.  Obsah  pomôže  študentom  pochopiť  základné  definície  a  pojmy  solmizácie  a  získať  vedomosti  o
hudobných nástrojoch.  Interaktívny hudobný softvér  obsahuje  syntetizátor,  s  ktorým študenti  môžu vytvárať  a
skladať vlastnú hudbu. Môžu ukladať a prehrávať svoje práce, môžu tiež pripravovať prezentácie z vlastnej hudby.
Témy:  Rytmus  a  solmizácia,  Poďme  sa  učiť  o  hudbe,  Zoznámte  sa  s  niektorými  nástrojmi,  Poďme  hrať  na
syntetizátore. Verzia v EN jazyku.

17500307A 90,00 €

Kód Názov Cena
16600063D DVD - Hudba 20. storočia, Výtvarné umenie medzi dvoma vojnami... 33,00 €
16600055D DVD - Barokové maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
16600053D DVD - Byzantské umenie, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600059D DVD - Estetika osvietenstva, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600060D DVD - Hudba 19. storočia / Výtvarné umenie 19. Storočia Realizmus 33,00 €
16600019D DVD - Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák,... 29,00 €
16600061D DVD - Klasicizmus na Slovensku, Romantizmus na SLovensku... 33,00 €
16600027D DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová... 29,00 €
16600058D DVD - Mimoeurópske umenie - India... 33,00 €
16600054D DVD - Mimoeurópske umenie - Severná Amerika... 34,00 €
16600057D DVD - Renesančné divadlo, Renesančná architektúra... 33,00 €
16600056D DVD - Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie na Slovensku Renesančná hudba 33,00 €

Výtvarná výchova
Hrnčiarsky kruh - elektrický

Ľahká  kovová  konštrukcia.  Hnací  mechanizmus  je  gumový  trecí  prevod,  poháňaný  elektrickým  motorom  na
zotrvačník kruhu. Rýchlosť otáčok sa reguluje nožnou pákou. Na sedačke je možné nastaviť výšku a vzdialenosť od
pracovnej plochy kruhu. Rozmery: dĺžka 80 cm, šírka 66 cm, výška 75 cm, priemer kruh. hlavy 30 cm, napätie
striedavé 230 V, príkon 370 W, otáčku 0 - 250/min., hmotnosť 90 kg.

19500022C 1 077,00 €

Hrnčiarsky kruh - mechanický

Ľahká  kovová  konštrukcia  s  dreveným  podkružím.
Sedačka  je  vertikálne  aj  horizontálne  nastaviteľný.
Výšku  podkružia  je  možné  nastaviť  na  hriadeli
pomocou  dvoch  matíc  podľa  potreby.  Rozmery:
80x74x75 cm, priemer kruh.hlavy 30cm

19500001C 512,00 €

Kód Názov Cena
16600055D DVD - Barokové maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
16600053D DVD - Byzantské umenie, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600048D DVD - Čo je estetika? Kultúra, veda mýtus... 33,00 €
16600062D DVD - Estetika 20. storočiam Gýč a problém vkusu... 33,00 €
16600059D DVD - Estetika osvietenstva, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600052D DVD - Gotické maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
16600060D DVD - Hudba 19. storočia / Výtvarné umenie 19. Storočia Realizmus 33,00 €
16600023D DVD - Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký... 29,00 €
16600026D DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč... 29,00 €
16600058D DVD - Mimoeurópske umenie - India... 33,00 €
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Výtvarná výchova, Výchova umením
Kód Názov Cena
16600054D DVD - Mimoeurópske umenie - Severná Amerika... 34,00 €
16600050D DVD - Ranokresťanské umenie... 33,00 €
16600057D DVD - Renesančné divadlo, Renesančná architektúra... 33,00 €
16600056D DVD - Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie na Slovensku Renesančná hudba 33,00 €
16600049D DVD - Staroveká archaická a klasická estetika... 33,00 €
16600003D DVD - Svet románskeho slohu s gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku... 29,00 €
11400013A Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Hlina - keramika + Keramika v škole - DVD 41,20 €
11400012A Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Textil - DVD 30,40 €

Výchova umením

Animačné štúdio

Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami
vedeli  vytvoriť  pekné  filmové  animácie.  Súprava
obsahuje: časovo neobmedzenú licenciu, web kameru,
zelené plátno, plastelínu a pozadie

39800111D 78,00 €

Svet filmového umenia 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300028C 98,00 €

Začiatky filmu 100x140cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300103C 88,00 €

Začiatky filmu 120x160cm

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na
významné  literárno-dejepisné  epochy.  Doplnené  o
ilustrácie  a  popisy  napomáhajú  nielen  pri  výklade
základných vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a
vzájomnom  rozlišovaní.  Vyučovacia  hodina  sa  tým
stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

16300036C 98,00 €

Dejiny svetového umenia v obrazoch -
moderná doba (20. stor.) - fólie
Secesná architektúra, architektúra konštruktivizmu a
funkcionalizmu  (Le  Corbusier),  architektúra
geometrickej  abstrakcie  (Bauhaus),  secesné
maliarstvo,  sochárstvo  a  maliarstvo  fauvizmu  a
expresionizmu (Matisse, Munch), atď.

16000079C 63,00 €

Dejiny svetového umenia v obrazoch -
moderná doba (20. stor.) - kartón
Secesná architektúra, architektúra konštruktivizmu a
funkcionalizmu  (Le  Corbusier),  architektúra
geometrickej  abstrakcie  (Bauhaus),  secesné
maliarstvo,  sochárstvo  a  maliarstvo  fauvizmu  a
expresionizmu (Matisse, Munch), atď.

16000080C 63,00 €

TS Artopedia 2 - Galéria svetového
maliarstva - Multi
Rozsiahla  galéria  najznámejších  diel  svetového
maliarstva  prinášajúca  chronológiou  slávnych
obrazov,  obrazy  pod  drobnohľadom,  možnosť
automatickej projekcie obrazov. Súčasťou je časová os
života a obdobia tvorby jednotlivých autorov.

17300039C 152,00 €

TS Artopedia 3 - Galéria svetového
maliarstva - Multi
DVD obsahuje viac ako 20 300 farebných obrazov od
2 167 maliarov. Prináša chronológiu slávnych obrazov,
obrazy  pod  drobnohľadom,  možnosť  automatickej
projekcie  obrazov.  Súčasťou  je  časová  os  života  a
obdobia tvorby jednotlivých autorov.

17300040C 152,00 €

Kód Názov Cena
16600055D DVD - Barokové maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
16600053D DVD - Byzantské umenie, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600048D DVD - Čo je estetika? Kultúra, veda mýtus... 33,00 €
16600062D DVD - Estetika 20. storočiam Gýč a problém vkusu... 33,00 €
16600059D DVD - Estetika osvietenstva, Mimoeurópske umenie... 33,00 €
16600052D DVD - Gotické maliarstvo a sochárstvo... 33,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Výchova umením, Etická výchova, náboženská výchova
Kód Názov Cena
16600060D DVD - Hudba 19. storočia / Výtvarné umenie 19. Storočia Realizmus 33,00 €
16600063D DVD - Hudba 20. storočia, Výtvarné umenie medzi dvoma vojnami... 33,00 €
16600022D DVD - Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský... 29,00 €
16600005D DVD - Jar národov, Barok na Slovensku... 29,00 €
16600061D DVD - Klasicizmus na Slovensku, Romantizmus na SLovensku... 33,00 €
16600027D DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová... 29,00 €
16600023D DVD - Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký... 29,00 €
16600026D DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč... 29,00 €
16600058D DVD - Mimoeurópske umenie - India... 33,00 €
16600054D DVD - Mimoeurópske umenie - Severná Amerika... 34,00 €
16600051D DVD - Mýty a najstaršia antická literatúra, Bibla... 33,00 €
16600050D DVD - Ranokresťanské umenie... 33,00 €
16600009D DVD - Renesancia na Slovensku, Rómovia na Slovensku... 29,00 €
16600057D DVD - Renesančné divadlo, Renesančná architektúra... 33,00 €
16600056D DVD - Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie na Slovensku Renesančná hudba 33,00 €
16600049D DVD - Staroveká archaická a klasická estetika... 33,00 €
16600003D DVD - Svet románskeho slohu s gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku... 29,00 €
16600065D DVD - Umenie 20. storočia na Slovensku I... 20,00 €
16600064D DVD - Umenie a estetika filmu, Ľudové umenie... 33,00 €

Etická výchova, náboženská výchova

Nový zákon 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300102C 88,00 €

Starý zákon 100x140cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300094C 88,00 €

Liturgický rok 120x160cm

Náučná  tabuľa  popisuje  pomocou  prehľadne
spracovaného Okruhu sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi
jednotlivé  sviatky  v  cirkevnom  roku.  Sviatky  sú
názorne zobrazené v okruhu pomocou piktogramov.
Každý sviatok obsahuje aj slovný popis.

17700182C 90,00 €

Nový zákon 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300035C 98,00 €

Zásady správania v medziľudských
vzťahoch, 160x125cm
Tento  výrobok  je  jedinečný  na  školskom  trhu  s
učebnými  pomôckami  najmä  pre  tému,  ktorú
spracováva – tému medziľudských vzťahov, ktorej sa
v spoločnosti nevenuje dostatočná pozornosť.

17800187B 120,00 €

Starý zákon 120x160cm

Nami ponúkané dejepisné nástenné mapy zobrazujú
veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a
dejové prepojenia v rôznych časových obdobiach.

16300027C 98,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Etická výchova, náboženská výchova, Technická výchova

Svetové náboženstvá 160x120cm

Táto  didaktická  pomôcka  zachytáva  hlavné
náboženské a myšlienkové smery, ich historický vývoj
a širšie  vzťahy v chronologickej  následnosti  formou
časovej  osi,  textových  blokov,  dejepisných  máp  a
názorného obrazového materiálu. Na zadnej strane je
na  mape  sveta  zobrazené  súčasné  delenie  podľa
náboženstiev.

17700202C 90,00 €

sv. Cyril a Metod, portrét 50x70cm

Svätý Cyril a svätý Metod (Konštantín Filozof – mních *
826/827  Solún,  Grécko  –  †  14.  február  869  Rím)
(arcibiskup * 815 Solún, Grécko – † 6. apríl 885 Veľká
Morava)

17800153B 43,00 €

TEAMBOX učiteľský set

Zábavné skupinové hry na posilnenie tímového ducha.
Cieľom  je  naučiť  sa  efektívne  komunikovať,
spolupracovať, aktívne počúvať, udržiavať rovnováhu
a preberať zodpovednosť. Cvičenia môže praktizovať 4
- 16 osôb.

14300089C 211,00 €

TEAMBOX veľký učiteľský set

Možné použiť na 25 rozličných cvičení na precvičenie
vnímania, dôvery a spolupráce.

14300098C 1 037,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €

Okuliare - Rizika alkoholizmu

Okuliare simulujúce opitosť. S ich pomocou si študenti
môžu  vyskúšať  aké  problematické  je  udržať
rovnováhu, či  odhadnúť vzdialenosť v opilosti  a tak
pochopiť negatívny vplyv alkoholu.

MT13093C 232,80 €

Kód Názov Cena
16600047D DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky 17,00 €
16600038D DVD - Etika a ekonomické hodnoty, Etika a životné... 29,00 €
16600039D DVD - Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný... 29,00 €
16600035D DVD - Otvorená komunikácia... 29,00 €
16600037D DVD - Priateľstvo a prosociálnosť... 29,00 €
16600036D DVD - Vyjadrovanie citov, Empatia asertivita... 29,00 €
16600046D DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS... 29,00 €
16600045D DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu... 29,00 €

Technická výchova/Obrábacie stroje

UNIMAT celokovová CNC 4-osová vertikálna
frézka
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000027C 1 440,00 €

UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka -
horzintoálna/vertikálna
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000025C 1 155,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Technická výchova

UNIMAT CNC SET - Kompletná sada

Výučbová  plne  funkčná  počítačom  ovládaná  sada.
Obsahuje  diely  na  zostrojenie  všetkých  variantov
UNIMAT  CNC  strojov:  2-osový  a  3-osový  sústruh,
horizontálna a vertikálna 3-osová fréza, 4-osová fréza.

27000028C 1 764,00 €

Rezačka horúcim drôtom 3D

Umožňuje  jednoduché  vyrezávanie  profilov  pod
rôznymi uhlami z materiálov ako je polystyrén a pod.

27000034B 129,00 €

Unimat 1 Basic

Bol navrhnutý špeciálne na prácu s drevom. Umožňuje
postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého
dreva:  -  sústruh,  -  pí lku,  -  ručnú  vŕtačku,  -
obrusovačku a ručnú obrusovačku.

27000030B 279,00 €

Unimat 1 Classic

Pre profesionálnych modelárov a technikov, ktorí chcú
sústružiť  a  frézovať,  rovnako  tak  aj  pre  technické
kurzy  v  školách  je  táto  sada  ideálna.  Umožňuje
poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva,
plastu a mäkkých materiálov

27000031B 537,00 €

Unimat 1 MetalLine

Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom
trvácnosti, stability a presnosti. 100% kompatibilita s
UNIMAT sadami.  Plnokovová stavebnica umožňujúca
postaviť  3  rôzne  varianty  zariadení  ponúka  vyššiu
presnosť, pevnosť a rýchlosť.

27000032B 900,00 €

UNIMAT celokovový CNC Sústruh (2 osi)

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000023C 1 014,00 €

Zverák na frézu (celokovový)

Celokovový  zverák  pre  frézky  na  upevňovanie
materiálu vyrobený z  nástrojovej  ocele.  Určený pre
použitie s UNIMAT Metal Line, ako aj UNIMAT Basic a
Classic.

27064090B 90,00 €

10 presných kovových klieštin

presné  kovové  klieštiny  na  upnutie  nástroja  pre
zariadenia CoolTool

27064460B 70,80 €

Profesionálne dlátka (3ks)

Sada  troch  profesionálnych  obrábacích  nástrojov
vyrobených z vysokokvalitnej HSS ocele s drevenou
rukoväťou.

27062141B 48,00 €

Frézovacia zostava

Sada štyroch vysokokvalitných fréz vyrobených z HSS
ocele určených pre drevo, mäkké kovy a plasty.

27062190B 42,00 €

Náhradné lupienkové pílky - 10ks

náhradné listy do lupienkovej píly od CoolTool

27062250C 7,20 €

10 ks brúsny papier (2 palce)

samolepiaci brúsny papier na použitie v zariadeniach
CoolTool

27062260C 6,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Technická výchova

Drevo, rôzne druhy

Pracovné  kúsky  dreva  v  tvare  valčekov  rôznych
rozmerov pre sústruženie z materiálu: lipové drevo,
bukové drevo, višňové drevo. Určené pre stavebnice
Playmat, UNIMAT Basic a UNIMAT Classic.

27063100B 17,88 €

Preglejka z topoľa (4 ks A4 formát
4x210x297 mm)
4 ks preglejky z topoľa rozmerov A4 (210x297 mm).
Ideálna pre vyrezávanie rônych tvarov jednoduchým a
rýchlym spôsobom.

27063300B 11,88 €

Drevené perá, sada na výrobu 2 ks vrátane
sústruhového vretena
Upevňovacie  zariadenie  spolu  s  materiálom  a
mechanickými časťami pre výrobu dvoch ľubovoľných
pier. Vhodné pre použitie s UNIMAT Basic a UNIMAT
Classic.

27063600C 35,88 €

Drevené perá - náhradná náplň pre 3 ks

Drevené  a  mechanické  časti  pre  vytvorenie  3
samostatných pier.

27063700C 23,88 €

Rezačka horúcim drôtom 3D Kompletný set

Umožňuje  jednoduché  vyrezávanie  profilov  pod
rôznymi uhlami z materiálov ako je polystyrén a pod.

27000037B 192,00 €

Rozšírenie 1 vzdelávacej sady pre
MetalLine
upgrade základnej MetalLine sady na výkonnejšiu

27080006B 393,00 €

Rozšírenie 2 vzdelávacej sady pre
MetalLine
upgrade základnej MetalLine sady na výkonnejšiu

27080007B 669,00 €

Soľnička a korenička, 15ks

Drevené prípravky na výrobu solničky a koreničky

27080013B 36,00 €

Držiak na vajíčka, 15ks

drevené prípravky na výrobu držiaku na vajíčka

27080014B 36,00 €

Lipové drevo - valček 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080015B 36,00 €

Bukové drevo - valček 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080016B 36,00 €

Čerešňové drevo - valček 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080017B 36,00 €
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Orechové drevo - valček 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080018B 36,00 €

Bukové drevo - tyčky 200ks

drevené prípravky na obrábanie

27080019B 36,00 €

Preglejka z topoľa - A4, 4mm, 30ks

preglejky  z  topoľa  rozmerov  A4  (210x297  mm).
Ideálna pre vyrezávanie rônych tvarov jednoduchým a
rýchlym spôsobom.

27080020B 36,00 €

Hliník - valček 15ks

hliníkový prípravok na obrábanie

27080023B 54,00 €

Korian - umelý kameň 15ks

materiál vhodný na obrábanie zariadeniami CoolTool

27080025B 36,00 €

Drevené lišty, 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080026B 18,00 €

Farbený akryl, 30ks

materiál vhodný na obrábanie zariadeniami CoolTool

27080028B 36,00 €

Unimat 1 Elementary (Basic) - vzdelávacia
sada v plastovom boxe
školská  sada  na  obrábanie  dreva  obsahujúca
príslušenstvo  pre  pohodlnejšie  prenášanie  a
skladovanie

27080003PB 360,00 €

Unimat MetalLine Technics - vzdelávacia
sada v plastovom boxe
plnokovová  školská  sada  na  obrábanie  dreva
obsahujúca príslušenstvo pre pohodlnejšie prenášanie
a skladovanie

27080005BP 1 146,00 €

Unimat MetalLine Design & Technology Kit
- vzdelávacia sada v plastovom boxe
plnokovová  školská  sada  na  obrábanie  dreva
obsahujúca príslušenstvo pre pohodlnejšie prenášanie
a skladovanie

27080009BP 597,00 €

Total stop button

Total stop tlačidlo k CNC zariadeniam CoolTool

27080049 98,00 €

Ovládacia elektronika set

Pre spustenie a ovládanie CNC stroja v reálnom čase v
rôznych prostrediach (Windows, Linux, MAC OS)

27080063 1 125,00 €
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Technická výchova/Stavebnice, hry

Stavebnica - Diaľkovo ovládané stroje

Stavebnica  s  diaľkovým  ovládaním  spolu  so
zvukovými a svetelnými efektami. Možnosť postavenia
10 rôznych modelov. Súprava je určená na rozvíjanie
detských  mechanických  konceptov,  nezávislé
myslenie  a  koordináciu  očí-rúk-mozgu.

10300224C 80,00 €

Stavebnica - Elektrická súprava 1

Elektrická  súprava  -  výborná  na  pochopenie
elektrického  obvodu.  Všetky  časti  sú  jednoducho,
bezpečne a  rýchlo  prepojiteľné,  čím žiaci  získavajú
praktické  skúsenosti  s  elektrickým  obvodom.  Celá
súprava má 21 kusov.

10300312C 42,00 €

Stavebnica - Elektrický obvod - Brain box

Univerzálna súprava 42 elektronických komponentov
umožňuje  viac  ako  350  experimentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300145A 47,00 €

Stavebnica - Elektrina - Brain box so
solárnym článkom
Súprava  56  elektronických  komponentov.  Vďaka
jednoduchému  spôsobu  zostavovania  obvodov  je
poznávanie  základov  elektroniky  zrozumiteľné,
názorné  a  zábavné.

10300536B 57,60 €

Stavebnica Senior Solar

Vybudujte si 22 modelov a experimentujte so solárnou
energiou  využitím  dvoch  solárnych  článkov.
Stavebnica obsahuje viac ako 250 dielov a možno z
nej postaviť solárnu plachetnicu, betónovú miešačku,
motorku, pretekárske auto, žeriav, atď.

10300542A 90,00 €

Študentská súprava - Elektronika

Súprava  obsahuje  všetky  komponenty  potrebné  na
experimentovanie  s  funkciou  a  správaním
elektronických  súčiastok  a  obvodov.  Všetky
komponenty sú prehľadne umiestnené v  plastovom
boxe.  Potrebné  príslušenstvo:  napájací  zdroj  (napr.
10400113B) a multimeter (napr.  10900257F) nie je
súčasťou.

10400123C 558,00 €

Magické trojuholníky 24 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090003B 18,00 €

Magické trojuholníky 48 ks

Najpredávanejšia  magnetická  hračka  roku  2014  -
prináša  deťom  nekonečné  potešenie  pri  vytváraní
svojej fantázie a kreativity v ich vlastnom zaujímavom
a vzrušujúcom svet!

KV090004B 36,00 €

Magnetická stavebnica 74 ks

Didaktická  magnetická  stavebnica,  ktorá  podnecuje
detskú  tvorivosť  a  umožňuje  skladať  2D  a  3D
geometrické  tvary  a  objekty.  Jednotlivé  diely  sa
spájajú,  každý  magnetický  dielik  stavebnice  je
vyhotovený v dvoch rôznych farbách.

KV090002A 90,00 €

Xeo - žiacka súprava - 198 ks

198ks  stavebnice  v  7  základných  geometrických
tvaroch, ktoré môžu byť navzájom spájané hranami.
Každý tvar má v strede otvor pre ľahšie uchopenie a
rozoznanie vonkajšieho tvaru. Vyrobené z trvanlivého
plastu v praktickom boxe s vrchnákom

10300111C 73,00 €

Mozaika

Spolu  250ks  drevených  dielov  šiestich  základných
tvarov  v  šiestich  farbách  poskytuje  bázu  pre
vytváranie  nespočetného  množstva  mozaikových
obrazcov a tvarov.

10300007B 22,20 €

BUKI Guľôčková dráha s výťahom MEGA

Poskladajte si dráhu a aktivujte rôzne časťi, aby bola
guľôčka  v  pohybe  a  zároveň  nespadla.  Obahuje  2
moduly, ktoré po prejdení guľôčky vydávajú zvuk a
svietia. 60 cm dlhý výťah ide 2 rýchlosťami. Dráha je
kompatibilná  s  produktom  Guľôčková  dráha  1
(BK0854). Rozmer: 61 x 41 x 42 cm.

KV1500014C 50,10 €
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BUKI Hydraulická robotická ruka

Malá  a  veľmi  šikovná  krabička  pre  všetkých
milovníkov  chrobákov  a  chrobáčikov.  Vyrobené  z
odolného číreho plastu. Umožňuje sledovanie hmyzu
ze všetkých strán.

KV1500012C 48,00 €

BUKI Stroje na solárnu energiu 14v1

EElektronická  stavebnica  so  solárnym  pohonom.
Zostavte  jeden  zo  14tich  možných  modelov,  ktoré
vďaka  motorickému  pohonu  a  napájanie  solárnym
článkom uvediete do života.

KV1500013C 28,80 €

ESU Súprava - Pohony a prevody

Modely  rôznych  druhov  prevodov  a  pohonov,  z
ktorých  je  zostavená  didaktická  demonštračná
súprava.  Umožňuje  predviesť  konštrukciu  a  rôzne
druhy  prevodov  v  pohybe.  Modely  sú  funkčné,
navzájom  prepojiteľné,  upevnené  na  plastových
podložkách.

10400039B 405,00 €

MERKUR M 2.2 Pohony a prevody

Ideálny  doplnok  ku  všetkým  väčším  stavebniciam,
umožňujúci  dať  do  pohybu  postavené  modely.
Obsahuje  elektrický  motorček,  ovládacie  puzdro  na
batérie  a  základnú  sadu  ozubených  koliesok.
Rozmery: 360x270x55 mm, váha: 0,9 kg.

19300028D 36,00 €

Konštrukcie vozidiel - kovová stavebnica 8
v 1
Plánovanie a konštrukcia vozidiel a lietadiel podporuje
sústredenie,  tvorivosť,  priestorové  myslenie  a
zručnosť.  919-dielna  stavebnica.

10300532C 33,00 €

Ozubené kolieska - stavebnica 340 ks

Skonštruujte zostavu ozubených prevodov a rozhýbte
všetky  kolieska  jednou  kľukou!  Malí  dizajnéri
zostavujú svoje 2 a 3-dimenzionálne modely a učia sa
tak  princípu  pohonu  bicykla  a  iných  jednoduchých
mechanických prevodov.

10300534C 44,10 €

Drevené kocky Cubo - prírodné

150ks  drevených  kociek  (2cm)  pre  priestorové
cvičenia a hry. Balenie: Dodávané v plastovej krabici.

10300266B 14,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 1

Pracovné  karty  k  prírodným  kockám.  Súprava
obsahuje 10ks kariet s možnosťou samokontroly.

10300237B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 2

Stavanie s drevenými kockami. Sada obsahuje 10ks
obojstranných  kariet,  2ks  štvorcových  kariet  s
mriežkou, 2ks prázdnych kariet.  Súčasťou je návod.
Sada kariet s úlohami: stavanie s 2-8 kockami.

10300238B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 3

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300282B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 4

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300283B 6,00 €

Pracovné karty k prírodným kockám 5

Súprava  obsahuje  10ks  kariet  s  možnosťou
samokontroly.

10300284B 6,00 €
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Odrážajúce vzory - pracovné karty

Pracovné  karty  k  odrážajúcim  vzorom a  rohovému
zrkadlu. 8ks kariet potlačených z oboch strán, ktoré
prinášajú 16 cvičení, kde je možnosť samokontroly.

10300437B 6,00 €

Soma kocka - malá farebná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300367B 6,30 €

Soma kocka - malá prírodná

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných častí je možné spojiť do jedného celku o
veľkosti 6 x 6 x 6cm. Jednotlivé diely môžu byť použité
na  vytvorenie  rôznych  priestorových  3D  tvarov.
Pracovné karty nie sú súčasťou. Obsah: 7 drevených
dielov prírodnej farby, vrecko na uskladnenie.

10300531B 6,00 €

Soma kocka - veľká

Drevená  kocka  tvorí  pr iestorové  puzzle.  7
samostatných  farebných  častí  je  možné  spojiť  do
jedného celku o veľkosti 9 x 9 x 9cm. Jednotlivé diely
môžu byť použité na vytvorenie rôznych priestorových
3D tvarov. Pracovné karty nie sú súčasťou.

10300293B 12,60 €

SOMA kocka farebná - triedne balenie

Farebné stavebné kocky na precvičenie priestorového
vnímania  pre  celú  triedu.  Časti  sa  navzájom
jednoducho spájajú.

10300529B 158,40 €

SOMA kocka prírodná - triedne balenie

Drevené  prírodné  stavebné  kocky  na  precvičenie
priestorového vnímania pre 12 skupín žiakov. Balenie
obsahuje  12  malých  Soma kociek  (z  2cm dielikov,
hrana kocky 6cm), 12 textilných vreciek atď.

10300530C 97,20 €

Soma kocky - sada kariet 1

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300280B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 2

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300424B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 3

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300239B 13,50 €

Soma kocky - sada kariet 4

Samostatne predajné sady kariet - pracovných listov s
cvičeniami rôznej obtiažnosti.

10300240B 13,50 €

Chodiaci robot - Transforming Robot

programovateľná stavebnica

28300004 339,00 €

Robotická stavebnica pre pokročilých -
Advanced
programovateľná stavebnica

28300005 550,00 €
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Robotická stavebnica základná - Basic

programovateľná stavebnica

28300003 419,00 €

Robotické vozidlo - Sensor Car

programovateľná stavebnica

28300002 229,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Technická výchova
Technická výchova/Ručné náradie

Mikrometrické skrutkové meradlo

Presný prístroj na meranie hrúbky materiálu. 0 - 25 mm, presnosť 0.01 mm

11000423C 38,40 €

Technická výchova/Výroba keramiky
Hrnčiarsky kruh - elektrický

Ľahká  kovová  konštrukcia.  Hnací  mechanizmus  je  gumový  trecí  prevod,  poháňaný  elektrickým  motorom  na
zotrvačník kruhu. Rýchlosť otáčok sa reguluje nožnou pákou. Na sedačke je možné nastaviť výšku a vzdialenosť od
pracovnej plochy kruhu. Rozmery: dĺžka 80 cm, šírka 66 cm, výška 75 cm, priemer kruh. hlavy 30 cm, napätie
striedavé 230 V, príkon 370 W, otáčku 0 - 250/min., hmotnosť 90 kg.

19500022C 1 077,00 €

Hrnčiarsky kruh - mechanický

Ľahká  kovová  konštrukcia  s  dreveným  podkružím.  Sedačka  je  vertikálne  aj  horizontálne  nastaviteľný.  Výšku
podkružia je možné nastaviť na hriadeli pomocou dvoch matíc podľa potreby. Rozmery: dĺžka 80 cm, šírka 74 cm,
výška 75 cm, priemer kruh. hlavy 30 cm, hmotnosť 60 kg.

19500001C 512,00 €

Keramická pec komorová CBN 15 (bez vypaľovacích pomôcok)

Vnútorný objem pece 15l, vonkajšia šírka 460mm, Vonkajšia hĺbka 590mm, Vonkajšia výška 460mm, Napätie 230
N~, hmotnosť 25kg, súčasťou dodávky je termoregulátor TC 44. K peci doporučujeme dokúpiť vypaľovacie pomôcky.

19500036C 1 428,00 €

Kód Názov Cena
19500038C Keramická pec komorová CBN 50 (bez vypaľovacích pomôcok) 1 800,00 €
19500040C Keramická pec komorová CBN 70 (bez vypaľovacích pomôcok) 2 040,00 €
19500011C Keramická pec poklopová CB 100S (bez vypaľovacieho setu B) 2 124,00 €
19500016C Keramická pec poklopová CB 130S (bez vypaľovacieho setu D) 2 388,00 €
19500018C Keramická pec poklopová CB 190S (bez vypaľovacieho setu D) 2 868,00 €
19500019C Keramická pec poklopová CB 200S (bez vypaľovacieho setu E) 2 988,00 €
19500021C Keramická pec poklopová CB 300S (bez vypaľovacieho setu E) 3 570,00 €
19500010C Keramická pec poklopová CB 40S (bez vypaľovacie ho setu A) 1 380,00 €
19500002C Keramická pec poklopová CB 50L (bez vypaľovacieho setu A) 1 522,68 €
19500003C Keramická pec poklopová CB 50L+ (bez vypaľovacieho setu A) 1 572,00 €
19500004C Keramická pec poklopová CB 50S (bez vypaľovacieho setu A) 1 572,00 €
19500005C Keramická pec poklopová CB 66L (bez vypaľovacieho setu A) 1 596,00 €
19500006C Keramická pec poklopová CB 66L+ (bez vypaľovacieho setu A) 1 740,00 €
19500007C Keramická pec poklopová CB 66S (bez vypaľovacieho setu A) 1 716,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Technická výchova
Kód Názov Cena
19500008C Keramická pec poklopová CB 70L+ (bez vypaľovacieho setu B) 1 788,00 €
19500009C Keramická pec poklopová CB 70S (bez vypaľovacieho setu B) 1 740,00 €
19500012C Keramická pec poklopová CB 80L+ (bez vypaľovacieho setu C) 1 932,00 €
19500013C Keramická pec poklopová CB 80S (bez vypaľovacieho setu C) 1 836,00 €
19500015C Keramická pec poklopová CB120S (bez vypaľovacieho setu C) 2 396,00 €

CB 130 S s príslušenstvom

Pre  priemer  pecí  330  mm.  Obsahuje  2  x  platňu  s
priemerom 250 mm, 6 x 50 mm valčeky, 3 x 100 mm
valčeky,  1  x  sada  keramických  trojnožiek,  3  x
kordieritové kocky pre najnižšiu zakladanú vrstvu.

19500051D 156,00 €

Vypaľovacie pomôcky pre komorovú pec
CBN 15
Sada  páliacich  pomôcok:  dosky,stĺpiky,  sada
podkladových  krížikov.

19500037C 64,00 €

Vypaľovacie pomôcky pre komorovú pec
CBN 70
Sada páliacich pomôcok: 3 ks dosiek, 12 ks stĺpikov,
sada podkladových krížikov a kociek, ochranný náter,
keramická hlina, keramické špachtle, tekuté glazúry.

19500041C 132,00 €

Vypaľovací set 0 ku keramickej peci

Pre  priemer  pecí  330  mm.  Obsahuje  2  x  platňu  s
priemerom 250 mm, 6 x 50 mm valčeky, 3 x 100 mm
valčeky,  1  x  sada  keramických  trojnožiek,  3  x
kordieritové kocky pre najnižšiu zakladanú vrstvu.

19500050C 58,00 €

Kód Názov Cena
19500031C Vypaľovací set A ku keramickej peci 72,00 €
19500032C Vypaľovací set B ku keramickej peci 108,00 €
19500033C Vypaľovací set C ku keramickej peci 156,00 €
19500034C Vypaľovací set D ku keramickej peci 216,00 €
19500035C Vypaľovací set E ku keramickej peci 324,00 €

Technická výchova/3D tlač
3D print EDU BASIC

- rozmery tlače: 230 x 230 x 260 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm (voliteľné 0,6/0,8/1,0 mm)- počet
tlačových hláv: 1x pre filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 -
0,3 mm- rýchlosť tlače: 20 - 60 mm/s- MAX teplota trysky: 275 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery
tlačiarne: 330 x 460 x 500 mm- váha tlačiarne: 10 kg- vyhotovenie: odolné celokovové telo- displej: 3,5" farebný
dotykový LCD- tlačová plocha: odnímateľná hliníková vyhrievaná podložka- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ,
G-CODE- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS- konektivita: USB, SD karta, WIFI- tlačové materiály: PLA, ABS,
ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber, Aluminum...- vstupné napätie: 110 - 220 V, 50/60Hz

2800502307 552,00 €

3D print EDU LIGHT

- rozmery tlače: 160 x 160 x 160 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm- počet tlačových hláv: 1x pre
filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm- rýchlosť tlače:
1 - 200 mm/s- hlučnosť: max 40db- MAX teplota trysky: 260 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery
tlačiarne: 380 x 380 x 380 mm- váha tlačiarne: 13 kg- vyhotovenie: odolné celokovové telo, 2 mm hrubá nerezová
oceľ- displej: 3,5" farebný dotykový LCD- motor: 57 krokový motor- tlačová plocha: 10 mm hliníková vyhrievaná
podložka, 700W- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ, G-CODE- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS-
konektivita: USB, SD karta- tlačové materiály: PLA, ABS, ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber,
Aluminum...- vstupné napätie: 95 - 265 V, 50/60Hz

2800502306 840,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Environmentálna výchova
3D print EDU PROFI

- rozmery tlače: 300 x 200 x 200 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm- počet tlačových hláv: 1x pre
filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm- rýchlosť tlače:
1 - 200 mm/s- MAX teplota trysky: 275 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery tlačiarne: 520 x 410 x 665
mm- váha tlačiarne: 50 kg- vyhotovenie: zakrytované odolné celokovové telo- displej: 5" farebný dotykový LCD-
motor: 57 krokový motor- tlačová plocha: 10 mm hliníková vyhrievaná podložka, 700W- podporované súbory tlače:
STL,  STP,  OBJ,  G-CODE-  podporovaný OS:  Windows,  Linux,  Mac OS-  konektivita:  USB,  SD karta-  senzor  konca
filamentu-  senzor  výpadku  el.  prúdu-  tlačové  materiály:  PLA,  ABS,  ASA,  HIPS,  Flexible/TPU,  Wood,  Nylon,  Copper,
Carbon Fiber, Aluminum...- vstupné napätie: 95 - 265 V, 50/60Hz-... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

2800502305 1 770,00 €

Environmentálna výchova

BOX Obnoviteľnej energie

Box  obnoviteľnej  energie  poskytuje  komplexné
riešenie ako technológia palivových článkov vzájomne
pôsobí  s  obnoviteľnými  zdrojmi  energie  čím
demonštruje  sebestačnú  energetickú  sieť.

27501261B 1 258,80 €

Obnoviteľná energia - sada

Túto sadu na obnoviteľnú energiu tvoria experimenty,
ktoré  slúžia  na  ukážku  kompletného  systému
získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto
sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej
energie v laboratórnych podmienkach.

27500006A 357,60 €

Hydro autíčko

Autíčko  budúcnosti,  ktoré  je  poháňané  vodíkom,
prítomným  vo  vode.  Využíva  vratný  PEM  palivový
článok.  V  zadnej  časti  vozidla  sú  dve  priehľadné
nádoby  zachytávajúce  vznikajúci  vodík  a  kyslík.
Ovládanie autíčka závisí na používateľovi.

27500004A 115,00 €

Mini Eko autíčko na vodík s diaľkovým
ovládaním
2. generácia  aut íčka  na  vodíkový  pohon  s
obnoviteľným  a  dopĺňateľným  palivovým  článkom,
založeným na princípe výroby vodíka priamo z vody
vo vodíkovej čerpacej stanici.

27500001A 174,00 €

Solárno vodíkový systém - vzdelávacia
sada
S toutou sadou máte možnosť uplatniť čistú energiu
na  vlastné  aplikácie  využitím palivových  článkov  a
obnoviteľného  vodíka  získaného  energiou  vody  a
slnka. Deti majú možnosť uplatniť čistú energiu podľa
ich uváženia.

27500005A 99,00 €

Bio-Energia - palivový článok na Ethanol -
vzdelávacia sada
Sada  využívajúca  najnovšiu  technológiu  palivových
článkov využívajúc etanol ako palivový zdroj. Premena
etanolu na elektrinu ticho a bez akýchkoľvek splodín
celé  dni  a  bez  prestávky.  Úžasná  demonštrácia
technológie palivových článkov.

27500007A 147,60 €

Merací panel k vodíkovým sadám (grafické
spracovanie priebehov na PC )
Grafické  spracovanie  nameraných  priebehov
zobrazených  na  PC  (pr ipo jen ie  cez  USB) .
Experimentálne  dáta  môžu  byť  spracovávané
pomocou softvéru v reálnom čase (napätie,  prúd a
energia).

27500009A 216,00 €

PEM Electrolyzers (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM elektrolýznych článkov.

27500010A 295,20 €

PEM Palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM palivových článkov.

27500011A 305,00 €

PEM Reverzný palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM reverzných palivových
článkov.

27500012A 375,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Environmentálna výchova

Hydrofill PRO

stolná  plniaca  stanica  navrhnutá  pre  ľahké  a
automatické doplnenie vodíka do metal-hydridových
patrón HYDROSTIK PRO

27501262A 1 299,00 €

Hydrostik Pro

Palivový článok na vodík

27501277A 59,00 €

ESU Súprava Obnoviteľná energia

Nový  prostriedok  navrhnutý  na  pochopenie
problematiky  vývoja  obnoviteľnej  a  dlhodobo
udržateľnej  energie.  Zaujímavá  a  bezprostredná
skúsenosť s používaním slnečnej,  veternej  a vodnej
energie. Na použitie vnútri i vonku.

11900021B 177,00 €

ESU Súprava - Solárna bunka

Súprava  určená  žiakom  druhého  stupňa  umožňuje
nasledovné  pokusy:  solárna  jednotka  ako  dióda,
solárna jednotka ako zdroj napätia, solárna jednotka
ako prúdový zdroj, vplyv na intenzitu osvetlenia, vplyv
na uhol osvetlenia, vnútorný odpor atď.

10400018A 480,00 €

ESU Súprava - Vodovodný systém

Súprava obsahuje  ľahko  zložiteľné  príslušenstvo  na
model  prívod vody.  Pokusy:  ako funguje odstredivé
čerpadlo modelu prívodného systému; čo sa stane s
prívodom  vody,  ak  zdvihneme  nádobu  s  vodou;
funkcia vodnej veže ako rezervoára.

10400001A 780,00 €

ESU Fotovoltaická slnečná súprava

Experimentálny set vhodný na výučbu na stredných a
vysokých školách. ESU Fotovoltaická slnečná súprava
- je experimentála sada pre výučbu v školách. Daná
sada  umožňuje  demonštrác iu  základných
experimentov  v  oblasti  fotovoltaiky.

11900023B 1 902,00 €

ECOLAB - prenosné laboratórium -
ekológia, chémia
Malé,  prenosné  laboratórium,  pomocou  ktorého
môžete  priamo  v  teréne  vykonávať  rozbor  vody  a
pôdy, alebo vyskúšať 45 jednoduchých experimentov.
Vďaka tomuto laboratóriu je možné zisťovať a merať
vlastnosti najdôležitejších látok.

11900081B 165,00 €

Maketa hladiny podzemnej vody

Model hladiny podzemnej vody. Ideálne pri preberaní
tématiky  životného  prostredia.  Možno  použiť  aj  pri
pokusoch podporovaných počítačom.

MT15470C 306,00 €

Maketa rieky

Protisklzné  obloženie:  zabraňuje  gravitačnému
presunu  častíc,  ktorý  by  mohol  skresliť  parametre
prenosu  častíc  vodným tokom.  Svah  s  variabilným
geometrickým  prevedením  umožňuje  simuláciu
väčšiny  situácií  pozorovateľných  v  prírode.

MT13334C 162,00 €

Maketa rieky žiacky model

Skladá  sa  z  3  dielov  (každý  20cm)  a  záchytnej
nádržky.  Svahová  výška  a  sklon  sa  nastavujú
pomocou kĺbových spojov. Celkový rozmer 60 x 30 x
10cm.

MT12239C 66,00 €

Model - filtrácia vody

Výborná didaktická pomôcka, ktorá vedie študentov k
návrhu a realizácii rôznych zariadení na čistenie vody,
sledovanie  a  pochopenie  princípu  rôznych  metód
čistenia  vody  (preosievanie,  dekantácia,  filtrácia...).
Rozmery:  100  x  100  x  265mm.

MT15539C 43,00 €

Model čističky odpadových vôd

Demonštruje 3 hlavné etapy čistenia odpadových vôd:
primárnu  filtráciu  (odkalovanie),  biologické  čistenie  a
sekundárnu dekantáciu. Časti modelu sú upevnené na
paneli.  Model  možno  rozobrať,  čo  uľahčuje  jeho
čistenie.

MT15020C 172,80 €
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Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Environmentálna výchova

Model Vodárne

Znázornenie  jednotlivých  etáp  čistenia  vody.
Jednoduchý  a  názorný  model.  Rýchle  prevedenie
pokusu.  Niekoľko  nádržiek  demonštruje  etapy
prípravy  pitnej  vody:  filtrácia,  zrážanie,  vločkovanie,
odkalovanie a filtráciu pieskom.

MT13332C 121,20 €

Skleníkový efekt

Pomôcka na znázornenie účinkov skleníkového efektu.
Miniskleník  z  plastu,  s  priestorom  na  uskladnenie
vymeniteĺných  filtrov,  4  farebné  filtre  (červený,
oranžový,  modrý  a  priesvitný).

MT02601A 168,00 €

Stavebnica Senior Solar

Vybudujte si 22 modelov a experimentujte so solárnou
energiou  využitím  dvoch  solárnych  článkov.
Stavebnica obsahuje viac ako 250 dielov a možno z
nej postaviť solárnu plachetnicu, betónovú miešačku,
motorku, pretekárske auto, žeriav, atď.

10300542A 90,00 €

Hydro vozíček

Prístroj pre efektnú demonštráciu sily vody. Pohnutie a
pohyb prístroja rovnako očarí malého aj veľkého, na
tomto záujme je stavaný aj tento prístroj! Vozíček je
poháňaný silou vody a vzduchu v tlakovej  nádobe,
hoci aj do diaľky 12m!

10300368C 46,80 €

Slovensko - ochrana prírody a životné
prostredie - 100x140cm
Obsahovo  aj  graficky  sa  vyznačujú  vysokou  úrovňou
spracovania a ich klasické využitie rozširujeme o slepé
mapy na zadnej strane máp. Nami dodávané mapy
majú dlhú životnosť a sú lištované kvalitným drevom.

16300140C 88,00 €

Slovensko - ochrana prírody a životné
prostredie 120x160cm
Obsahovo  aj  graficky  sa  vyznačujú  vysokou
profesionálnou  úrovňou  spracovania  a  ich  klasické
využitie rozširujeme o slepé mapy zadnej strane máp.
Nami  dodávané  mapy  majú  dlhú  životnosť  a  sú
lištované kvalitným drevom.

16300072C 98,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Environmentálna výchova - multi

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program,
zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej
miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri
základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol.  V
českom jazyku.

17100037A 102,00 €

Vzdušný oceán - multi

Prvé CD z radu Živly obsahuje, vysvetľuje a názorne
predvádza mnoho informácií  týkajúcich sa vzduchu.
Od fyzikálnych princípov lietania, cez vzduch v prírode
až k vzduchu spoločenskému a ekológii.

17100047C 44,80 €

Živel OHEŇ - multi

Druhé CD z radu Živly obsahuje text knihy Živel oheň -
energie  s  veľmi  peknými  fotografiami,  ilustráciami  a
obrázky  od  popredných  českých  publicistov  a
odborníkov. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú napríklad
vplyvom ohňa a slnka na umenie...

17100049C 47,20 €

Živel ZEM - multi

Tretie  CD  z  radu  Živly  obsahuje  text  knihy  Živel
krajiny  s  veľmi  peknými  fotografiami,  ilustráciami  a
obrázky  od  popredných  českých  publicistov  a
odborníkov. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú napríklad
vplyvom živlu krajiny na umenie...

17100048C 47,20 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Environmentálna výchova, Telesná a športová výchova

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Telesná a športová výchova/Hry

Žonglovací box 1

Žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy  pomôcok
určených na žonglovanie.

14300004C 245,00 €

Žonglovací box 2

Rozšírený  žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy
pomôcok určených na žonglovanie.

14300005C 575,00 €

TEAMBOX učiteľský set

Zábavné skupinové hry na posilnenie tímového ducha.
Cieľom  je  naučiť  sa  efektívne  komunikovať,
spolupracovať, aktívne počúvať, udržiavať rovnováhu
a preberať zodpovednosť. Cvičenia môže praktizovať 4
- 16 osôb.

14300089C 211,00 €

TEAMBOX veľký učiteľský set

Možné použiť na 25 rozličných cvičení na precvičenie
vnímania, dôvery a spolupráce.

14300098C 1 037,00 €

Super box na hranie

Super box na hranie obsahuje rôzne druhy športového
náradia.

14300001C 250,00 €

Mini telocvičňa FunFit

Mini  telocvičňa  v  triede!  Multifunkčné  zábavné
cvičebné náčinie ideálne pre materské školy, detské
kútiky a pod. Sklápací systém pre úsporu priestoru -
ramená sa sklopia k hlavnej tyči, čím zostava zaberá
len minimum priestoru.

KV1800001D 690,00 €

FunFit - Home Mini telocvičňa pre
domácnosti
Mini telocvičňa doma! Multifunkčné zábavné cvičebné
náčinie do detskej izbičky. Pre pevné panelové stropy,
nie  pre  sadrokartón.  Kovová  konštrukcia  je
„roztiahnutá“ medzi stropom a podlahou bez nutnosti
zásahu  do  stropu  či  podlahy.  Sklápací  systém pre
úsporu priestoru - ramená sa sklopia k hlavnej tyči,
čím zostava zaberá len minimum priestoru.

KV1800002D 370,00 €

Balančná súprava 9 ks

Súprava  obsahuje  9  častí  s  rozličnými  stupňami
záťaže.  Slúži  na  zlepšenie  motorických  schopností,
koncentrácie,  držania tela a pohybových schopností
hravým spôsobom.

14300159C 365,00 €

Gymnastický box

Všetko čo potrebujete na hodinu gymnastiky v rámci
telesnej výchovy.

14300002C 325,00 €

Kontajner na hranie a šport

Kontajner obsahuje rôzne druhy športového náradia.

14300003C 1 080,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná a športová výchova

Bedmintonový super úsporný box

Obsahuje:  12  bedmintonových  rakiet  škola,  1
bedmintonovú  raketu  YONEX  ISO  25  DF,  2  tuby
bedmintonových  loptičiek  YONEX  Mavis  350
stredné/modré,  1  športovú  škatuľu  s  vrchnákom.

14300006C 185,00 €

Školská bedmintonová súprava

Veľká  bedmintonová  súprava.  Odľahčené  hliníkové
rakety sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne pevné a
odolné pri používaní v školách.

16200547D 76,20 €

Sada Sling-n Shot

Dynamická hra pre dvojicu hráčov. Plastové rakety s
pružnou sieťkou,  ktorá  umožňuje  loptičku  chytať  aj
hádzať.

16200394C 21,00 €

Hra Penová pálka

Univerzálna  hra  založená  na  princípe  odpaľovania
lopty, určená pre školy, na voľný čas, možno použiť vo
vode. Tlmiace a pružné PVC, dĺžka cca 1 m, 6 ks palíc
1 ks plastová gula.

14300115C 94,80 €

Bejzbalový školský set

Zloženie: 1 základný set, 1 drevená malá loptička 26,
1 bejzbalová pálka Alu 30, 10 bejzbalových rukavíc
9,5, 10 bejzbalových rukavíc 11, vrátane 2 pre ľavé
ruky, 12 malých loptičiek a jeden odkladací box.

14300116C 670,00 €

Školský golf PYKAMO 13 rokov a starší

Čo je tak osobitého na golfe PYKAMO? Univerzálnosť.
Môže ho hrať každý bez ohľadu na vek alebo úroveň
zručností. Je to činnosť, z ktorej sa môžete tešiť vo
vnútri aj vonku.

14300118C 105,00 €

Školský golf PYKAMO pre 5-12 rokov

Čo je tak osobitého na golfe PYKAMO? Univerzálnosť.
Môže ho hrať každý bez ohľadu na vek alebo úroveň
zručností. Je to činnosť, z ktorej sa môžete tešiť vo
vnútri aj vonku.

14300117C 105,00 €

Detský kroket

Hra pre  deti  všetkých  vekových skupín.  Pútavou a
kolektívnou  formou  rozvíja  základné  vlastnosti  ako
sústredenosť,  motoriku  a  koordináciu  pohybov.
Náradie je primerane ľahké, ale dostatočne robustné
na zaistenie odolnosti pred poškodením.

16200028D 118,20 €

Čistý hod

Zapája žiakov do pohybu, podporuje fyzickú aktivitu a
zároveň posilňuje prvotnú znalosť počtov a zručnosti
motoriky.  Sada  obsahuje  12  vrecúšok,  umývateľnú
vinylovú  tabuľu  s  rúčkou  na  prenášanie  a  návod.
Rozmery tabule 60 x 50 cm. Vek 3+

KV020031A 67,00 €

Skákaná

Deti hopkajú po rieke a učia sa farby, tvary a čísla od
1 do 10. Učia sa riešiť problémy, hrať sa "do poradia"
a sledovať smer spoločnou hrou. Obrovská podložka je
perfektná pre jednotlivcov, malé skupinky ale aj celú
triedu.

KV020032B 39,90 €

Diabolo štandard s ručnou paličkou

Ideálny  pre  začiatočníkov  alebo  do  škôl.  Vysoko
kvalitný  plast,  výška  11  cm,  priemer  cca  10  cm,
hmotnosť  cca  200 g.  V  2  farbách -  červená alebo
modrá, dodáva sa s paličkou.

14300124C 18,00 €

Hra Mono-Fling

Hru Mono-Fling môže hrať skupina detí, dvojica alebo
jednotlivcii.  Rozmer  53x25  cm  (plocha  povrchu
30.5x25 cm). Sada obsahuje dve mono-Fling siete a
dve 7.5 cm gule.

14300129C 34,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Elá hop

Klasická  hra  v  novom  prevedení.  Košíky  spolu  s
loptičkou sú vyrobené z odolného a trvanlivého plastu
v atraktívnych farbách.

16200121C 4,50 €

Vyhoď a chyť *

Vyhoď a chyť, tak by sa dala nazvať táto jednoduchá
hra.  Produkt  je  vyrobený  z  trvanlivého  penového
polyuretanu,  vďaka  čomu  je  mäkký  a  bezpečný.
Farebne príťažlivý pre deti.

16200214C 6,60 €

Hra - Hoď kruh

Populárna hra do interiéru aj exteriéru pre menšie aj
väčšie deti. Balenie: 6ks kruhy / priemer 15cm , 1ks
základňa / 50 x 50 x 13cm.

10300486B 17,70 €

Hra s valcami - hod do cieľa

Sada  10  plechoviek  a  6  guličiek  vyrobených  z
mäkkého materiálu. Rozmery: plechovky: výška 10cm,
priemer 8cm, guličky: priemer 6cm.

10300387C 30,60 €

Hra HITball

Na  výučbu  základných  techník  spätných  úderov  v
hrách ako napr. tenis. Vhodné na rozvoj koordinácie.
Sada obsahuje 2 rakety a jednu syntetickú loptičku.

14300131B 13,00 €

Raketa k hre HITball

Náhradné rakety k hre HITball  -  pre všetky vekové
kategórie a výkonnostné úrovne.

14300132B 10,50 €

Hracia kocka 1-6

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní, čísla sú dobre čitateľné aj pri práci vo väčšej
skupine detí. Veľkosť kocky je cca. 10cm.

10300141B 4,20 €

Hracia kocka 6 bodková

Plastová  MAXI  kocka  na  denné  rozcvičky  a
precvičovanie na hodinách matematiky. Nehlučná pri
kotúľaní,  bodky  sú  dobre  viditeľné  aj  pri  práci  vo
väčšej skupine detí. Veľkosť kocky je cca 10cm.

10300140C 4,20 €

Penové mäkké kocky - sada 4ks

15x15 x15 cm, ideálne na vzdelávacie hry, v rôznych
farbách (červená, modrá, zelená, žltá).

14300121C 64,00 €

Sada Aktivita

Postav sa na farebnú podložku,  hoď kockou,  uvidíš
ktoré  cvičenie  padne  a  koľkokráť  ho  opakovať.
Obsahuje  okrúhle  penové  podložky  25x25  cm,  3
nafukovacie kocky s cvičeniami, farbami a číslami 12
cm, návod.

KV020030B 43,00 €

Bublinková lopta 10cm

Táto malá,  mäkká,  ale čulá loptička je  mimoriadne
vhodná  pre  rozvoj  postrehu  a  reakcie.  Materiál:
loptička je vyrobená z polyuretánu. Veľkosť lopty je
cca 10cm.

10300438B 4,20 €

Loptička Z-ball

Táto malá mäkká loptička je mimoriadne vhodná pre
rozvoj postrehu a reakcií.  Vďaka šiestim odrazovým
pologuliam sa  loptička  odráža nečakaným smerom.
Prispieva k zlepšeniu koordinácie rúk a očí.

14300181D 10,60 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná a športová výchova

Plastové kruhy JungleRings 1ks

Výborne lietajúce plastové kruhy v rôznych farbách na
hádzanie, chytanie alebo žonglovanie. Priemer: 24cm.
Váha: 70g. Dodávané: 1ks.

10300416B 2,00 €

Sada kruhov 45 cm / 12 ks

Balenie: 12ks kruh plochý / priemer 45cm

16200647D 19,50 €

Univerzálna sieť na loptové hry

Sieť v jasných farbách, nastaviteľná na rôzne výšky na
volejbal,  badminton,  futbal  alebo  tenis.  Stĺpiky
vyrobené z pevného PVC. Sada obsahuje šnúry, kolíky
a značky polí v praktickom obale.

14300130C 186,00 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky malé

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok:
30 cm. 2 x 16 ks.

14300167C 132,00 €

Vonkajší šach a dáma - Figúrky veľké

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre  vonkajšie  rekreačné  zariadenie,  vonkajšie
športoviská a školské areály. Približná veľkosť figúrok
43-64 cm, 2 x 16 ks.

14300166C 540,00 €

Vonkajší šach a dáma - malá šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 165 x 165
cm. Figúrky sa predávajú zvlášť.

14300120C 103,80 €

Vonkajší šach a dáma - veľká šachovnica

Odolný poveternostným vplyvom - z plastu. Ideálny
pre vonkajšie rekreačné zariadenia, hotely, vonkajšie
športoviská, školské areály. Veľkosť dosky 385 x 385
cm. Figúrky sa predávajú zvlásť.

14300119C 384,00 €

Lopta Zem, priemer100cm

Ideálna  pomôcka  na  vonkajšie  spoločenské  hry.
Vyrobená  z  kvalitnej  gumy.  Farba:  modrá,  hrúbka
plášťa 2 mm.

14300139C 262,00 €

Padák 1,8m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200499D 19,50 €

Padák 3,6m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200441D 39,95 €

Padák 6 m

Padák  pre  rozvoj  motoriky,  postrehu,  vzájomnej
koordinácie a posilňovanie svalstva.

16200083D 95,60 €

Hop vrece

Odolné hop vrece s dvoma úchytmi.  Je vyrobené z
nylonu,  odporučená  teplota  prania  pri  30  °C.  Je
vhodné na  veľa  hier,  aj  ako  veľká  nákupná taška.
Veľkosť: 80 x 40 cm.

14300133C 47,40 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Sada 4 ks balančných ježkov

Cenovo  výhodná  sada  4ks  ježkov  na  udržanie
rovnováhy,  s  priemerom  17cm.  Na  precvičovanie
rovnováhy, motorické rozvojové hry alebo masáže.

10300523C 28,50 €

Sada 6 ks balančných pologulí

Sada 6 podložiek  v  tvar  pologule  na precvičovanie
rovnováhy, v 3 živých farbách (2x žltá, 2x modrá, 2x
červená).  Deti  môžu  balansovať  na  oblej  i  rovnej
strane.  Špeciálny  protisklzový  reliéf  na  spodnej
(rovnej) strane. Loptičky z extra odolného plastu sú
naplnené pieskom a nekĺžu sa.

10300522C 38,40 €

Guliverove nohy (pár)

Maxinohy  sú  zdrojom  veľkej  zábavy  a  radosti.  Sú
vynikajúcou pomôckou pre precvičovanie koordinácie
pohybov rúk a nôh. Navyše určite vyvolajú pobavenie
prítomných ako súčasť akéhokoľvek programu.

16200313C 35,00 €

Chodúle - TeamTrack

Ťažšie a zábavnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, je
spoločné chodenie v týchto kolektívnych chodúľoch.
Spoločné chodenie - spoločné súťaženie.

16200452B 65,00 €

Skákacia doska Žaba

Veľa  zábavy  pre  malých  aj  veľkých.  Vyrobené  zo
100% etylén-vinyl-acetát  Pena.  Šírka:  33cm;  dĺžka:
56cm; hrúbka: 3cm; dĺžka šnúrky: 75cm.

10300464C 25,00 €

Skúter pádla - 2 paličky

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300144C 43,00 €

Skúter pádla - kajak

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú  dráhu.  Pádla  skúter  sú  vyrobené  z
pevného  PVC  profilu,  s  gumovými  zátkami  a
protišmykovými  rukoväťami.

14300153C 49,00 €

Skúter pádla - rafting ks

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300154C 40,00 €

Preskakovacie lano 5m dlhé

Gumové lano v jasných farbách. Vhodné na množstvo
populárnych hier na preskakovanie.

14300134C 5,50 €

Dvojité lano

Dve laná sa rytmicky točia v opačnom smere tak, že
osoba, ktorá skáče, musí reagovať na dvojitú rýchlosť
naraz.  Vhodné  na  fitness.  Dĺžka  6  m.  Dodávané  v
páre.

14300145C 17,00 €

Švungové lano - ružové 8m

K dispozícii  v 3 dĺžkach o hrúbke 9mm: 8m, farba:
ružová.

10300389A 8,80 €

Švungové lano - zelené 10m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 10m,
farba: zelená.

10300390A 10,90 €
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Telesná a športová výchova

Švungové lano - modré 15m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 15m,
farba: modrá.

10300391A 15,90 €

Kryt na oči, 6 ks

Sada 6 farebných krytov na oči, ktoré sú vyrobené z
pevného nepriehľadného materiálu

14300182D 24,00 €

Súťažné tričko veľkosť 1 /do 12 rokov/

Behom niekoľkých sekúnd sú 2 tímy jasne označené.

10300394B 6,90 €

Tréningové dresy - červené

Individuálne použitie na každý tímový šport. Ľahké a
priedušné, zabraňujú nadmernému poteniu. Vyrobené
zo  syntetického  sieťovaného  materiálu,  100%
polyester.

14300017C 7,40 €

Vak na športové potreby

Ľahký priestranný vak zo sieťovaného materiálu pre
uskladnenie lôpt alebo iného športového materiálu. Je
dostatočne veľký, aby sa postaral o všetko, čo budete
na telesnej výchove potrebovať.

16200646D 4,60 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

Značkovacie kužele - nízke

Set  so  40  praktickými  značkovacími  klobúčikmi,
plastové - 10 kusov v jednej farbe. Priemer 19cm.

10300445A 36,00 €

Kužele - Flow Markers (6ks) *

Mini  kužele  sú  dostatočne  veľké  aby  zodpovedne
splnili svoju úlohu a primerane malé aby boli cenovo
dostupné  a  ľahko  skladovateľné.  Vyrobené  z
mäkčeného  polyetylénu  v  príťažlivých  farebných
odtieňoch.

16200117D 11,00 €

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €
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Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Telesná a športová výchova/Rovnováha

Kolobežka

Kolobežka pomáha deťom rýchlejšie rozvíjať  zmysel
pre  rovnováhu  a  motorické  schopnosti.  Zároveň
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300495C 168,00 €

Odrážadlo

Trénujte zmysel pre rovnováhu! Dôležitý krok k jazde
na  bicykli.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300497C 202,80 €

Malé odrážadlo

Malé  odrážalo  pre  prvé  skúsenosti  s  tréningom
rovnováhy.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300496C 177,00 €

Trojkolka bez pedálov

Trojkolka s extra dlhým sedadlom - bez úprav nutných
pre deti rôzneho veku. Rozvíja motorické schopnosti
detí a posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300494C 136,00 €

Taxi vozík

Taxi prichádza s anti-šmykovými stúpadlami pre tretie
dieťa, aby sa mohlo pripojiť k jazde. Rozvíja motorické
schopnosti detí a posilňuje svalstvo nôh.

10300493C 330,60 €

Balančná súprava 9 ks

Súprava  obsahuje  9  častí  s  rozličnými  stupňami
záťaže.  Slúži  na  zlepšenie  motorických  schopností,
koncentrácie,  držania tela a pohybových schopností
hravým spôsobom.

14300159C 365,00 €
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Hojdačka Rocky Rocker

Multifunkčná hojdačka. Je možné taktiež používať bez
ďalšieho príslušenstva. Má dva rozdielne uhly pre 2
rozdielne úrovne náročnosti. Rozmery 42 x 29 x 17
cm.

14300163C 102,00 €

Balančná lavička - hviezda

Ideálne na tréning koordinácie a rovnováhy. Dodáva
sa  s  3  farebnými  guľôčkami  s  priemerom 30 mm.
Rozmery 60 x 60 x 6 cm.

14300160D 108,00 €

Balančný kruh

Ideálny na terapiu a rehabilitáciu. Balančný kruh má
penou pokrytý drevený podstavec a vypuklú penovú
časť.  Protišmykový  vďaka  membránovej  štruktúre.
Neobsahuje PVC a fthaláty.

14300106C 75,00 €

Balancujúca podložka špeciál

Pomocou nej si deti rozvíjajú motoriku a rovnováhu.
Povrch vrchnej časti podložky je príjemný na dotyk,
spodná  strana  je  protišmyková.  Deti  môžu  na
podložke  sedieť  alebo  stáť,  hojdať  sa  a  udržiavať
rovnováhu. Rozmery: priemer 40cm, výška 8cm.

10300433C 24,00 €

Gymnastická podložka Aero-Step

Rozmer  51  x  37  x  8  cm.  Povrch  je  s  jemnými
protišmykovými drážkami. Skladá sa z 2 osobitných,
vzduchom naplnených komôr a povrch typu "ježko".

14300113C 143,00 €

Fitnes a liečebný disk

Červený plastový disk, 40 cm priemer, 9 cm výška.
Ideálny  pri  neurofyziologickej  liečbe.  Koordinačné,
rovnovážne cvičenia  a  cvičenia  zamerané na nohy,
trup a ramená možno vykonávať v množstve pozícií.

14300035C 26,20 €

Aero-Step XL 51x37x8cm

Skladá  sa  z  dvoch  samostatných,  vzduchom
naplnených komôr s povrchom typu ježka. Zlepšuje
koordináciu. Rôzne farby.

14300095C 143,00 €

Podložka Thera-Band®, tréning stability

Podložka na tréning stability sa využíva na zlepšenie
rovnováhy,  držania  tela  a  koordinácie.  Môže  sa
využívať  u  starších  osôb,  pri  rehabilitácii  dolných
končatín, chrbtice a taktiež v športe a fitness.

14300135C 38,20 €

Skákacia doska Žaba

Veľa  zábavy  pre  malých  aj  veľkých.  Vyrobené  zo
100% etylén-vinyl-acetát  Pena.  Šírka:  33cm;  dĺžka:
56cm; hrúbka: 3cm; dĺžka šnúrky: 75cm.

10300464C 25,00 €

Ježko na udržanie rovnováhy

Ježko  na  precvičovanie  rovnováhy,  motorické
rozvojové  hry  alebo  masáže.

10300421C 8,20 €

Ježkove kamene (6ks)

Ježkové kamene v šiestich farbách podporujú tvorbu
klenby nohy. Vhodné pre terapiu, rôzne detské súťaže,
cvičenia  a  hry  v  školách,  detských  centrách  a
materských školách.

20800019C 24,60 €

Sada 4 ks balančných ježkov

Cenovo  výhodná  sada  4ks  ježkov  na  udržanie
rovnováhy,  s  priemerom  17cm.  Na  precvičovanie
rovnováhy, motorické rozvojové hry alebo masáže.

10300523C 28,50 €
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Telesná a športová výchova

Sada 6 ks balančných pologulí

Sada 6 podložiek  v  tvar  pologule  na precvičovanie
rovnováhy, v 3 živých farbách (2x žltá, 2x modrá, 2x
červená).  Deti  môžu  balansovať  na  oblej  i  rovnej
strane.  Špeciálny  protisklzový  reliéf  na  spodnej
(rovnej) strane. Loptičky z extra odolného plastu sú
naplnené pieskom a nekĺžu sa.

10300522C 38,40 €

Kruhová balančná doska

Kruhová  balančná  doska  s  protišmykovou  spodnou
stranou pre rozvoj motoriky a rovnováhy. Vhodná pre
celkové posilňovanie svalstva brucha a nôh zábavnou
a nevtieravou formou.

16200188C 33,00 €

Hop vrece 90 cm, červené

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300506C 10,20 €

Hop vrece 90 cm, modré

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

10300507C 10,20 €

Slackline s pomocným lanom

Chcete sa naučiť chodiť ako povrazolezec? Máme pre
Vás  úžasnú  pomôcku.  Natiahnite  si  ju  medzi  dva
stromy alebo stĺpy a môžete začať! Správne držanie
tela,  rovnováha,  koordinácia  a  vytrvalosť  sú
podporované  prostredníctvom  hry.

10300504C 40,00 €

Pogo tyč modrá, do 50kg

Pomôcka ideálna na voľný čas, rozvíja koordináciu a
rovnováhu. Má silné oceľové púzdro s integrovanými
pružinami.  Výmenné gumové základne.  Vhodné pre
deti od 6 -16 rokov, do 50 kg.

14300157C 59,70 €

Skúter pádla - 2 paličky

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300144C 43,00 €

Skúter pádla - kajak

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú  dráhu.  Pádla  skúter  sú  vyrobené  z
pevného  PVC  profilu,  s  gumovými  zátkami  a
protišmykovými  rukoväťami.

14300153C 49,00 €

Skúter pádla - rafting ks

Využiteľné pre skúter, kanoe, kajak na kolesách. Deti
môžu pádlovať cez virtuálny, slalomový kanál alebo
prekážkovú dráhu. Pádla sú vyrobené z pevného PVC
profilu,  s  gumovými  zátkami  a  protišmykovými
rukoväťami.  V  rôznych  farbách.

14300154C 40,00 €

Tréningová tyč FLEXI-BAR® STANDARD

Tyč prispieva k zlepšeniu držania tela a formuje ho.
Taktiež  je  vhodná  pri  terapii,  pri  problémoch  s
chrbticou a kĺbmi. Parametre: 508 g, 153,5 cm.

14300128C 102,00 €

Skateboard "Draci"

Toto je výzva pre pokročilých i začiatočníkov vo svete
skateboardov! Na stabilnej doske s drsným povrchom
sa nehy nešmýkajú. Spodnú časť zdobí dizajnový dračí
motív.

167100010C 34,10 €

Super Rollerboard red

Rollerboard je ideálny na rôzne hry v skupine. Môže
byť použitý ako náhrada za skateboardy. Skladá sa z
vysoko  odolného  plastu  s  gumovými  kolieskami.
Rozmery 40x30x7 cm.

14300168C 27,60 €
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MOONHOPPER originál

Zaujímavá  skákacia  lopta  s  odrazovým  mostíkom.
Ideálne na koordináciu,  rovnováhu a tréning svalov
alebo len tak pre zábavu. Vhodné pre deti do 55 kg.
Farba: ružová / modrá.

14300136C 26,00 €

MOONHOPPER šport

Zvlášť  silný  a  bezpečný  disk,  veľmi  robustný,  s
nosnosťou až do 100 kg. Vhodný na nácvik rovnováhy.

14300137C 45,00 €

Hop lopta, 55cm

Udrží  Vás  fit  a  zažijete  plno  zábavy.  Tvarový  typ  z
bezpečnostného PVC, ktoré nemôže prasknúť, má 2
rukoväte.

14300138C 18,00 €

Fit lopta PEZZI, priemer 42 cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300008C 18,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 53cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300009C 22,20 €

PEZZI lopta, o 65 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300010C 27,30 €

PEZZI lopta, o 75 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300011C 30,30 €

PHYSIO lopta, o 95 cm

Priemer lopty 95 cm.

14300012C 53,80 €

PHYSIO lopta, o 120 cm

Priemer lopty 120 cm.

14300013C 124,60 €

ABS - Lopta

Vyhovuje  najnovším  bezpečnostným  štandardom.
Vďaka  patentovanému  zloženiu  materiálu  nemôže
ABS lopta prasknúť ani keď je poškodená. Môže jedine
pomaly sfukovať.

14300034C 32,20 €

Misa na loptu

Premení každú veľkú gymnastickú loptu na loptu na
sedenie.

14300016C 25,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova/Futbal, floorbal

Florbalový Kombi set ABS - Junior

Set obsahuje 12 palíc (6 v žltej a 6 v čiernej farbe), 3
odľahčené  biele  loptičky  a  2  miniflorbalové  bránky
90x60  cm,  vrátane  sietí.

14300077C 233,00 €

Florbalový Kombi set ASB-Senior

Sada  pozostáva  zo  základného  setu  (12  palíc  a  3
loptičky)  a  2  miniflorbalových  bránok  90x60  cm,
vrátane  sietí.

14300080C 255,00 €

Florbalový set ABS - Junior

S e t  j e  v y r o b e n ý  z  t u h é h o  A B S  p l a s t u  s
polyetylénovými čepeľami, na oboch stranách vyduté.
Dĺžka  tyče  cca  85  cm.  Set  obsahuje  12  palíc  a  3
odľahčené loptičky.

14300079C 133,00 €

Florbalový set ABS - Senior

S e t  j e  v y r o b e n ý  z  t u h é h o  A B S  p l a s t u  s
polyetylénovými čepeľami, na oboch stranách vyduté.
Dĺžka  tyče  cca  95  cm.  Set  obsahuje  12  palíc  a
odľahčené loptičky.

14300078C 145,00 €

Florbalová hokejka LION, Ľ a P

Florbalová  hokejka  LION  -  100  cm  levá.  Žrď:
sklolaminát, zahnutí lopatky: ľavé alebo pravé

14200572F 22,00 €

Taška na hokejky/Taška na náradie

Ľahká  nylonová  taška  je  ideálna  na  skladovanie  a
prenášanie až 20 hokejok.

14300084C 34,00 €

Lopta RubberFlex GrabBall 10cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200014C 9,64 €

Tréningová prekážka JUMP

Nastaviteľná do 7 výšok (od 10 do 40 cm). Pozostáva
z jednej nezlomiteľnej palice (25 mm priemer, 1 m
dlhá), dvoch 40 cm vysokých plastických kužeľov a
dvoch stupienkov (7 dielikov).

14300020C 29,90 €

Tréningová prekážka

Veľmi  dômyselný  koncept.  Kužeľ  s  otvormi  skvelo
nahrádza  prekážky.  Robustné  tyče  dlhé  100  cm,
elastické a odolné voči zlomeniu. Zveráky je možné
prispôsobiť výške a šírke.

14300018C 42,00 €

Mikro tréningová prekážka junior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300023C 14,00 €

Mikro tréningová prekážka junior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300024C 89,40 €

Mikro tréningová prekážka senior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300021C 16,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná a športová výchova

Mikro tréningová prekážka senior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300022C 96,00 €

Telesná a športová výchova/Basketbal, volejbal, hádzaná
Závesný kôš - Hang-A-Hoop

Ľahký prenosný kôš pre použitie v interiéri alebo v exteriéri. Prostredníctvom skoby a šnúry je možné upevniť kôš na
takmer hocijakú stenu, po použití opäť odložiť. Vhodný pre rôzne vekové skupiny. Určený do interiéru aj exteriéru. Pre
základné, materské a špeciálne školy, športové a rekreačné zariadenia. Balenie: 1ks Závesný kôš - Hang-A-Hoop /
priemer koša 46cm

16200162D 91,60 €

Telesná a športová výchova/Gymnastika, fitness

Vozík na gymnastické náradie

Odolná drevená konštrukcia, lakovaná, na kolieskach.
Detsky orientované úložisko pre rôzne gymnastické
náčinie. Rozmery: (d x š x v) 116 x 50 x 85 cm.

14300059C 469,00 €

Gymnastický box

Všetko čo potrebujete na hodinu gymnastiky v rámci
telesnej výchovy.

14300002C 325,00 €

Žonglovacie loptičky Bean Bag (sada 3ks)

Vhodné  pre  amatérske  žonglovanie.  Zo  syntetickej
kože. V rôznych farbách.

14300125C 11,10 €

Žonglovacie loptičky sada 30 ks

V rôznych farbách.

14300123C 84,00 €

Žonglovacie šatky sada 30ks

Slúžia  na  zvýraznenie  pomalého  pohybu,  uľahčujú
koordinované vyhadzovanie a  chytanie.  Ideálne pre
štúdium sekvencií  rytmického pohybu.  Rôzne farby,
veľkosť 70x70 cm.

14300122C 84,60 €

Žinenka školská

Rozmer 100 x 100 x 6 cm. Žinenka na ochranu pri
páde.  Vyplnená  špeciálnou  zmesou  peny,  pokrytá
profilovým  PVC  materiálom  s  protišmykovým
spodkom.

14300103C 153,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Gymnastická podložka AIREX

Gymnastické  podložky  z  hygienickej  peny.  ahké  a
jednoducho prenosné a udržiavateľné. Protišmykové
na suchom aj na vlhkom povrchu. Rozmer 185 x 100
cm, 15 mm hrubé.

14300105C 168,00 €

Podložka na jógu 180x60x0,45 cm

Podložka je vyrobená z inovatívneho materiálu tuhej
penovej  štruktúry,  absolútne  odolnému  voči
potrhaniu. Protišmykový povrch je príjemný na dotyk
a poskytuje pocit bezpečia.

14300107C 28,00 €

Gymnastická podložka Aero-Step

Rozmer  51  x  37  x  8  cm.  Povrch  je  s  jemnými
protišmykovými drážkami. Skladá sa z 2 osobitných,
vzduchom naplnených komôr a povrch typu "ježko".

14300113C 143,00 €

Aero-Step XL 51x37x8cm

Skladá  sa  z  dvoch  samostatných,  vzduchom
naplnených komôr s povrchom typu ježka. Zlepšuje
koordináciu. Rôzne farby.

14300095C 143,00 €

Nástenný stojan na palice

Uzamykateľná  kovová  konštrukcia,  možnosť
namontovať na stenu (bez visiaceho zámku). Pre viac
ako 28 drevených alebo 35 plastových gymnastických
palíc.

14300058C 124,00 €

Dvojité lano

Dve laná sa rytmicky točia v opačnom smere tak, že
osoba, ktorá skáče, musí reagovať na dvojitú rýchlosť
naraz.  Vhodné  na  fitness.  Dĺžka  6  m.  Dodávané  v
páre.

14300145C 17,00 €

Fitnes a liečebný disk

Červený plastový disk, 40 cm priemer, 9 cm výška.
Ideálny  pri  neurofyziologickej  liečbe.  Koordinačné,
rovnovážne cvičenia  a  cvičenia  zamerané na nohy,
trup a ramená možno vykonávať v množstve pozícií.

14300035C 26,20 €

Podložka Thera-Band®, tréning stability

Podložka na tréning stability sa využíva na zlepšenie
rovnováhy,  držania  tela  a  koordinácie.  Môže  sa
využívať  u  starších  osôb,  pri  rehabilitácii  dolných
končatín, chrbtice a taktiež v športe a fitness.

14300135C 38,20 €

Gymnastická tamburína, priemer 30 cm

Je pokrytá prispôsobiteľnou prírodnou kožou, lakovaný
drevený rám, vysoká kvalita.

14300087C 37,50 €

Gymnastické palice, 44 cm

Gymnastické  palice,  44  cm,  biele,  vyhovujú
posledným  FIG  predpisom.

14300052C 7,20 €

Gymnastické stuhy, 3 m

Krásne farebné stuhy na gymnastiku a na rôzne druhy
rytmických cvičení. 4cm široké a 3 m dlhé. Tyč 30cm.
5 stúh v 5 farbách.

10300384C 23,40 €

Gymnastický hojdací set

1 pár lán (10 mm priemer), 200 cm dlhé, nastaviteľné,
1 vkladacia tabuľa, 1 pár kruhov, 1 drevená visutá
hrazda. Všetky sú vymeniteľné.

14300064C 31,50 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Telesná a športová výchova

Diabolo štandard s ručnou paličkou

Ideálny  pre  začiatočníkov  alebo  do  škôl.  Vysoko
kvalitný  plast,  výška  11  cm,  priemer  cca  10  cm,
hmotnosť  cca  200 g.  V  2  farbách -  červená alebo
modrá, dodáva sa s paličkou.

14300124C 18,00 €

Hojdací disk

16 mm hrubé konopné lano s dĺžkou cca 200 cm a
drevený kruh. Nosnosť 120 kg.

14300069C 45,00 €

Hojdací rebrík, 200 cm

200 cm dlhé lano so 6 drevenými priečkami. Lano je
hrubé 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300072C 44,50 €

Hojdací rebrík, 210 cm

210 cm dlhé nylonové lano so 7 drevenými priečkami.
Nylonové lano má hrúbku 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300071C 76,60 €

Hojdací rebrík, 270 cm

270 cm dlhé lano s 8 pevnými drevenými priečkami.
Lano má hrúbku 10 mm a je v sade s namontovaným
kruhom. Nosnosť 100 kg.

14300070C 53,00 €

Kruhy

Lano (priemer 12 mm), v sade s upeňovacími kruhmi
a 1 párom gymnastických kruhov, 250 cm dlhé.

14300066C 40,00 €

Lano s uzlami 200 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300068C 33,00 €

Lano s uzlami 250 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300067B 41,00 €

Visiaca hrazda

Pochrómovaná.  Ľahká  a  rýchla  montáž.  Ľahké  a
bezpečné používanie počas hodín gymnastiky. Vysoká
kvalita výrobku zaručuje minimálnu údržbu.

14300076C 239,00 €

Visiaca hrazda

Vyrobená  z  dreva  s  karabínovými  svorkami,  ľahko
namontovateľná na stenu.

14300075C 142,50 €

Pilates kruh

Pomôcka na precvičenie svalových skupín v  oblasti
hrude,  rúk  a  nôh.  Stabilné,  anatomicky  tvarované
ušká na uchopenie, kruh môže byť držaný nohami aj
rukami. Dĺžka 38 cm.

14300111C 37,00 €

Pilates lopta

Lopta  je  vyrobená  z  mäkkého  penového  PVC
materiálu,  možno  ju  ľahko  nafúknuť.  Je  skvelým
náradím na posilnenie chrbtových a brušných svalov.

14300109C 8,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Pilates stuha

Vyrobená z bavlneného plátna so špeciálne zošitými
otvormi.  Do otvorov vložíte  ruky alebo nohy podľa
druhu  cvičenia.  Rozmery  20  x  125  cm,  vrátane  6
otvorov a inštrukcií na cvičenie.

14300110C 28,50 €

Pilates valec

Optimálne pilatesové príslušenstvo na cvičenie.

14300108C 49,00 €

Sada švihadiel, mix, 10ks

Mäkké  gymnastické  švihadlá  bez  rúčok  podľa
podmienok F.I.G.

16200393D 27,60 €

Švihadlo - 210cm

Kvalitné, trvanlivé a dobre ohybné vinylové švihadlo s
pevnou rúčkou v sviežich farbách. Dĺžka 210cm.

16200149C 2,00 €

Švihadlo - 270cm

Kvalitné, trvanlivé a dobre ohybné vinylové švihadlo s
pevnou rúčkou v sviežich farbách. Dĺžka 270cm.

16200235C 2,20 €

Tréningová tyč FLEXI-BAR® STANDARD

Tyč prispieva k zlepšeniu držania tela a formuje ho.
Taktiež  je  vhodná  pri  terapii,  pri  problémoch  s
chrbticou a kĺbmi. Parametre: 508 g, 153,5 cm.

14300128C 102,00 €

Značkovací kužel červený 28cm

28  cm  vysoký  kužeľ  vyrobený  z  odolného  plastu,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

14300094C 4,00 €

Pomalé pohybové lopty

Vyrobené  z  gúm,  so  špeciálnym  ventilom.  S
priemerom 35 cm, hmotnosť cca. 300 g, rozmanité
farby.

14300093C 19,50 €

Hop lopta, 55cm

Udrží  Vás  fit  a  zažijete  plno  zábavy.  Tvarový  typ  z
bezpečnostného PVC, ktoré nemôže prasknúť, má 2
rukoväte.

14300138C 18,00 €

PEZZI lopta, o 65 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300010C 27,30 €

PEZZI lopta, o 75 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300011C 30,30 €

PHYSIO lopta, o 95 cm

Priemer lopty 95 cm.

14300012C 53,80 €
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Telesná a športová výchova

PHYSIO lopta, o 120 cm

Priemer lopty 120 cm.

14300013C 124,60 €

Fit lopta PEZZI, priemer 42 cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300008C 18,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 53cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300009C 22,20 €

ABS - Lopta

Vyhovuje  najnovším  bezpečnostným  štandardom.
Vďaka  patentovanému  zloženiu  materiálu  nemôže
ABS lopta prasknúť ani keď je poškodená. Môže jedine
pomaly sfukovať.

14300034C 32,20 €

Misa na loptu

Premení každú veľkú gymnastickú loptu na loptu na
sedenie.

14300016C 25,00 €

Kruhy hula-hop

Masívne elastické hula hop kruhy. Vyrobené z plastu
odolnému  voči  prasknutiu.  Ideálne  na  gymnastiku.
Hrúbka 22 mm, váha 580 g. Rôzne farby.

14300143C 17,80 €

Plastová obruč, o 50, 210 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300051B 9,20 €

Plastová obruč, o 60, 250 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300050C 9,35 €

Plastová obruč, o 70, 290 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300049B 10,50 €

Plastová obruč, o 80, 345 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300048C 10,45 €

Drevené gymnastické palice, 36 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300053C 6,00 €

Drevené gymnastické palice, 36 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300054C 7,20 €
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Drevené gymnastické palice, 40 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300055B 7,20 €

Drevené gymnastické palice, 45 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300056B 9,00 €

Schodík Reebok STEP modrý

Vyvinutý  v  súlade  s  lekárskymi  poznatkami.  Výška
nastaviteľná:  15,  20  a  25  cm.  Univerzálny  vďaka
použitiu  gumových  častí.  Protišmykový  povrch
poskytuje  maximálnu  bezpečnosť.  90x35  cm.

14300142C 134,00 €

Trampolína MED

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300042B 264,00 €

Trampolína MED-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300045C 293,00 €

Trampolína PRO

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300043B 330,00 €

Trampolína PRO-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300046C 352,00 €

Trampolína SWING

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300044B 336,00 €

Trampolína Sport

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.

14300041B 192,00 €

Telesná a športová výchova/Tréningové a športové pomôcky

Stopky MEMOX 10

Profesionálne stopky, 10 okruhov pamätí, reálny čas,
stopky,  časovač,  alarm,  chronograf,  batéria
(zahrnutá).

13000088A 21,60 €

Stopky s kompasom

Multifunkčné stopky s kompasom, stopky s funkciou
minút a sekúnd, do 1/100s. Obsahuje taktiež hodinky
a budík.

13000091A 7,20 €
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Stopky s meraním pulzu

Digitálny merač pulzu (zobrazuje srdcovú frekvenciu),
stopky  a  hodinky  v  jednom prístroji.  K  dispozícii  v
dvoch farbách.

13000090B 8,00 €

Ďalekohľad ACTION, 10x25

Binokulárny ďalekohľad, ktorý je nutné mať pri sebe
vždy, kedy sa dá niečo pozorovať. Zmenšené rozmery,
optická  kvalita  a  špeciálny  gumený povrch  robia  z
tohto  ďalekohľadu nepostrádateľný  predmet  určený
na  cestovanie,  treking  a  rôzne  druhy  športov.
Zväčšenie 10x, objektív 25x...

13000001A 27,36 €

Ďalekohľad EXPLO 10x25

Vreckový  binokulárny  ďalekohľad  s  originálnym
dizajnom -  strieborné  kovové  telo,  modrá  guma  a
červené antireflexné šošovky. K dispozícii sú 2 verzie:
8 x 21 a 10 x 25.

13000005B 18,00 €

Ďalekohľad KONUSMALL 10x25

Kompaktný  monokulárny  ďalekohľad  10  x  25  v
gumenom obale.  Šošovka je  potiahnutá  načerveno.
Individuálne zameranie,  zorné pole 1000m -  100m.
Výstupný  pupil  2,5mm,  celková  hmotnosť  je  60
gramov.

13000006A 14,40 €

Ďalekohľad Giant 20x60

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 60mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (1300g) sa odporúča používať so statívom.
Má lakovanú optiku a je potiahnutý čiernou gumou.

13000010A 65,00 €

Ďalekohľad Giant 20x80

Veľký binokulár s 20x zväčšením a pôsobivým 80mm
objektívom je  zostrojený tak,  aby mal  čo najväčšie
zorné pole a vynikajúce panoramatické videnie. Kvôli
hmotnosti (2500g) sa odporúča používať so statívom.

13000011A 172,80 €

Ďalekohľad Newzoom 10-30x60

Newzoom rada obsahuje 3 ďalekohľady s rozlišným
priemerom, aby vyhovel potrebám každého uživateľa.
Tieto  ďalekohľady  sú  vybavené  silným  a  odolným
telom potiahnutým čiernou gumou a skvelou kvalitou
optiky.

13000012A 78,60 €

Ďalekohľad Newzoom 7-21x40

Newzoom ďalekohľad: 21x40, zorné pole na 1000m -
96m pri 7x a 43m pri 21x, výstupný pupil 5,7mm pri
7x  a  1,9mm  pri  21x,  hmotnosť  800g,  centrálne
zameriavanie, adaptabilný pre statív.

13000013A 59,40 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Školský kompas - buzola

Jednoduchá a prehľadná buzola, vhodná pre turistov,
ako  i  pri  výučbe  geografie  či  vlastivedy.  Pravítko  s
presným  a  praktickým  meradlom.  Bezpečnostný
remienok na krk. Rozmery: 230 x 130 x 25 mm. Vek:
8+

19600128A 9,00 €

Kompas Konuspoint-6

Kompas  KONUSPOINT-6  -  štyri  fosforeskujúce
ukazovatele  strán,  zatvárateľné  plastové  puzdro  so
vsadenou lupou, plnený olejom - zelený.

13000123A 8,00 €

Kompas Konustrek - 1

Kovový  (vojenský)  kompas  s  bublinou  a  dvojitou
stupnicou, plnený olejom - zelený.

13000027A 12,00 €
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Kompas kovový

Kovový  kompas  s  priemerom 5cm so  zväčšovacím
sklom, rozdelený na 360 stupňov.

10300340A 6,60 €

Kompas školský

Školský  kompas  z  odolného  plastu  s  priesvitnou
spodnou časťou o priemere 4,8cm.

10300323A 3,00 €

Krokomer s počítaním kalórií

Žiť zdravo si vyžaduje, aby sme urobili aspoň 10 000
krokov  denne,  preto  je  tento  model  vhodný  na
každodenné  použitie.  Obsahuje  krokomer,  časovač,
zberné počítadlo, merač vzdialeností, počítanie kalórií
a hodiny. Tieto hodnoty sa zobrazujú na displeji.

13000033B 8,00 €

Balík Motorika

Športový  balík  MOTORIKA  zameraný  na  rozvoj
rýchlosti, obratnosti a súťaživosti najmä menších detí.

10300061C 132,00 €

Balančný kruh

Ideálny na terapiu a rehabilitáciu. Balančný kruh má
penou pokrytý drevený podstavec a vypuklú penovú
časť.  Protišmykový  vďaka  membránovej  štruktúre.
Neobsahuje PVC a fthaláty.

14300106C 75,00 €

Fitnes a liečebný disk

Červený plastový disk, 40 cm priemer, 9 cm výška.
Ideálny  pri  neurofyziologickej  liečbe.  Koordinačné,
rovnovážne cvičenia  a  cvičenia  zamerané na nohy,
trup a ramená možno vykonávať v množstve pozícií.

14300035C 26,20 €

Balancujúca podložka špeciál

Pomocou nej si deti rozvíjajú motoriku a rovnováhu.
Povrch vrchnej časti podložky je príjemný na dotyk,
spodná  strana  je  protišmyková.  Deti  môžu  na
podložke  sedieť  alebo  stáť,  hojdať  sa  a  udržiavať
rovnováhu. Rozmery: priemer 40cm, výška 8cm.

10300433C 24,00 €

Bedmintonový super úsporný box

Obsahuje:  12  bedmintonových  rakiet  škola,  1
bedmintonovú  raketu  YONEX  ISO  25  DF,  2  tuby
bedmintonových  loptičiek  YONEX  Mavis  350
stredné/modré,  1  športovú  škatuľu  s  vrchnákom.

14300006C 185,00 €

Bejzbalový školský set

Zloženie: 1 základný set, 1 drevená malá loptička 26,
1 bejzbalová pálka Alu 30, 10 bejzbalových rukavíc
9,5, 10 bejzbalových rukavíc 11, vrátane 2 pre ľavé
ruky, 12 malých loptičiek a jeden odkladací box.

14300116C 670,00 €

Detský lezecký rebrík

Detský lezecký rebrík na von alebo dnu.

60100232B 11,45 €

Diabolo štandard s ručnou paličkou

Ideálny  pre  začiatočníkov  alebo  do  škôl.  Vysoko
kvalitný  plast,  výška  11  cm,  priemer  cca  10  cm,
hmotnosť  cca  200 g.  V  2  farbách -  červená alebo
modrá, dodáva sa s paličkou.

14300124C 18,00 €

Drevené gymnastické palice, 36 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300053C 6,00 €
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Drevené gymnastické palice, 36 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300054C 7,20 €

Drevené gymnastické palice, 40 cm

Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300055B 7,20 €

Drevené gymnastické palice, 45 cm, DIN
7912
Gymnastické  palice  z  bukového  dreva  s  jemne
matným lakom.

14300056B 9,00 €

Dvojité lano

Dve laná sa rytmicky točia v opačnom smere tak, že
osoba, ktorá skáče, musí reagovať na dvojitú rýchlosť
naraz.  Vhodné  na  fitness.  Dĺžka  6  m.  Dodávané  v
páre.

14300145C 17,00 €

Gymnastická podložka Aero-Step

Rozmer  51  x  37  x  8  cm.  Povrch  je  s  jemnými
protišmykovými drážkami. Skladá sa z 2 osobitných,
vzduchom naplnených komôr a povrch typu "ježko".

14300113C 143,00 €

Gymnastická podložka AIREX

Gymnastické  podložky  z  hygienickej  peny.  ahké  a
jednoducho prenosné a udržiavateľné. Protišmykové
na suchom aj na vlhkom povrchu. Rozmer 185 x 100
cm, 15 mm hrubé.

14300105C 168,00 €

Gymnastické palice, 44 cm

Gymnastické  palice,  44  cm,  biele,  vyhovujú
posledným  FIG  predpisom.

14300052C 7,20 €

Gymnastický hojdací set

1 pár lán (10 mm priemer), 200 cm dlhé, nastaviteľné,
1 vkladacia tabuľa, 1 pár kruhov, 1 drevená visutá
hrazda. Všetky sú vymeniteľné.

14300064C 31,50 €

Hojdací disk

16 mm hrubé konopné lano s dĺžkou cca 200 cm a
drevený kruh. Nosnosť 120 kg.

14300069C 45,00 €

Hojdací rebrík, 200 cm

200 cm dlhé lano so 6 drevenými priečkami. Lano je
hrubé 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300072C 44,50 €

Hojdací rebrík, 210 cm

210 cm dlhé nylonové lano so 7 drevenými priečkami.
Nylonové lano má hrúbku 10 mm. Nosnosť 100 kg.

14300071C 76,60 €

Hojdací rebrík, 270 cm

270 cm dlhé lano s 8 pevnými drevenými priečkami.
Lano má hrúbku 10 mm a je v sade s namontovaným
kruhom. Nosnosť 100 kg.

14300070C 53,00 €
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Kruhy

Lano (priemer 12 mm), v sade s upeňovacími kruhmi
a 1 párom gymnastických kruhov, 250 cm dlhé.

14300066C 40,00 €

Lano s uzlami 200 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300068C 33,00 €

Lano s uzlami 250 cm

Hrúbka 24 mm, lano je polypropylénové s kruhmi a
uzlami. Vzdialenosť medzi uzlami je 50 cm. Nosnosť
200 kg.

14300067B 41,00 €

Hra - učíme sa orientáciu

Vďaka brožúre o orientácii na mape sa deti hravým
spôsobom učia, ako sa dostať z bodu A do bodu B.
Pomôcka obsahuje prehľadne spracované hárky o tom
ako čítať legendu, určiť smer a porozumieť mapám.
Zlepšuje  sa priestorová predstavivosť  a  zmysel  pre
orientáciu.

10300229B 34,00 €

Hra HITball

Na  výučbu  základných  techník  spätných  úderov  v
hrách ako napr. tenis. Vhodné na rozvoj koordinácie.
Sada obsahuje 2 rakety a jednu syntetickú loptičku.

14300131B 13,00 €

Raketa k hre HITball

Náhradné rakety k hre HITball  -  pre všetky vekové
kategórie a výkonnostné úrovne.

14300132B 10,50 €

Hra Penová pálka

Univerzálna  hra  založená  na  princípe  odpaľovania
lopty, určená pre školy, na voľný čas, možno použiť vo
vode. Tlmiace a pružné PVC, dĺžka cca 1 m, 6 ks palíc
1 ks plastová gula.

14300115C 94,80 €

Kruhové ciele / 6ks v 6 farbách

6 ks  univerzálnych farebných kruhových cieľov.  Sú
vyrobené z mäkkého plastu, ktorý priľne takmer ku
každému povrchu.  Ideálny na kombináciu s  ďalšími
časťami  označovacieho  systému.  Materiál:
Umývateľný, mäkčený polyetylén. Veľkosť: cca. 25cm

20800020B 26,00 €

Kruhy hula-hop

Masívne elastické hula hop kruhy. Vyrobené z plastu
odolnému  voči  prasknutiu.  Ideálne  na  gymnastiku.
Hrúbka 22 mm, váha 580 g. Rôzne farby.

14300143C 17,80 €

Kruhy Soft Ring Toss

Kvalitné,  mäkké  kruhy  s  príjemnou  koženkovou
povrchovou úpravou a príťažlivé farby robia z  tejto
obľúbenej  detskej  hry  univerzálne  náradie.  Kruhy
možno  využiť  na  kotúľanie,  hádzanie,  chytanie,
vyznačenie cieľov a podobne.

16200278D 28,50 €

Kruhy Ultrafoam 3ks

Mimoriadne príjemné na dotyk a farebne stále kruhy.

16200327C 20,35 €

Meracie pásmo - 10 m

Sklolaminátová  páska  tlačená  obojstranne  a
dvojfarebne.

10300210B 12,00 €
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Mikro tréningová prekážka junior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300023C 14,00 €

Mikro tréningová prekážka junior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300024C 89,40 €

Mikro tréningová prekážka senior, jedna

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové  športy,  ako  aj  v  atletike.  Pre  tréning,
odporúčame objednať 6 alebo 8 prekážok v rade.

14300021C 16,00 €

Mikro tréningová prekážka senior, sada 8

Prekážky s dokonalou ergonómiou pre beh a skákanie,
loptové športy, ako aj v atletike. Sada 8ks.

14300022C 96,00 €

Sklápacia prekážka 1ks

Odľahčené a ľahko prenosné prekážky na vytvorenie
prekážkovej  dráhy  sú  vhodné na  bežné tréningy  a
telesnú výchovu.

16200093D 13,50 €

Tréningová prekážka

Veľmi  dômyselný  koncept.  Kužeľ  s  otvormi  skvelo
nahrádza  prekážky.  Robustné  tyče  dlhé  100  cm,
elastické a odolné voči zlomeniu. Zveráky je možné
prispôsobiť výške a šírke.

14300018C 42,00 €

Nástenný stojan na palice

Uzamykateľná  kovová  konštrukcia,  možnosť
namontovať na stenu (bez visiaceho zámku). Pre viac
ako 28 drevených alebo 35 plastových gymnastických
palíc.

14300058C 124,00 €

Odrazový mostík, pružný

Odrazový mostík s drevenými pružinami. Rozmer: 120
x 60cm, báskoková hrana 15cm.

14200598F 246,00 €

Pásy - Instant Bounds/24ks

Pomocou  označovacích  pásov  v  priebehu  chvíle
naznačíte  akékoľvek  ihrisko,  dráhu  alebo  prekážky.
Jednotlivé časti priľnú takmer ku každému hladkému
povrchu.

16200147D 67,80 €

Loptička Bounder

Táto malá,  mäkká,  ale čulá loptička je  mimoriadne
vhodná  pre  rozvoj  postrehu  a  reakcie.  Loptička  je
vyrobená z polyuretánu.

16200456C 5,00 €

Loptička Ježko 10cm / 1ks

Obľúbený  ježko  pre  stimuláciu  vizuálnych  a
hmatových vnemov. Vhodný pre cvičenia na tvorbu
klenby pri plochých nohách, rôzne formy masáží alebo
len tak pre hru.

16200022C 3,90 €

MOONHOPPER originál

Zaujímavá  skákacia  lopta  s  odrazovým  mostíkom.
Ideálne na koordináciu,  rovnováhu a tréning svalov
alebo len tak pre zábavu. Vhodné pre deti do 55 kg.
Farba: ružová / modrá.

14300136C 26,00 €
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MOONHOPPER šport

Zvlášť  silný  a  bezpečný  disk,  veľmi  robustný,  s
nosnosťou až do 100 kg. Vhodný na nácvik rovnováhy.

14300137C 45,00 €

Hop lopta, 55cm

Udrží  Vás  fit  a  zažijete  plno  zábavy.  Tvarový  typ  z
bezpečnostného PVC, ktoré nemôže prasknúť, má 2
rukoväte.

14300138C 18,00 €

Fit lopta PEZZI, priemer 42 cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300008C 18,20 €

Fit lopta PEZZI, priemer 53cm

Ideálna na cvičenie. PEZZI lopty sú vhodné pre všetky
vekové kategórie a páčia sa dokonca i deťom.

14300009C 22,20 €

ABS - Lopta

Vyhovuje  najnovším  bezpečnostným  štandardom.
Vďaka  patentovanému  zloženiu  materiálu  nemôže
ABS lopta prasknúť ani keď je poškodená. Môže jedine
pomaly sfukovať.

14300034C 32,20 €

Lopta EZball 10cm *

E-Z lopty majú mäkkučký povrch a sú príjemné na
dotyk.  Vďaka  materiálu,  z  ktorého  sú  vyrobené,
výborne skáču a odrážajú sa.  Neštandardný povrch
umožňuje jednoduchší nácvik chytania a hádzania lôpt
pre menšie deti v materských školách.

16200019C 3,40 €

Lopta Max PG 21,6cm *

Kvalitná farebne atraktívna dvojvrstvová lopta odolná
voči  poškodeniu  s  dlhou  životnosťou.  Vhodná  pre
školy,  škôlky  a  športovo-rekreačné  zariadenia.
Veľkosť:  21,6cm

16200141C 12,00 €

Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

16200209C 29,10 €

Lopta MegaMax

Mimoriadne veľká a kvalitná lopta pre rôzne hry a
cvičenia.

20800021B 26,00 €

Lopta Poly-PG 21,6cm *

Univerzálne  použiteľná  vinylová  lopta.  Plášť  je
primerane  mäkký  a  príjemný  na  dotyk.  Vďaka
bezošvej technológii výroby je mimoriadne trvanlivá a
odolná. Veľkosť: 21,6cm

16200146C 10,08 €

Lopta RubberFlex GrabBall 21cm *

Lopta neobvyklá svojim vzhľadom i použitím. Je azda
najľahšie  uchopiteľnou  loptou  na  svete.  Napriek
neobvyklému tvaru  sa  dobre  gúľa,  hádže,  chytá  a
zbiera zo zeme. Má tvarovú stabilitu a mimoriadnu
životnosť.

16200137C 16,20 €

Lopta Sensation Bell Ball 18cm *

Špeciálna lopta s tromi zvončekmi vo vnútri. Zvuková
kulisa, ktorú vďaka nim lopta má, umožňuje hrať rôzne
hry zamerané na priestorovú a zvukovú orientáciu.
Lopta  je  vyrobená  z  nešmkľavého  vinylu,  veľkosť
18cm.

16200171D 8,50 €
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Lopta Super Safe 21,6cm *

Univerzálna lopta vhodná najmä pre menšie deti. Plášť
lopty je vyrobený z mäkkého vinylu. Lopta je preto
mimoriadne  mäkká  a  ľahká,  príjemná  na  dotyk.
Veľkosť 21,6cm.

16200136D 7,10 €

PEZZI lopta, o 65 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300010C 27,30 €

PEZZI lopta, o 75 cm

Môžu  sa  používať  vo  fyzioterapii,  v  materských
škôlkach,  školách,  voľnočasových  kluboch  a
rehabilitačných centrách. Kapacita cca 6 000 ccm na
nafukovanie a vyfukovanie.

14300011C 30,30 €

PHYSIO lopta, o 95 cm

Priemer lopty 95 cm.

14300012C 53,80 €

PHYSIO lopta, o 120 cm

Priemer lopty 120 cm.

14300013C 124,60 €

Pomalé pohybové lopty

Vyrobené  z  gúm,  so  špeciálnym  ventilom.  S
priemerom 35 cm, hmotnosť cca. 300 g, rozmanité
farby.

14300093C 19,50 €

Pumpa na lopty - Mini

Obojstranne činná príručná pumpa na lopty s využitím
na tréningoch, turnajoch alebo v teréne.

16200094D 7,20 €

Pumpa dvojtempová

Ručná  pumpa  na  široké  použite  vďaka  štyrom
adaptérom.

14300014C 27,25 €

Misa na loptu

Premení každú veľkú gymnastickú loptu na loptu na
sedenie.

14300016C 25,00 €

Pilates kruh

Pomôcka na precvičenie svalových skupín v  oblasti
hrude,  rúk  a  nôh.  Stabilné,  anatomicky  tvarované
ušká na uchopenie, kruh môže byť držaný nohami aj
rukami. Dĺžka 38 cm.

14300111C 37,00 €

Pilates lopta

Lopta  je  vyrobená  z  mäkkého  penového  PVC
materiálu,  možno  ju  ľahko  nafúknuť.  Je  skvelým
náradím na posilnenie chrbtových a brušných svalov.

14300109C 8,00 €

Pilates stuha

Vyrobená z bavlneného plátna so špeciálne zošitými
otvormi.  Do otvorov vložíte  ruky alebo nohy podľa
druhu  cvičenia.  Rozmery  20  x  125  cm,  vrátane  6
otvorov a inštrukcií na cvičenie.

14300110C 28,50 €
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Pilates valec

Optimálne pilatesové príslušenstvo na cvičenie.

14300108C 49,00 €

Plastová obruč, o 50, 210 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300051B 9,20 €

Plastová obruč, o 60, 250 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300050C 9,35 €

Plastová obruč, o 70, 290 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300049B 10,50 €

Plastová obruč, o 80, 345 g

V súlade s ITB-špecifikáciami a DIN 7912.  Profilované
strany  poskytujú  dobré  uchopenie,  odolné  voči
zlomeniu a nepriaznivému počasiu.

14300048C 10,45 €

Plastové kruhy JungleRings 1ks

Výborne lietajúce plastové kruhy v rôznych farbách na
hádzanie, chytanie alebo žonglovanie. Priemer: 24cm.
Váha: 70g. Dodávané: 1ks.

10300416B 2,00 €

Podložka na jógu 180x60x0,45 cm

Podložka je vyrobená z inovatívneho materiálu tuhej
penovej  štruktúry,  absolútne  odolnému  voči
potrhaniu. Protišmykový povrch je príjemný na dotyk
a poskytuje pocit bezpečia.

14300107C 28,00 €

Podložka Thera-Band®, tréning stability

Podložka na tréning stability sa využíva na zlepšenie
rovnováhy,  držania  tela  a  koordinácie.  Môže  sa
využívať  u  starších  osôb,  pri  rehabilitácii  dolných
končatín, chrbtice a taktiež v športe a fitness.

14300135C 38,20 €

Pogo tyč modrá, do 50kg

Pomôcka ideálna na voľný čas, rozvíja koordináciu a
rovnováhu. Má silné oceľové púzdro s integrovanými
pružinami.  Výmenné gumové základne.  Vhodné pre
deti od 6 -16 rokov, do 50 kg.

14300157C 59,70 €

Schodík Reebok STEP modrý

Vyvinutý  v  súlade  s  lekárskymi  poznatkami.  Výška
nastaviteľná:  15,  20  a  25  cm.  Univerzálny  vďaka
použitiu  gumových  častí.  Protišmykový  povrch
poskytuje  maximálnu  bezpečnosť.  90x35  cm.

14300142C 134,00 €

Štafetový kolík 6ks

Plastové  štafetové  kolíky  v  šiestich  farbách  z
kvalitného,  pevného  plastu.  Uplatnenie  pri  rôznych
detských, atletických alebo spoločenských hrách, pri
cvičeniach  zameraných  na  rozvoj  súťaživosti,
dynamiky  a  šikovnosti.

16200539D 8,40 €

Štartovacie bloky Action (pár)

Odľahčená  verzia  kvalitných  štartovacích  blokov.
Oceľová základňa je ošetrená práškovou farbou. Liate
celohliníkové  pedále  sú  nastaviteľné  v  4  polohách
pomocou strunového mechanizmu.

16200091D 99,00 €
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Súprava pre detské ihrisko

Súprava na detské ihrisko.

20800018C 170,40 €

Súťažné tričko veľkosť 1 /do 12 rokov/

Behom niekoľkých sekúnd sú 2 tímy jasne označené.

10300394B 6,90 €

Preskakovacie lano 5m dlhé

Gumové lano v jasných farbách. Vhodné na množstvo
populárnych hier na preskakovanie.

14300134C 5,50 €

Preťahovacie lano 10m - červené

Preťahovacie lano zo 100% polypropylénu. Hrúbka 2
cm. Dodáva sa v dĺžke 10m.

16200665D 37,80 €

Švungové lano - modré 15m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 15m,
farba: modrá.

10300391A 15,90 €

Švungové lano - ružové 8m

K dispozícii  v 3 dĺžkach o hrúbke 9mm: 8m, farba:
ružová.

10300389A 8,80 €

Švungové lano - zelené 10m

K dispozícii v rôznych dĺžkach o hrúbke 9mm: 10m,
farba: zelená.

10300390A 10,90 €

Tanečné krúžky so stuhami (6ks)

Sada priesvitných krúžkov so stuhami,  ktoré svojou
farebnosťou a dĺžkou vytvárajú pri  cvičení  pôsobivý
vizuálny vnem.

20800017C 20,35 €

Taška na hokejky/Taška na náradie

Ľahká  nylonová  taška  je  ideálna  na  skladovanie  a
prenášanie až 20 hokejok.

14300084C 34,00 €

Tenisová raketa 61cm

Kvalitné hliníkové rakety s PU gripom a trvanlivými
nylonovými  strunami  sú  špeciálne  navrhnuté  a
vyrábané s ohľadom na menej šetrné zaobchádzanie
počas  telesnej  výchovy  či  krúžkov.  Dodávajú  sa  v
juniorských veľkostiach.

16200185D 16,00 €

Tenisová raketa 65cm

Kvalitné hliníkové rakety s PU gripom a trvanlivými
nylonovými  strunami  sú  špeciálne  navrhnuté  a
vyrábané s ohľadom na menej šetrné zaobchádzanie
počas telesnej  výchovy či  krúžkov.  Vďaka tomu sú
vhodné pre školy, detské kluby a rekreačn

16200412D 18,00 €

Tréningová prekážka JUMP

Nastaviteľná do 7 výšok (od 10 do 40 cm). Pozostáva
z jednej nezlomiteľnej palice (25 mm priemer, 1 m
dlhá), dvoch 40 cm vysokých plastických kužeľov a
dvoch stupienkov (7 dielikov).

14300020C 29,90 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Tunel Megatunel

Farebne atraktívny megatunel s kovovou pružinovou
konštrukciou  z  odolného  a  nehorľavého  nylónu  s
vysokou  trvanlivosťou.  Zaručuje  ich  dlhodobú
životnosť  v  náročných  podmienkach  škôl.

16200303D 163,00 €

Tunel Supercrawl

Farebne  atraktívny  tunel  s  kovovou  pružinovou
konštrukciou. Kvalitný materiál  tunela zaručuje jeho
dlhodobú  životnosť  aj  v  náročných  podmienkach
materkých  škôl.  Tunel  možno  jednoducho  a  rýchlo
poskladať a uložiť do nylónovej tašky.

20800016B 51,00 €

Tunel Supercross

Prekrížený tunel patrí medzi farebne atraktívne tunely
s pružinovou konštrukciou.  Otvor  v  strede.  Kvalitný
materiál tunelov zaručuje jeho dlhodobú životnosť aj v
náročných  podmienkach  materských  škôl.  Tunel
možno  jednoducho  a  rýchlo  poskladať  a  uložiť  do
nylónovej tašky

16200246C 108,60 €

Tvary z moosgummi, kruhy, 200ks

Tvary z mäkkej gumy rôznych farieb a veľkosti vhodné
na doplnkovú výzdobu.200 ks

16200030C 3,60 €

Ultrapenové bránky 6ks

Univerzálne  kvalitné  a  trvanlivé  penové  bránky  s
príjemným povrchom v pestrých žiarivých farbách. Pre
rôzne  hry  najmenších  alebo  športové  aktivity  pre
starších žiakov a mladých športovcov.

16200399D 118,80 €

Unihok - BumpPuck

Unihok Bump Puck je špeciálne navrhnutý puk pre hru
na hladkých povrchoch. Vďaka malým výstupkom na
žltom pevnom plaste  sa  po  zemi  kĺže  mimoriadne
rýchlo a hladko.

16200506D 6,96 €

Univerzálna sieť na loptové hry

Sieť v jasných farbách, nastaviteľná na rôzne výšky na
volejbal,  badminton,  futbal  alebo  tenis.  Stĺpiky
vyrobené z pevného PVC. Sada obsahuje šnúry, kolíky
a značky polí v praktickom obale.

14300130C 186,00 €

Tréningová tyč FLEXI-BAR® STANDARD

Tyč prispieva k zlepšeniu držania tela a formuje ho.
Taktiež  je  vhodná  pri  terapii,  pri  problémoch  s
chrbticou a kĺbmi. Parametre: 508 g, 153,5 cm.

14300128C 102,00 €

Univerzálna plastová tyčka 80cm

Praktické univerzálne tyčky pre vytvorenie športových
zostáv alebo dráh. Vyrobené z kvalitného, pevného a
odolného  plastu.  Využitie  s  podstavcom s  otvorom
alebo výrezom 2,5cm.

16200095C 11,40 €

Tréningový rebrík

Účinná tréningová pomôcka pre nácvik koordinácie,
rýchlosti, výbušnosti, rovnováhy a celkovej dynamiky
pohybu nôh.

16200197D 26,70 €

Visiaca hrazda

Pochrómovaná.  Ľahká  a  rýchla  montáž.  Ľahké  a
bezpečné používanie počas hodín gymnastiky. Vysoká
kvalita výrobku zaručuje minimálnu údržbu.

14300076C 239,00 €

Visiaca hrazda

Vyrobená  z  dreva  s  karabínovými  svorkami,  ľahko
namontovateľná na stenu.

14300075C 142,50 €
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Telesná a športová výchova

Žonglovací box 1

Žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy  pomôcok
určených na žonglovanie.

14300004C 245,00 €

Žonglovací box 2

Rozšírený  žonglovací  box  obsahuje  rôzne  druhy
pomôcok určených na žonglovanie.

14300005C 575,00 €

Žonglovacie šatky sada 30ks

Slúžia  na  zvýraznenie  pomalého  pohybu,  uľahčujú
koordinované vyhadzovanie a  chytanie.  Ideálne pre
štúdium sekvencií  rytmického pohybu.  Rôzne farby,
veľkosť 70x70 cm.

14300122C 84,60 €

Žonglovacie loptičky sada 30 ks

V rôznych farbách.

14300123C 84,00 €

Žonglovacie loptičky Bean Bag (sada 3ks)

Vhodné  pre  amatérske  žonglovanie.  Zo  syntetickej
kože. V rôznych farbách.

14300125C 11,10 €

Žinenka detská hranená 140x70x8cm

Materiál koženka + 1 strana protišmyková úprava.

14200254F 69,00 €

Žinenka školská

Rozmer 100 x 100 x 6 cm. Žinenka na ochranu pri
páde.  Vyplnená  špeciálnou  zmesou  peny,  pokrytá
profilovým  PVC  materiálom  s  protišmykovým
spodkom.

14300103C 153,00 €

Vozík na gymnastické náradie

Odolná drevená konštrukcia, lakovaná, na kolieskach.
Detsky orientované úložisko pre rôzne gymnastické
náčinie. Rozmery: (d x š x v) 116 x 50 x 85 cm.

14300059C 469,00 €

Tréningové dresy - červené

Individuálne použitie na každý tímový šport. Ľahké a
priedušné, zabraňujú nadmernému poteniu. Vyrobené
zo  syntetického  sieťovaného  materiálu,  100%
polyester.

14300017C 7,40 €

Vrece na lopty/47x91cm

Obľúbené  pevné  a  oddolné  vrece  na  lopty  za
prijateľnú cenu. Vhodné na skladovanie a prenášanie
väčšieho  množstva  lôpt.  Materiál  a  spôsob  šitia
zaručujú  dlhú  životnosť  aj  v  najnáročnejších
podmienkach.

16200277D 31,60 €

Vrece HOP červené, 90cm

Červené skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
90cm.

16200102C 14,00 €

Vrece HOP modré, 60cm

Modré skákacie vrece pre rozvoj dynamiky. Veľkosť
60cm.

16200086D 9,76 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Telesná a športová výchova

Značkovacie kužele - nízke

Set  so  40  praktickými  značkovacími  klobúčikmi,
plastové - 10 kusov v jednej farbe. Priemer 19cm.

10300445A 36,00 €

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel červený 28cm

28  cm  vysoký  kužeľ  vyrobený  z  odolného  plastu,
vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

14300094C 4,00 €

Značkovací kužel červený 40cm

Vyrobené  z  tvrdého  p lastu,  veľmi  pevné,
stohovateľné, na vonkajšie aj vnútorné použitie, pre
cestné bezpečnostné značenie na školách, cvičenia,
vyznačovanie vzdialenosti.

14300038A 7,40 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €

Kužele s číslami, žlté 11ks

Kužele  s  číslami  výborný  učebný  a  organizačný
nástroj.  Využiteľné  v  interiéri  aj  v  exteriéri.  Výška
23cm.

16200353D 28,60 €

Čísla na kužele

Univerzálne čísla zo 100% nylonu. Na kužele s výškou
20-30cm. Výukový a organizačný nástroj.

16200401D 12,00 €
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Telesná a športová výchova

Kužele - Flow Markers (6ks) *

Mini  kužele  sú  dostatočne  veľké  aby  zodpovedne
splnili svoju úlohu a primerane malé aby boli cenovo
dostupné  a  ľahko  skladovateľné.  Vyrobené  z
mäkčeného  polyetylénu  v  príťažlivých  farebných
odtieňoch.

16200117D 11,00 €

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

Trampolína Sport

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.

14300041B 192,00 €

Trampolína kruhová SPORT, priemer 180cm

Trampolína  pre  každodenné  používanie,  zosilnená
stabilná konštrukcia.  Odrazová plocha trampolíny je
vyrobená  z  polypropylénovej  tkaniny  (PP  Mesh)  s
vodoodpudivým  povrchom  a  odolnosťou  proti  UV
žiareniu.

15400006E 210,41 €

Trampolína SWING

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300044B 336,00 €

Trampolína PRO

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300043B 330,00 €

Trampolína PRO-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300046C 352,00 €

Trampolína MED

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300042B 264,00 €

Trampolína MED-PLUS

Každá  trampolína  má  špeciálnu  sieťovú  základňu
dizajnovanú na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku
a  vysokej  kvality  napínacieho  systému.  Nôžky  sú
vybavené  bielou  plastikovou  ochranou  proti
opotrebeniu.plastovou  ochranou  proti  opotrebeniu.

14300045C 293,00 €

Trampolína

Špeciálny  dizajn  trampolíny  vhodný  nielen  na
gymnastiku, ale aj na podporu ďalších cvičení. Okraj
bez  rámu zbavuje  strachu z  pádu na kovovu časť.
Váha 215 kg.

14300152C 9 383,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dopravná výchova
Dopravná výchova

Dopravná značka

rozmer 29x29cm, O29cm na výber z rôznych druhov
(bez tyčky a podstavy)

KV110004D 18,50 €

Dopravné značky 1

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300499B 57,20 €

Dopravné značky 2

5ks rôznych dopravných značiek. Z plastu. Rozmery:
72 x 25cm. Vek 3+.

10300500B 57,20 €

Dopravné značky pre dopravnú výchovu

Sada  základných  dopravných  značiek  vhodná  pre
dopravnú výchovu na 1. stupni ZŠ. Obsahuje 60 ks
laminovaných  dopravných  značiek  vo  formáte  A5.
Materiál: papier 300 g, laminát. Ideálne pre I. stupeň
ZŠ  a  autoškoly,  použitie  v  triede  a  na  detskom
dopravnom ihrisku. Nová edícia jar 2016.

19890004D 35,50 €

Jazdíme na bicykli

Učebná  pomôcka  pre  žiakov  ZŠ,  pre  všetkých
cyklistov,  obsahuje  teoretickú  prípravu,  výbavu
bicykla, jazdu na bicykli, dopravné situácie.

19890018D 1,54 €

Prenosná križovatka

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná,  vhodnou  alternatívou  je  "Prenosná
križovatka". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy. Po križovatke je možné chodiť, ale aj
jazdiť na bicykli alebo na trojkolke.

KV110008D 864,00 €

Prenosná zostava križovatiek

Nakoľko  výstavba  dopravného  ihriska  je  finančne
náročná, vhodnou alternatívou je "Prenosná zostava
križovatiek". Je vyrobená z celtoviny, dá sa použiť v
interiéri  aj  exteriéri.  Výrobok  je  určený  na  výučbu
dopravnej  výchovy  hrou  pre  materské  školy  a
základné školy.

KV110007D 971,00 €

Prenosné dopravné ihrisko

Semafor  a  10 ks  dopravných značiek vhodných na
zvyšovanie  vedomostí,  zlepšovanie  orientácie  v
cestnej  dopravnej  situácii  a  k  poklesu  dopravných
nehôd  zapríčinených  deťmi.  Prenosné  detské
dopravné ihrisko a  dopravná výchova sú jedným z
nástrojov  na  znižovanie  dopravnej  nehodovosti
formou  prevencie  pre  deti  a  mladistvých.

KV110001D 372,00 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava A

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  cesta  (banner  5x1,2m)  sú
vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110011D 570,00 €

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava B

Poskladajte si prenosné dopravné ihrisko a učme sa
pravidlá  správania  na  ceste.  Semafor,  12  ks
dopravných  značiek  a  zostava  križovatiek  (banner
8,5x2,5m) sú vhodných na zvyšovanie vedomostí.

KV110012D 888,00 €

Semafor

automatické alebo ručné ovládanie,  napájanie  4  ks
1,5V batérie

KV110005D 54,00 €

Vysoký bicykel pre deti od 5-12 rokov

Rozvíja rovnováhu a koordináciu. Vzduchom naplnené
predné koleso a  kompaktné gumy zadného kolesa.
Veľkosť: 101 cm, 44 cm šírka, 91 cm výška, 9 kg.

14300156C 389,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dopravná výchova

Zastavovací terčík

Zastavovací terčík sa používa na zastavenie dopravy
pri prechádzaní detí cez cestu.

KV110006D 4,50 €

Kotviaca tyčka

výška 120 cm, bez značky a podstavca

KV110003D 2,60 €

Kužeľ plastový - 32cm

Bez dier po bokoch, farba modrá, červená.

14200228F 4,00 €

Kužeľ s drevenou podstavou

Kužeľ s drevenou podtsavou bez značky a bez tyčky.

KV110002D 18,50 €

Cestné kužele 4ks

Sada  4  cestných  kužeľov,  ktoré  možno  využiť  pri
dopravnej výchove alebo pri športových aktivitách v
materskej  či  základnej  škole.  Z  tvrdého  plastu.  V
oranžovo-bielej kombinácii. Rozmery: 6x6x24 cm.

19600062B 12,30 €

Mini značkovacie kužele 50ks

Ideálne využitie v školách, krúžkoch a voľno-časových
aktivitách. 50 kusov v 5 rôznych farbách: zelená, žltá,
červená, modrá a ružová. Veľkosť: 7,5 x 7,5 cm, 30 g.

14300169C 53,50 €

PVC značkovací kužel 50cm

PVC značkovací kužel 50cm.

14300177C 16,70 €

Značkovací kužel červený 40cm

Vyrobené  z  tvrdého  p lastu,  veľmi  pevné,
stohovateľné, na vonkajšie aj vnútorné použitie, pre
cestné bezpečnostné značenie na školách, cvičenia,
vyznačovanie vzdialenosti.

14300038A 7,40 €

Značkovací kužel modrý 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300172C 4,30 €

Značkovací kužel modrý 40cm

Značkovací kužel modrý 40cm.

14300175C 7,00 €

Značkovací kužel zelený 28cm

Značkovací kužel modrý 28cm.

14300173C 4,30 €

Značkovací kužel zelený 40cm

Značkovací kužel zelený 40cm.

14300176C 7,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dopravná výchova

Značkovací kužel žltý 28cm

Značkovací kužel žltý 28cm.

14300171C 4,00 €

Značkovací kužel žltý 40cm

Značkovací kužel žltý 40cm.

14300174C 7,00 €

Kolobežka

Kolobežka pomáha deťom rýchlejšie rozvíjať  zmysel
pre  rovnováhu  a  motorické  schopnosti.  Zároveň
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300495C 168,00 €

Odrážadlo

Trénujte zmysel pre rovnováhu! Dôležitý krok k jazde
na  bicykli.  Rozvíja  motorické  schopnosti  detí  a
posilňuje svalstvo nôh. Nosnosť max. 50kg.

10300497C 202,80 €

Magnetická dopravná značka

Magnetická značka -  na výber rôzne typy. Cena za
kus.

KV110010D 2,80 €

Magnetická križovatka

Magnetická  križovatka  má veľké  možnosti  použitia.
Môžete ju zavesiť na tabuľu, položiť na stôl, prípadne
na  podlahu  v  triede.  Pomocou  magnetických
dopravných značiek sa deti hravou formou učia riešiť
rôzne  situácie  na  križovatke  a  aj  pravidlá  cestnej
premávky.

KV110009D 225,00 €

Magnetická súprava dopravných značiek

Naučte deti  dopravné značky zábavnou formou! So
sadou 218 dielov si môžete na tabuli znázorniť rôzne
dopravné situácie. Dieliky sú celo-magnetické – držia
veľmi pevne.

10300512B 117,58 €

Nástenné dopravné značky, veľkosť A1

Nová sada NÁSTENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK vo
formáte  A1  je  ideálnou  učebnou  pomôckou  pre
autoškoly,  základné  aj  stredné  školy  a  obdobné
vzdelávacie  inštitúcie.  Sada  obsahuje  4  plagáty  s
rozmermi 60 x 84 cm, distribuované sú v pevných
tubusoch pre bezpečné doručenie. Papier 150g, lesklý.

19890022D 30,25 €

Dopravné značky a svetelné signály –
formát A4
Manipulačná  pomôcka  Dopravné  značky  a  svetelné
signály  ponúka  učiteľom  a  žiakom  originálne
spracovanie  najfrekventovanejších  dopravných
značiek  a  svetelných  signálov,  ktorých  poznanie  je
súčasťou učebných osnov pre žiakov základných škôl
k téme Dopravná výchova.

17800027B 111,00 €

Dopravná výchova – Chodec, tabuľa PVC
140x110cm
Závesná tabuľa je vytvorená pre deti vo veku 6 – 9
rokov ,  keď sa ony samy už bez sprievodu rodičov
stávajú účastníkmi cestnej premávky.

17800193C 100,00 €

Dopravná výchova – Chodec, tabuľa PVC
160x125cm
Závesná tabuľa je vytvorená pre deti vo veku 6 – 9
rokov,  keď  sa  ony  samy už  bez  sprievodu rodičov
stávajú účastníkmi cestnej premávky.

17800364B 120,00 €

Dopravná výchova – Cyklista, tabuľa PVC
140x110cm
Závesná  tabuľa  nadväzuje  na  výrobok  Dopravná
výchova – Chodec a spolu tvoria celok o dopravnej
výchove vyučovanej na základných školách.

17800256C 100,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Dopravná výchova, Ochrana života a zdravia

Dopravná výchova – Cyklista, tabuľa PVC
160x120cm
Závesná  tabuľa  nadväzuje  na  výrobok  Dopravná
výchova – Chodec a spolu tvoria celok o dopravnej
výchove vyučovanej na základných školách.

17800427B 120,00 €

SW Doprava 1-3 PC

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.
Vhodné pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

KV060005C 90,00 €

SW Doprava pre 4 a viac počítačov

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.

KV060006C 127,00 €

Ochrana života a zdravia/Prevencia a sexuálna výchova

Dôsledky alkoholu - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky užívania alkoholu na naše orgány.
Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer po
rozložení 71x68 cm.

12000432D 606,00 €

Dôsledky drog - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú  dôsledky  užívania  drog  na  naše  orgány.
Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer po
rozložení 71x68 cm.

12000433D 606,00 €

Dôsledky fajčenia - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky fajčenia na naše orgány. Panely sú
uložené  v  prenosnom kufríku.  Rozmer  po  rozložení
71x68 cm.

12000431D 606,00 €

Ľudské rasy - etniká, obrázky na skladanie
(15 ks)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyesteru. Obsahuje
15 ks častí tela, odevov. Rozmer: 90 x 150 cm.

19600042A 50,40 €

Model - Škodlivosť fajčenia

Názorná  a  pritom veľmi  jednoduchá  ukážka,  koľko
škodlivých  látok  z  cigariet  sa  usadzuje  v  pľúcach,
zastúpených  v  tomto  prípade  vymeniteľným  filtrom.
Vizualizácia  uhľovodíka  a  ďalších  škodlivín
obsiahnutých  v  jednej  cigarete.

MT18165C 70,80 €

Model - Vírus HIV

Model viac ako miliónkrát zväčšeného HIV-vírusu.

12000118C 68,40 €

Model chrupu

Model chrupu v 3D prevedení zobrazuje reálne tvary a
detaily v 1,5 násobnom zväčšení. Rozmery: 11 x 9 x
7cm.

10300110C 13,20 €

Ako sa cítiš?

Obrázky na skladanie, rozmer 30 x 30 cm, na ktorých
sú znázornené rôzne výrazy tváre. Balenie obsahuje
15ks.

19600034B 38,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Ochrana života a zdravia

Priateľstvo a vzťah - hľadanie rozdielov

Hra  v  3  úrovniach  diskusie  umožňuje  žiakom
rozlišovať medzi romantickým priateľstvom a vážnym
vzťahom.  Zobrazuje  podobnosti  a  rozdiely  medzi
týmito dvoma typmi vzťahov. Vhodné od 8 rokov.

19600021B 72,00 €

Samovyšetrenie prsníka - tréningový model

Ideálna pomôcka na nácvik samovyšetrenia prsníka.
Šesť jemných modelov prsníkov v praktickom balíčku,
ktorý  dáva  možnosť  naučiť  sa  základy  anatómie,
odhaliť rakovinu prsníka. Modely (18 cm) a balíček (25
cm x 30 cm).

19600023B 208,00 €

Výučbový balíček - Antikoncepcia

Obsahuje  vzorky  bežných  antikoncepčných
prostriedkov  (mužský  a  ženský  prezervatív,
vnútromaternicové teliesko a krúžok,  antikoncepčné
tabletky,  antikoncepčná  náplasť,  spermicidný  gel,
podkožný implantát).

19600001B 61,00 €

Výučbový balíček - Bezpečný sex

Súprava  obsahuje  brožúrku  Plánovaný  sex  v
anglickom  jazyku  od  Heleny  Knox,  kondóm  a
demonštračný  penis,  dámsky  kondóm,  ochrannú
rúšku na orálny sex,  prstový kondóm, informácie o
bezpečnom  sexe  a  prevencii  šírenia  pohlavne
prenosných chorôb.

19600018B 56,00 €

Riziká alkoholu - magnetická tabuľa

Inovatívna hra, ktorá obsahuje magnetickú tabuľu (90
x  60  cm),  60  magnetických  obrázkov  a  textových
popisov v AJ, ktoré predstavujú riziká alkoholizmu. Hra
obsahuje učiteľskú príručku. Tabuľu možno použiť aj
pri hre Rizika fajčenia.

19600025C 360,00 €

Zásady správania v medziľudských
vzťahoch, 160x125cm
Tento  výrobok  je  jedinečný  na  školskom  trhu  s
učebnými  pomôckami  najmä  pre  tému,  ktorú
spracováva – tému medziľudských vzťahov, ktorej sa
v spoločnosti nevenuje dostatočná pozornosť.

17800187B 120,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €

Kód Názov Cena
16600047D DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky 17,00 €
16600038D DVD - Etika a ekonomické hodnoty, Etika a životné... 29,00 €
16600039D DVD - Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný... 29,00 €
16600035D DVD - Otvorená komunikácia... 29,00 €
16600037D DVD - Priateľstvo a prosociálnosť... 29,00 €
16600036D DVD - Vyjadrovanie citov, Empatia asertivita... 29,00 €
16600046D DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS... 29,00 €
16600045D DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu... 29,00 €
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03. Druhý stupeň ZŠ

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia/Prvá pomoc

CPR školská figurína Ema, vyhodnocovanie na PC (USB)

Model je vyrobený v súlade s medzinárodnými CPR štandardami, simuluje reakcie pacienta pri prvej pomoci - masáži
srdca a dýchania z úst do úst. Model taktiež zobrazuje, či je prvá pomoc vykonávaná správne alebo nie pomocou
grafickej a zvukovej spätnej väzby. Ideálne použitie tohto prístroja je v nemocniciach, na lekárskych fakultách a na
školách.

19400007A 1 830,00 €

CPR Torzo Adam - nácvik techniky záklonu
hlavy a zdvihnutia brady
Ľahké a jednoducho transportovateľné torzo na nácvik
život zachraňujúcich úkonov, obsahuje guľový ventil
dýchacích ciest na umelé dýchanie do pľúc (len ak je
hlava zaklonená v správnej polohe), anatomické body
ako pulz na krčnej tepne, hrudnú kosť, rebrá a hrudnú
jamku,  vymeniteľnú  tvárovú  časť  a  podložku  na
kľačanie.

12000181D 722,40 €

CPR Torzo Brad - Dospelý, nácvik dýchania
z úst do úst a masáže srdca
Torzo je vyrobené z mäkkej polyurentánovej hmoty,
ktorá je pokrytá reálne vyzerajúcou vinylovou vrstvou.
Zaklonením  hlavy  a  zdvihnutím  brady  sa  uvoľnia
dýchacie cesty, ktoré sú prispôsobené na jednoduchú
simuláciu techník dýchania z úst do úst.

12000180D 302,40 €

CPR Torzo Brad s elektronickým
vyhodnocovaním, nácvik dýchania...
Torzo je vyrobené z mäkkej polyurentánovej hmoty,
ktorá je pokrytá reálne vyzerajúcou vinylovou vrstvou.
Dodáva sa s tromi vymeniteľnými pľúcnymi vakmi a s
tromi nosoústnymi časťami.

12000395C 869,40 €

CPR Torzo Buddy - 100 ks náhradných
pľúc/ochranných tvárových rúšok
Náhradné pľúca/ochranné tvárové rúška (100 ks) pre
figuríny CPR Torzo Buddy.

12000182C 72,00 €

CPR Torzo Buddy - Sada 5 figurín

Cenovo výhodné figuríny na výučbu prvej pomoci (PP)
jednotlivcov a väčších skupín. Sterilnosť sa dosiahne
použitím  pľúc/ochranných  tvárových  rúšok  na
dýchanie z úst do úst. Uvoľnenie dýchacích ciest sa
zabezpečí  zaklonením  hlavy,  podložením  zátylku  a
otvorením úst. Viditeľné dvíhanie hrudníka pri dýchaní
z úst do úst.

12000179C 660,00 €

CPR Torzo Buddy na nácvik život
zachraňujúcich úkonov-dýchanie...
Figurína na výučbu prvej pomoci.

12000178C 159,60 €

Figurína - Trup dusiaceho sa jedinca -
dospelý (Heimlichov manéver)
Torzo  v  životnej  veľkosti  umožňuje  precvičovať
Heimlichov  manéver  na  uvoľnenie  a  vyčistenie
blokovaných  dýchacích  ciest.  Rozmery:  79x46x25,5
cm, hmotnosť: 7,3 kg.

12000191D 446,40 €

Obraz - Základy prvej pomoci, popis AJ

Obraz  znázorňuje  základné  techniky  prvej  pomoci.
Veľkosť  50x67  cm,  laminovaný,  UV  odolný  papier
popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na  zavesenie.
Popis  v  AJ.

12000176B 20,40 €

PRVÁ POMOC - kartón

Súbor  kartónových  obrazov  svojím  obsahom  a
záberom  pokrýva  celú  problematiku  poskytovania
prvej pomoci.

16200491C 63,00 €

Sada na určovanie krvných skupín

Určite si vlastnú krvnú skupinu, nájdite potenciálneho
darcu krvi, skúmajte aké problémy môže spôsobovať
Rh  faktor  (napr.  v  tehotenstve  pri  rozdielnych
skupinách u matky a dieťaťa).

MT13540C 120,00 €

514

https://obchod.skola.sk/126482-katalog.html
https://obchod.skola.sk/12358-katalog.html
https://obchod.skola.sk/12358-katalog.html
https://obchod.skola.sk/9565-katalog.html
https://obchod.skola.sk/9565-katalog.html
https://obchod.skola.sk/122252-katalog.html
https://obchod.skola.sk/122252-katalog.html
https://obchod.skola.sk/11413-katalog.html
https://obchod.skola.sk/11413-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10964-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10963-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10963-katalog.html
https://obchod.skola.sk/57487-katalog.html
https://obchod.skola.sk/57487-katalog.html
https://obchod.skola.sk/57509-katalog.html
https://obchod.skola.sk/10847-katalog.html
https://obchod.skola.sk/107510-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


SŠ a odborné vyučovanie
Zdravotnícke vyučovanie Technické vyučovanie  Prírodné vedy I  I  



04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie
Zdravotnícke vyučovanie/Anatómia

Kostra človeka klasická, životná veľkosť
180cm
Model kostry v životnej veľkosti,  ideálny na výučbu
základov ľudskej anatómie.

19400001A 211,20 €

Kostra človeka životná veľkosť 180cm so
svalmi a väzmi
Model kostry v životnej veľkosti,  ideálny na výučbu
základov ľudskej anatómie. Zobrazuje svaly a väzy, na
ľavej strane farebne vyznačené úpony svalov. Výška:
180 cm.

19400038A 298,80 €

Ohybná kostra človeka Fred

Model  kostry,  ktorým sa  dá  napodobniť  prirodzený
ľudský  pohyb,  zafixovať  správne  alebo  nesprávne
držanie  tela.  Rozmer:  176,5  cm.

12000044B 539,40 €

Ohybná kostra človeka Sam so svalmi

Plne  ohybný  model  kostry  s  farebným  označením
svalov a číslovaním vyše 600 detailov.

12000043C 828,00 €

Mini kostra, 45cm

Miniatúrny  model  kostry  je  praktickou  učebnou
pomôckou pre mladých vedcov, zvedavé deti alebo aj
lekárov. Má pohyblivú sánku, prerezanú lebku, ktorá
sa dá otvoriť a pozrieť sa dovnútra, paže a nohy sú
odnímateľné.

19400008A 21,00 €

Panva a bedrová chrbtica, 5-dielna

Pozostáva z bedrových kostí, krížovej kosti s kostrčou
a piatich bedrových stavcov. Dodávané na podstavci.

19400011A 52,80 €

Krčná chrbtica s krčnými artériami

Model pozostáva z tylovej kosti, 7 krčných stavcov s
medzistavcovými  platničkami,  krčné  nervy,
vertebrálne tepny a miechu. Dodávané na podstavci.

19400009A 20,00 €

Chrbtica s panvou, flexibilná

Veľmi  detailný  model  v  životnej  veľkosti  ukazuje
všetky významné črty jednotlivých stavcov, vrátane
chrbtice,  koreňov  nervov,  stavcovej  tepny,  hernie
medzistavcových platničiek a stavcového zárezu.

19400004A 68,40 €

Stojan na zavesenie modelu chrbtice

Stojan na chrbticu. Možno ho umiestniť na podlahu,
namontovať  na  stenu,  je  vyrobený  z  poniklovanej
ocele.  Stojan  je  kompatibilný  so  všetkými  modelmi
chrbtice. Výška do 0,85 m.

12000047B 45,00 €

Model - Bedrová chrbtica, 34 cm

Model  sa  sk ladá  z  5  bedrových  s tavcov  s
medzistavcovými platničkami, krížovej kosti, kostrče,
miechových nervov a miechy.

12000054C 68,40 €

Model - Bedrové stavce - platnička s
herniou
Realistický model 2 bedrových stavcov s miechovými
nervami.  Obsahuje  2  vymeniteľné  dorso-laterálne
platničky s herniou medzi 4. a 5. bedrovým stavcom.
Dodávaný s odnímateľným stojanom.

12000371B 45,60 €

Model - Bedrový stavec, 11 cm

Anatomicky  správny  v  každom  detaile.  Flexibilne
namontované  s  chrbtovými  nervami  a  tuhou
membránovou pokrývkou miechy.

12000056B 28,20 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie

Model - Chrbtica s pohyblivými stavcami,
83 cm
Klasický model pružnej chrbtice s časťami stehennej
kosti a farebne označenými svalmi. Model obsahuje:
panvu,  chrbticu  flexibilne  montovanú  s  vyskočenou
platničkou  medzi  3.  a  4.  stavcom  atď.

12000048B 164,40 €

Model - Hrudná chrbtica, 32cm

Model  sa  sk ladá  z  12  hrudných  s tavcov  s
medzistavcovými  platničkami,  hrudných  nervov  a
miechy.

12000053C 68,40 €

Model - Pružný mini-model chrbtice, 44cm

Model  stavcovej  chrbtice  s  časťami  tyla  a  panvy.
Stavcový  stĺpec  je  namontovaný  flexibilne  na
demonštráciu prirodzených pohybov a patologických
zmien v ľudskej chrbtici. Chrbtica je na odnímateľnom
stojane.

12000051B 89,40 €

Model - Pružný model chrbtice, 90cm

Chrbtica znázorňuje, ako sa platničky deformujú počas
normálnych a abnormálnych pozícií.

12000050B 241,20 €

Lebka, životná veľkosť

Model lebky v životnej veľkosti.  Obsahuje pohyblivú
sánku, prierez - kalvárium, pre pohľad dovnútra, švy a
t r i  vyberate ľné  zuby  -  rezák ,  očný  zub  a
stoličku.Rozložiteľná na 3 časti.

19400027A 29,40 €

Lebka, životná veľkosť, farebné rozlíšenie

Model  lebky.  Jednotlivé  kosti  sú  farebne  odlíšené,
lebka sa dá rozdeliť na 3 časti.

19400003A 34,00 €

Ľudská lebka

Odliatok  ľudskej  lebky  v  životnej  veľkosti.  Všetky
anatomické  detaily,  švy  a  dutiny  sú  presne
znázornené  a  označené  číslami.  Detailne  je  tiež
vyobrazený chrup - rozmiestnenie zubov, vzdialenosť
medzi zubami. Lebku možno rozložiť na 3 časti.

MT09559C 66,00 €

Model - Lebka didaktická, 4-dielna

Model využíva 19 rôznych farieb, aby zobrazil tvary a
rozdelenie  jednotlivých  častí  lebky.  Pružne
namontovaný  na  krčnú  chrbticu.

12000066C 303,60 €

Model - Lebka očíslovaná

Očíslovaná replika ľudskej  lebky so švami lebky vo
farebnom prevedení.

12000067C 103,20 €

Model - Hlava, 6-dielny

Model  hlavy v životnej  veľkosti,  zložený zo šiestich
častí, odhaľuje a umožňuje odnímať mozog s artériami
a očnú buľvu s optickým nervom. Odkrytá je nosová
dutina.

12000073C 350,40 €

Rez hlavy

Model detailne ukazuje všetky štruktúry ľudskej hlavy.
Vyrobený  z  umývateľného  PVC,  odolného  proti
nárazom.

19400024A 84,00 €

Model - hlavové tepny a žily

Model povrchového svalstva hlavy.

12000398C 281,40 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie

Hlava, akupunktúrny model, životná
veľkosť
Model  z  PVC  v  životnej  veľkosti  zobrazuje  všetky
dôležité akupunktúrne kanály a body na ľudskej hlave
a  krku.  Zobrazuje  aj  dráhy,  ktoré  sa  využívajú  pri
čínskej "scalp" terapii, ktoré vyberajú aj ďalšie body.

19400017A 48,00 €

Model - hlavové a krčné svalstvo

Zobrazenie povrchného a hĺbkového svalstva, nervov
a  ciev.  Rozkladateľný  model  svalstva  hlavy  a  krku
sobsahuje aj trojdielny mozog. Tento vysoko kvalitný
model je dodávaný na základnej doske.

12000397C 798,00 €

Ľudské srdce, 2 časti

Úsporný  model.  Kvalita  za  rozumnú  cenu.  Životná
veľkosť. Rozmery: 190mm x 90mm x 70mm.

MT09557C 32,40 €

Srdce, životná veľkosť, 2-dielne

Model srdca ukazuje vo veľkom anatomickom detaile
anatómiu ľudského srdca s komorami,  predsieňami,
chlopňami, žilami a aortou v úžasnom anatomickom
detaile.  Predná  stena  srdca  je  odnímateľná  na
zobrazenie komory a vnútornej štruktúry.

19400014A 19,20 €

Funkčný model srdca

Objasňuje funkciu ľudského srdca a krvného obehu.
Obiehajúca krv je predstavovaná červenou tekutinou
(možno  použiť  potravinárske  farbivo,  nie  je  súčasť
dodávky).

ME92512A 50,00 €

Model - Srdce s cievnym systémom, 2-
dielne
Detailné transparentné dvojdielne srdce s detailami.
Predná  srdcová  stena  je  vyberateľná  na  odhalenie
komôr a chlopní vo vnútri. Kompletný obehový systém
ľudského srdca je zobrazený farebne.

12000088C 90,00 €

Model - Srdce s pažerákom a tracheou, v 2-
násobnej veľkosti, 5-dielne
Model srdca umožňuje veľmi jednoduchú identifikáciu
všetkých anatomických štruktúr. Predná stena a steny
predsiení sú odnímateľné. Model zobrazuje aj hornú
časť pažeráka a hornú priedušku a aorty.

12000091C 338,40 €

Model - Srdce v 2-násobnej veľkosti, 4-
dielne
Model  srdca  v  dvojnásobnej  životnej  veľkosti.
Predsieňové  steny  a  predná  stena  srdca  sú
odnímateľné.

12000090B 272,40 €

Model srdce, 3-dielny model

Model pomáha pochopiť vonkajšie funkcie a vnútornú
štruktúru  srdca  a  jeho  vzťah  s  veľkými  cievami.
Rozložiteľný na 3 časti.

19400012A 46,00 €

Srdce, 5-dielne

Model srdca, ktorý ukazuje vonkajší povrch a vnútronú
štruktúru  a  jeho  vzťah  k  cievnemu  systému.
Rozoberateľné na 5 častí, 3x zväčšené.

19400035A 36,00 €

Srdce, pľúca a hrtan

Model v životnej veľkosti, rozdelený na 7 častí. Pľúca
majú 2 odnímateľné laloky na zobrazenie vnútornej
štruktúry,  srdce  je  rozdelené  tak,  aby  ukazovalo
predsiene,  komory  a  chlopne,  hrtan  je  rozpolený,
zobrazená membrána.

19400029A 99,00 €

Koža, model, 105-násobné zväčšenie

Veľmi  zväčšený  (105  krát)  prierez  ľudskej  kože
ukazuje tri vrstvy a detailný pohľad na vlasový folikul,
potnú žľazu, tukové tkanivo a ďalšie. Predný, bočný a
zadný pohľad.

19400021A 48,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie

Koža, model, 70-násobné zväčšenie

Model ukazuje časť ľudskej kože v 3D forme - reliéfne.
Chlpy, mazové a potné žľazy, receptory, nervy a cievy
sú znázornené veľmi detailne. 70 krát zväčšené.

19400006A 68,00 €

Model - Rakovina kože

Model  zobrazuje  zdravú  kožu  a  5  rôznych  fáz
malígneho  melanómu na  prednej  aj  zadnej  strane.
Namontované na podstavci.

12000117B 48,60 €

Model - Jazyk, 4-dielny, 2.5-násobne
zväčšený
Model znázorňuje spodnú čeľusť až po druhú stoličku,
jazyk so štruktúrou podnebia v stredovom priereze,
pravú  podjazykovú  a  podčeľustnú  žľazu.  Na
odnímateľnom  podstavci.

12000082B 170,40 €

Mini torzo unisex, 23-dielne,
rozoberateľné, 45 cm
Unisex trup je rozložiteľný na 23 častí: trup, ženské
poprsie, hlava, očná buľva, mozog, chrbticové nervy
chrbtice  ,  pľúca  (2  časti),  srdce  (2  časti),  pečeň,
obličky,  žalúdok  (2  časti),  vnútornosti  (4  časti),
mužské genitálie (2 časti).

19400015A 96,00 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe s
otvorenou chrbtovou časťou, 28-dielne
28-dielne  torzo  s  oddeliteľnou  hlavou,  rozmery:
87x38x25 cm. Hmotnosť: cca 9 kg.

12000417B 825,60 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe so
svalmi, 31-dielne
Exkluzívne torzo v oblasti anatómie.

12000110C 1 818,00 €

Model - Klasické torzo s hlavou, 12-dielne

12-dielne torzo s oddeliteľnou hlavou, 2 pľúcne laloky,
srdce, žalúdok, pečeň so žlčníkom, kompletné črevá
so  slinivkou  a  odoberateľným  slepým  črevom.
Rozmery: 87x38x25 cm. Hmotnosť: 4,6kg

12000112C 390,00 €

Model - Obojpohlavné torzo deluxe, 24-
dielne
24-dielne torzo s oddeliteľnou hlavou, 2 pľúcne laloky,
srdce (2 časti), žalúdok, pečeň so žlčníkom, kompletné
črevá so slinivkou a odoberateľným slepým črevom (2
časti). Rozmery: 87x38x25 cm, hmotnosť: cca 9 kg.

12000384B 810,00 €

Torzo bezpohlavné, 20 -dielne, 85 cm

Bezpohlavná  20-dielna  figurína  s  otvorenou  jednou
časťou  hlavy  a  trupom  a  chrbtom,  poskytujúca
kompletný  obraz  o  nervovej,  cievnej,  svalovej
a žľazovej štruktúre krku.

19400032A 338,00 €

Torzo unisex, 23-dielne, rozoberateľné, 85
cm otvorená chrbtová kosť
Unisex trup je rozložiteľný na 23 častí: trup, ženská
poprsnica, hlava, očná buľva, mozog, chrbticové nervy
chrbtice  ,  pľúca  (2  časti),  srdce  (2  časti),  pečeň,
obličky,  žalúdok  (2  časti),  vnútornosti  (4  časti),
mužské genitálie (2 časti).

19400031A 238,80 €

Torzo unisex, 40-dielne, rozoberateľné, 85
cm
Unisex  trup  zahŕňa  40  častí:  trup,  ženské  poprsie,
hlava, očná buľva, mozog (8 častí), chrbticové nervy
(4 časti), pľúca (4 časti), srdce (2 časti), priedušnica,
pažerák  a  zostupná  aorta,  bránica,  pečeň,  oblička,
žalúdok.

19400005A 360,00 €

Model - Štandardné bezpohlavné torzo,14-
dielne
14-dielne torzo s  hlavou (3 časti),  2  pľúcne laloky,
srdce (2 časti), žalúdok, pečeň so žlčníkom, tráviaci
trakt  (2  časti),  predná  polovica  obličky,  predná
polovica močocového mechúra.  Rozmery:  87x38x25
cm. Hmotnosť: 5,9 kg.

12000419C 422,40 €
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Zdravotnícke vyučovanie

Model - Kolenný kĺb - funkčný

Model väzivového spojenia stehennej kosti, holennej
kosti  a  kosti  predkolenia,  zahŕňa  tiež  meniskus,
jabĺčko so štvorhranným stehenným svalom a šľachy.
Dodáva  sa  na  podstavci.  Rozmery:  12x12x34  cm.
Hmotnosť: 0,42 kg.

12000061B 75,60 €

Model - Ľudský kolenný kĺb

Model kolenného kĺbu na plastovom stojane. Rozmery:
210 x 110 x 110mm.

MT15435C 40,20 €

Model - Kostra panvy, žena

Model  sa  skladá  z  kĺbovej  kosti,  krížovej  kosti  s
kostrčou a 2 bedrovými stavcami vrátane pohyblivej
spony. Rozmery: 19x25x24 cm, hmotnosť 0,9 kg.

12000055B 61,20 €

Model - Ľudské svalstvo, 2-dielny model,
1/3 životnej veľkosti
Model  ľudského  tela  znázorňujúci  farebne  odlíšené
svalstvo  od  šliach.  Na  pravej  strane  modelu  je
zobrazená ženská prsná žľaza. Model je umiestnený
na podstavci. Rozmery: 57x25x18 cm, hmotnosť: 1,6
kg.

12000105C 475,20 €

Model - Mozog - 8-dielny

Veľmi  detailný  model  ľudského  mozgu,  ktorý  je
mediálne rozdelený.  Obe polovice mozgu môžu byť
rozobrané  na:  čelné  parietálne  a  záhlavové  laloky,
polovica mozgového kmeňa a malého mozgu. Určený
na výučbu o ľudskom nervovom systéme a anatómii
mozgu. Je dodávaný na odnímateľnom podstavci.

12000396B 216,00 €

Model - Mozog 5-dielny, s magnetmi na
uchytenie na magnetickú tabuľu
Model mozgu človeka rozdelený na jednotlivé časti.
Komponenty ľavej časti mozgu sú: predný a temenný
lalok,  spánkový  a  záhlavový,  mozgový  kmeň,  malý
mozog.  Model  je  dodávaný  na  odnímateľnom
podstavci.  Komponenty  majú  vsadené  magnety  na
uchytenie  na  magnetickú  tabuľu.  Model  mozgu  sa
hodí do modelu lebky 12000067.

12000076C 156,00 €

Model - Mozog neuroanatomický, 8-dielny

Neuroanatomický model ľudského mozgu.

12000002C 294,00 €

Model - Mozog, 14-dielny; 2,5x zväčšený

Mozog je vyrobený z nerozbitného trvanlivého vinylu a
môže  byť  rozdelený  na  14  segmentov.  Všetky
štruktúry mozgu a dutín sú viditeľné prostredníctvom
stredového, čelného a priečneho rozdelenia. Model je
dodávaný na odnímateľnom podstavci.

12000418B 649,80 €

Mozog, 3-dielny

Plastová  replika  ľudského  mozgu  ukazuje  viac
pohľadov.  Skvelé  na  praktické  štúdium  anatómie
mozgu.  Dodávané  na  podstavci.  Rozložiteľný  na  3
časti. Veľkosť: 18,5x14x13,5 cm.

19400013A 34,00 €

Model - Mužské a ženské močové cesty -
prierez
Rozmery: 53x38x5 cm. Váha: približne 1600 g.

11000172C 169,48 €

Model - Nervová sústava, 1/2 životnej
veľkosti
Schématicky  znázorňuje  centrálnu  a  periférnu
nervovú  sústavu.

12000069C 295,20 €

Model - panva muža

Model zobrazuje typickú polohu mužských pohlavných
orgánov, močového mechúra a konečníka. Model sa
dá rozložiť na 2 časti

19400036A 116,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie

Model - Panva v tehotenstve, 3-dielna

Model prierezu ženskej panvy v 40. týždni tehotenstva
znázorňuje dieťa v normálnej polohe pred pôrodom,
pohlavný a močový systém.

12000104B 501,60 €

Model - Panva ženy

Model  prierezu  ženskej  panvy.  Prierez  ženských
pohlavných orgánov s mechúrom a konečníkom, ktorý
je  odnímateľný.  Rel iéfny  model ,  možnosť
namontovania  na  stenu.

12000101C 162,00 €

Model - panva ženy

Model - panvy ženy, ktorý znázorňuje pohlavné orgány
s močovým mechúrom, podrobnejšie sú znázornené
panvové svaly. Vyrobené z PVC plastu.

19400037A 116,00 €

Model - Paže so svalmi

Model  svalov  ruky  znázorňuje  povrchové  a  hlbšie
svaly,  päť  z  nich  je  odnímateľných  od  ostatných
svalov ruky. Šľachy, cievy, nervy a kosti ľavej ruky a
ramená sú na modeli  detailne zobrazené. Rozmery:
60x18x18 cm, hmotnosť: 1,9 kg

12000109C 417,60 €

Model - Pečeň so žlčníkom

Pečeň so žlčníkom obsahuje: 4 pečeňové bloky, žlčník,
žlčovod  a  cievy.  Na  odnímateľnom  podstavci.
Rozmery: 18x18x12 cm.

12000094B 52,80 €

Model - Rez obličkou, 3-násobné zväčšenie

Pozdĺžny  rez  pravou  obličkou,  obsahuje  všetky
dôležité štruktúry, 3-násobné zväčšenie.

12000097C 80,40 €

Model Oblička s nadobličkou, 2-dielna

Tento model v životnej veĺkosti znázorňuje obličku s
nadobličkou, cievy obličky a nadobličky a hornú časť
močovodu. Rozčlenenie na dve časti  odhaľuje kôru,
dreň, cievy a obličkovú panvičku.

19400034A 32,40 €

Model - Štruktúra kostí

Veľmi detailný trojrozmerný model znázorňuje prierez
lamelovej kosti, poukazuje na typickú štruktúru dutej
kosti  zväčšenej 80x. Rôzne plochy sú znázornené v
priečnom a pozdĺžnom reze cez všetky úrovne kosti.

12000068C 100,80 €

Model - Svalstvo dolnej končatiny, 3-dielny
model, životná veľkosť
Model znázorňuje horizontálne svaly dolnej končatiny
od kolena, dá sa rozložiť na tri časti.

12000108C 636,00 €

Model - Svalstvo dolnej končatiny, 9-dielny
model, 3/4 životná veľkosť
9-dielny model svalu nohy zobrazuje povrchové, ale aj
vnútorné svaly.

12000106C 583,20 €

Model - Svalstvo muža, 37-dielny model v
životnej veľkosti
Model svalstva v životnej veľkosti.

12000328D 5 395,20 €

Model - Tehotenstvo, 5-dielny

Model  znázorňuje  dôležité  štádiá  vývoja  embrya  a
plodu.

12000103C 426,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie

Model - Tehotenstvo, 8-dielny

Séria  8  modelov  tehotenstva,  zobrazuje  dôležité
štádiá vývoja.

12000102C 666,00 €

Model Vývoj Embrya v 12 stupňoch

Model Vývoj Embrya v 12 stupňoch.

12000456B 462,00 €

Model - Vnútorná štruktúra ruky, 3-dielny

3-dielny  model  znázorňuje  povrchovú  a  vnútornú
štruktúru ruky.

12000085B 409,20 €

Model - Vylučovací systém, 4-dielny

Model  ukazuje  štruktúru  retroperitoneálnej  dutiny,
panvu s kosťami a svalmi, dolnú dutú žilu, aortu so
svojimi  vetvami,  horné  močové  cesty,  obličky  s
nadobličkami, močovod, močový mechúr.

19400026A 112,80 €

Model - Vylučovacia sústava, obojpohlavná,
6-dielna
Model vylučovacej sústavy na podkladovej doske.

12000434C 399,60 €

Model - Žalúdok s vredom

Model znázorňuje rôzne štádiá gastritídy od ľahkého
žalúdočného  vredu  až  po  perforáciu  s  detailom
povrchu patologickej žalúdočnej steny.

12000119B 49,20 €

Model - Žalúdok, 3-dielny

Model  žalúdka  zobrazuje  vrstvy  žalúdočnej  steny.
Predná  polovica  je  odnímateľná.  Zobrazuje:  dolný
pažerák,  dvanástorník,  pankreas,  cievy  a  nervy.  Je
umiestnený na podstavci.

12000092C 207,60 €

Model - Zubná morfologická séria, 7-dielna

Model obsahuje 7 častí. Vyberateľný postranný rezák,
očný zub, prvý premolár, mostík medzi prvou umelou
stoličkou so zlatou korunkou a druhou stoličkou.

12000083C 774,00 €

Model DNA - dvojitá špirála

Dvojitá  DNA špirála  obsahuje  nukleovú kyselinu  na
demonštráciu  základného  spájania  sa.  Na  vrchnej
časti pomôcky je pripojený jeden RNA pás, ktorý slúži
ako základ na vysvetľovanie funkcie DNA špirály.

12000214C 162,00 €

Model - Vírus HIV

Model viac ako miliónkrát zväčšeného HIV-vírusu.

12000118C 68,40 €

Nukleová kyselina - stavebnica

Farebné jednotky  (reprezentujú  kyseliny  fosforečné,
puríny a pyrimidíny) na konštruovanie DNA, t-RNA a
RNA špirál.

12000213C 378,00 €

Oko s očnicou, 3-násobné zväčšenie, 10-
dielny model
Model ukazuje oko sa zrakovými nervami a svalmi v
jeho prirodzenej polohe v očnici. Rozložiteľný na 10
častí. 3x zväčšený.

19400023A 69,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie

Oko, veľký model, 6-násobné zväčšenie

Jednotlivé  časti  modelu  oka  sú  odnímateľné  na
zobrazenie štruktúry. 6x zväčšenie, Veľkosť: 15,5 cm.

19400022A 44,00 €

Ucho, akupunktúrny model, 40 cm

Akupunktúrny  mode l  ucha  je  vyrobený  z
umývateľného PVC odolného voči nárazom, zobrazuje
presné umiestnenie akupunktúrnych bodov na ušnici,
ktoré  majú  spojitosť  s  vnútornými  orgánmi  a
jednotlivými časťami tela.

19400018A 40,00 €

Ucho, model 6-dielny, veľký

Model  ucha  ukazuje  3  hlavné  štrukturálne  časti
sluchového  orgánu  (vonkajšie  ucho,  stredné  ucho,
vnútorné  ucho)  a  postavenie  rovnovážneho  orgánu
ľudského tela. Model je rozložiteľný na 4 časti. 5 krát
zväčšený. Veľkosť: 43x25x15 cm.

19400016A 44,10 €

Pľúca - priesvitný model

Model zobrazuje 10 častí  v pravej časti  pľúc a 8 v
ľavej časti. Rozvody z prieduškového stromu možno
pozorovať  prostredníctvom  transparentných  pľúc  z
priehľadného plastu.

19400030A 114,00 €

Reliéfny model - Krvný obeh

Plastový model ukazuje sústavu tepien a žíl,  srdce,
pľúca, pečeň, slezinu, obličky a časť kostry.

12000070C 228,00 €

Reliéfny model - Pečeň, žlčník, pankreas,
dvanástorník
Model  zobrazuje  pečeň,  ž lčník,  pankreas,
dvanástorník,  cievy,  žlčovod  a  vonkajšie  žlčové
kanáliky.

12000095C 98,40 €

Reliéfny model - Pozdĺžny rez hlavou

Plastický model pozdĺžny rez hlavou zobrazuje všetky
dôležité  štruktúry  hlavy  v  detailoch.  Model  je
umiestnený na podkladovej doske.

12000074B 104,40 €

Reliéfny model - Tráviaci systém

Model  tráviacej  sústavy  vo  forme grafického  realiéfu.
Obsahuje:  nos,  ústnu  dutinu,  hltan,  pažerák,
gastrointestinálny trakt, pečeň s žlčníkom, pankreas,
slezina, dvanástnik, slepé črevo a konečník tráviacej
sústavy. Rozložieľný na 3 časti.

19400025A 150,00 €

Dôsledky alkoholu - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky užívania alkoholu na naše orgány.
Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer po
rozložení 71x68 cm.

12000432D 606,00 €

Dôsledky drog - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú  dôsledky  užívania  drog  na  naše  orgány.
Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer po
rozložení 71x68 cm.

12000433D 606,00 €

Dôsledky fajčenia - 3D panel

Podrobné  tabule  s  modelmi  v  kufríku,  ktoré  jasne
ukazujú dôsledky fajčenia na naše orgány. Panely sú
uložené  v  prenosnom kufríku.  Rozmer  po  rozložení
71x68 cm.

12000431D 606,00 €

Reliéfny model - Pozdĺžny a priečny rez
hlavou
Plastický  model  Pozdĺžny  a  priečny  rez  hlavou
zobrazuje všetky dôležité štruktúry hlavy v detailoch.
Model je umiestnený na podkladovej doske.

12000604B 170,40 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie

Ucho, akupunktúrny model, 22 cm

Akupunktúrny  mode l  ucha  je  vyrobený  z
umývateľného PVC odolného voči nárazom, zobrazuje
presné umiestnenie akupunktúrnych bodov na ušnici,
ktoré  majú  spojitosť  s  vnútornými  orgánmi  a
jednotlivými časťami tela.

19400019A 15,60 €

Ľudské telo so svalmi, akupunktúrny
model, 60cm
Model  mužského  tela  zobrazuje  na  ľavej  polovici
svalovú  hmotu  a  na  druhej  akupunktúrne  body  a
dráhy.  Je  vyrobený z  umývateľného PVC,  odolného
proti nárazom. Výška: 60 cm.

19400020A 60,00 €

Jumbo Model srdca, 4-násobne zväčšené, 3-
dielne
Jumbo Model srdca, 4-násobne zväčšené.

19400057A 68,40 €

Ľudské telo so svalmi, akupunktúrny
model, 84cm
Akupunktúrny model mužského tela.

19400067A 102,60 €

Zdravotnícke vyučovanie/Resustitačné figuríny

CPR školská figurína Ema, vyhodnocovanie
na PC (USB)
Model  simuluje  reakcie  pacienta pri  prvej  pomoci  -
masáži srdca a dýchania z úst do úst. Tiež zobrazuje,
či  je  prvá  pomoc  vykonávaná  správne.  Ideálny  na
použitie  v  nemocniciach,  na  lekárskych  fakultách,
školách.

19400007A 1 830,00 €

CPR Torzo Adam - nácvik techniky záklonu
hlavy a zdvihnutia brady
Ľahké a jednoducho transportovateľné torzo na nácvik
život zachraňujúcich úkonov, obsahuje guľový ventil
dýchacích ciest na umelé dýchanie do pľúc (len ak je
hlava zaklonená v správnej polohe), anatomické body
ako pulz na krčnej tepne, hrudnú kosť, rebrá a hrudnú
jamku,  vymeniteľnú  tvárovú  časť  a  podložku  na
kľačanie.

12000181D 722,40 €

CPR Torzo Brad - Dospelý, nácvik dýchania
z úst do úst a masáže srdca
Torzo je vyrobené z mäkkej polyurentánovej hmoty,
ktorá je pokrytá reálne vyzerajúcou vinylovou vrstvou.
Zaklonením  hlavy  a  zdvihnutím  brady  sa  uvoľnia
dýchacie cesty, ktoré sú prispôsobené na jednoduchú
simuláciu techník dýchania z úst do úst.

12000180D 302,40 €

CPR Torzo Brad s elektronickým
vyhodnocovaním, nácvik dýchania...
Torzo je vyrobené z mäkkej polyurentánovej hmoty,
ktorá je pokrytá reálne vyzerajúcou vinylovou vrstvou.
Dodáva sa s tromi vymeniteľnými pľúcnymi vakmi a s
tromi nosoústnymi časťami.

12000395C 869,40 €

CPR Torzo Buddy - 100 ks náhradných
pľúc/ochranných tvárových rúšok
Náhradné pľúca/ochranné tvárové rúška (100 ks) pre
figuríny CPR Torzo Buddy.

12000182C 72,00 €

CPR Torzo Buddy - Sada 5 figurín

Cenovo výhodné figuríny na výučbu prvej pomoci (PP)
jednotlivcov a väčších skupín. Sterilnosť sa dosiahne
použitím  pľúc/ochranných  tvárových  rúšok  na
dýchanie z úst do úst. Uvoľnenie dýchacích ciest sa
zabezpečí  zaklonením  hlavy,  podložením  zátylku  a
otvorením úst. Viditeľné dvíhanie hrudníka pri dýchaní
z úst do úst.

12000179C 660,00 €

CPR Torzo Buddy na nácvik život
zachraňujúcich úkonov-dýchanie...
Figurína na výučbu prvej pomoci.

12000178C 159,60 €

Figurína CPR Simon - dospelý, nácvik
dýchania z úst do úst a masáže srdca
Torzo,  ktoré umožňuje naklonenie hlavy,  zdvihnutie
brady,  tlak  na  čeľusť  a  uvoľnenie  dýchacích  ciest.
Dodávané s 10 dýchacími cestami a taškou na prenos.

12000189C 1 288,80 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie

Figurína - Trup dusiaceho sa jedinca -
dospelý (Heimlichov manéver)
Torzo  v  životnej  veľkosti  umožňuje  precvičovať
Heimlichov  manéver  na  uvoľnenie  a  vyčistenie
blokovaných  dýchacích  ciest.  Rozmery:  79x46x25,5
cm, hmotnosť: 7,3 kg.

12000191D 446,40 €

Figurína - vodná záchranárska - 3-ročné
dieťa
Figurína 3-ročného dieťaťa umožňuje záchranárom a
plavčíkom trénovať záchranu vo vode a vyhľadávanie
osôb. Figurína vo vode simuluje topiaceho sa človeka -
plní sa vodou, jej hmotnosť sa zvyšuje a po naplnení
sa úplne ponára.

12000196C 276,00 €

Figurína - vodná záchranárska - adolescent
121 cm
Vodná záchranárska figurína umožňuje záchranárom a
plavčíkom trénovať záchranu vo vode. Vodná figurína
vo  vode  simuluje  topiaceho  sa  človeka,  alebo  po
naplnení vodou utopeného človeka.

12000197C 1 503,60 €

Figurína - vodná záchranárska - dospelý
165 cm
Figurína  dospelého  umožňuje  záchranárom  a
plavčíkom trénovať záchranu vo vode a vyhľadávanie
osôb. Figurína vo vode simuluje topiaceho sa človeka -
plní sa vodou, jej hmotnosť sa zvyšuje a po naplnení
sa úplne ponára.

12000198C 1 360,80 €

Figurína - vodná záchranárska -
novorodenec
Figurína  dieťaťa  dovoľuje  záchranárom a plavčíkom
trénovať  záchranu  vo  vode  a  vyhľadávanie  osôb.
Figurína vo vode simuluje topiaceho sa človeka - plní
sa vodou, jej hmotnosť sa zvyšuje a keď je naplnená,
ponára sa úplne. Hmotnosť: 3,2 kg.

12000195C 240,00 €

Model - Sada na simuláciu úrazov I.

Neoceniteľná  pomôcka  pri  nácviku  ošetrenia  rán,
triedenia  ranených  a  rýchlej  identifikácie  zranenia
alebo  úrazu.

12000194B 327,60 €

Model - Sada na simuláciu úrazov II.

Sada na  simuláciu  úrazov  II  obsahuje  materiál  pre
simuláciu zložitejších rán a pre nácvik vyšších úrovní
zručností.

12000004D 521,40 €

Model - Sada na simuláciu úrazov III.

Sada  vhodná  pri  simulácii  katastrofických  scenárov,
kde  povrchové  zranenia  tvoria  najširšiu  škálu
poranení.

12000257D 865,20 €

Model - Sada na simuláciu úrazov IV.

Komplexný súbor sa používa na simuláciu čo najširšej
škály možných situácií  dôležitých pre vzdelávanie v
tejto  oblasti  a  na  tréning  krízových  zdravotníckych
situácií s využitím reálnych nástrojov, ako simulovanie
krvácania.

12000258D 2 144,40 €

Záchranárska figurína Jennifer - adolescent
121cm/7,25 kg
Figurína  dovoľuje  trénovať  vyslobodzovanie  osôb  z
kritických situácií, obmedzených priestorov, zrútených
budov  a  miestností  zaplnených  dymom  a  ohňom.
Figurína  má  ohybné  článkovité  kĺby,  realisticky
rozloženú hmotnosť.

12000192C 1 117,20 €

Záchranárska figurína Randy - dospelý
167cm/25kg
Figurína umožňuje trénovať vyslobodzovanie osôb z
kritických situácií, obmedzených priestorov, zrútených
budov a miestností zaplnených dymom a ohňom.

12000193C 1 308,00 €

Obraz - Základy prvej pomoci, popis AJ

Obraz  znázorňuje  základné  techniky  prvej  pomoci.
Veľkosť  50x67  cm,  laminovaný,  UV  odolný  papier
popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na  zavesenie.
Popis  v  AJ.

12000176B 20,40 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie
Kód Názov Cena
12000007C Náhradná tvárová časť (nos, ústa) pre CPR torzá Brad/Dospelý/Adam, 10 ks 87,60 €
12000006C Náhradné pľúcne vaky pre CPR torzá Brad/Dospelý, 24 ks 111,60 €
12000548C Náhradné pľúcne vaky pre CPR torzo Adam, 10 ks 51,60 €
12000331C Prepravná taška k záchranárskej figuríne Randy 290,40 €
12000188C Prepravná taška pre 121 cm záchranársku figurínu 96,00 €

Zdravotnícke vyučovanie/Ošetrovateľstvo

Cvičný model - Simulácia napichnutia žily a
aplikácia injekcií
Ideálny  spôsob  výučby  venepunkcie  vrátane
zavedenia  intravenóznej  kanyly  a  aplikácie
intravenóznych injekcii bez traumatizácie skutočných
pacientov.

11000487C 439,86 €

Samovyšetrenie prsníka - tréningový model

Ideálna pomôcka na nácvik samovyšetrenia prsníka.
Šesť jemných modelov prsníkov v praktickom balíčku,
ktorý  dáva  možnosť  naučiť  sa  základy  anatómie,
odhaliť rakovinu prsníka. Modely (18 cm) a balíček (25
cm x 30 cm).

19600023B 208,00 €

Figurína - Starostlivosť o dospelého
pacienta
Figurína  dospelého  človeka  je  vhodná  na  tréning
základov  starostlivosti  o  pacienta  a  rovnako  aj
základných činností na záchranu ľudského života.

12000211C 3 086,40 €

Figurína - Starostlivosť o staršieho
pacienta I.
Ošetrovateľská figurína má vzhľad staršieho pacienta
-  vrásky  na  pokožke,  sčervenanú  vrstvu  pokožky,
štádium preležaniny vredu krížového nervu.

12000212C 2 040,00 €

Figurína Susie/Simon - starostlivosť o
novorodenca
Figurína stavbou tela predstavuje dieťa vo veku 0 – 8
týždňov. Môže byť použitá ako nácvikový model na
pediatrickú starostlivosť o pacienta.

12000208C 874,80 €

Model - Sada na simuláciu úrazov I.

Neoceniteľná  pomôcka  pri  nácviku  ošetrenia  rán,
triedenia  ranených  a  rýchlej  identifikácie  zranenia
alebo  úrazu.

12000194B 327,60 €

Model - Sada na simuláciu úrazov II.

Sada na  simuláciu  úrazov  II  obsahuje  materiál  pre
simuláciu zložitejších rán a pre nácvik vyšších úrovní
zručností.

12000004D 521,40 €

Model - Sada na simuláciu úrazov III.

Sada  vhodná  pri  simulácii  katastrofických  scenárov,
kde  povrchové  zranenia  tvoria  najširšiu  škálu
poranení.

12000257D 865,20 €

Model - Sada na simuláciu úrazov IV.

Komplexný súbor sa používa na simuláciu čo najširšej
škály možných situácií  dôležitých pre vzdelávanie v
tejto  oblasti  a  na  tréning  krízových  zdravotníckych
situácií s využitím reálnych nástrojov, ako simulovanie
krvácania.

12000258D 2 144,40 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie
Zdravotnícke vyučovanie/Zdravotnícke zručnosti

Figurína - Trup dusiaceho sa jedinca -
dospelý (Heimlichov manéver)
Torzo  v  životnej  veľkosti  umožňuje  precvičovať
Heimlichov  manéver  na  uvoľnenie  a  vyčistenie
blokovaných  dýchacích  ciest.  Rozmery:  79x46x25,5
cm, hmotnosť: 7,3 kg.

12000191D 446,40 €

Figurína Susie/Simon - starostlivosť o
novorodenca
Figurína stavbou tela predstavuje dieťa vo veku 0 – 8
týždňov. Môže byť použitá ako nácvikový model na
pediatrickú starostlivosť o pacienta.

12000208C 874,80 €

Figurína - Starostlivosť o dospelého
pacienta
Figurína  dospelého  človeka  je  vhodná  na  tréning
základov  starostlivosti  o  pacienta  a  rovnako  aj
základných činností na záchranu ľudského života.

12000211C 3 086,40 €

Figurína - Starostlivosť o staršieho
pacienta I.
Ošetrovateľská figurína má vzhľad staršieho pacienta
-  vrásky  na  pokožke,  sčervenanú  vrstvu  pokožky,
štádium preležaniny vredu krížového nervu.

12000212C 2 040,00 €

Cvičný model - Injekčný simulátor

Jednoduchá  pomôcka  simulujúca  kožné  tkanivo  -
reaguje ako koža a absorbuje vpichnutú tekutinu.

12000200D 74,40 €

Cvičný model - Simulácia napichnutia žily a
aplikácia injekcií
Ideálny  spôsob  výučby  venepunkcie  vrátane
zavedenia  intravenóznej  kanyly  a  aplikácie
intravenóznych injekcii bez traumatizácie skutočných
pacientov.

11000487C 439,86 €

Model cvičnej ruky na nácvik
intravenóznych injekcií
Silikónový model ruky umožňuje realistickú výuku. Je
ideálny  na  nácvik  intravenóznych  injekcií  alebo  na
zavádzanie katétra do žily.

12000199C 486,00 €

Model cvičnej ruky na nácvik šitia

Model ruky umožňuje cvičiť šitie rán na ruke.

12000202C 249,60 €

Model cvičnej ruky na nácvik merania
krvného tlaku
Simulátor  tlaku  krvi  umožňuje  meranie  hodnôt
systolického aj diastolického tlaku.

12000203C 1 411,20 €

Cvičný model - Predpôrodné vyšetrenia,
meranie kŕčka maternice
Veľmi realistický študentský simulátor na kontrolu a
meranie  krčka  maternice  v  tehotenstve,  pred
pôrodom aj počas pôrodu.

12000206C 938,40 €

Cvičný model - Simulácia pôrodu a
odstraňovania placenty
Anatomický  presný  model  panvy  pre  predčasný
a včasný pôrod dieťaťa a placenty pomáha študentom
naučiť sa v praxi niektoré techniky núdzového pôrodu.

11000244C 722,88 €

Cvičný model - Štandartný simulátor na
vedenie pôrodu
Simulátor predstavuje anatomický model panvy ženy
s  plodom  a  placentou.  Set  obsahuje  oddeliteľné
pupočné  šnúry  so  svorkami,  vonkajšie  pohlavné
orgány,  kryciu  kožu  tehotenského  brucha  atď.
Rozmery: 53,5x33x43 cm.

12000207D 954,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Zdravotnícke vyučovanie

Cvičný model - Simulátor na ženskú
katetrizáciu
Súčasťou  modelu  na  katetrizáciu  je  rezervoár
simulujúci  močový  mechúr,  močová  rúra  a  ventil
simulujúci vnútorný uretrálny zvierač.

12000205C 900,00 €

Model - Sada na simuláciu úrazov I.

Neoceniteľná  pomôcka  pri  nácviku  ošetrenia  rán,
triedenia  ranených  a  rýchlej  identifikácie  zranenia
alebo  úrazu.

12000194B 327,60 €

Model - Sada na simuláciu úrazov II.

Sada na  simuláciu  úrazov  II  obsahuje  materiál  pre
simuláciu zložitejších rán a pre nácvik vyšších úrovní
zručností.

12000004D 521,40 €

Model - Sada na simuláciu úrazov III.

Sada  vhodná  pri  simulácii  katastrofických  scenárov,
kde  povrchové  zranenia  tvoria  najširšiu  škálu
poranení.

12000257D 865,20 €

Model - Sada na simuláciu úrazov IV.

Komplexný súbor sa používa na simuláciu čo najširšej
škály možných situácií  dôležitých pre vzdelávanie v
tejto  oblasti  a  na  tréning  krízových  zdravotníckych
situácií s využitím reálnych nástrojov, ako simulovanie
krvácania.

12000258D 2 144,40 €

Neurologické kladivko

Babinského  neurologické  kladivko,  dĺžka  20  cm,
priemer 4.5 cm, hmotnosť 190 g.

12000462C 10,80 €

Obraz - Reflené zóny nohy, popis AJ

Obraz farebne zobrazuje všetky dôležité reflexné zóny
nôh  a  referenčné  body.  Veľkosť  50x67cm,
laminovaný,  UV  odolný  papier  popisovateľný  fixkami,
kovové očká na zavesenie. Popis v AJ.

12000313B 19,20 €

Obraz - Základy prvej pomoci, popis AJ

Obraz  znázorňuje  základné  techniky  prvej  pomoci.
Veľkosť  50x67  cm,  laminovaný,  UV  odolný  papier
popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na  zavesenie.
Popis  v  AJ.

12000176B 20,40 €

Zdravotnícke vyučovanie/Obrazy

Kostra človeka I. 100x140cm

Náučné tabule KOSTRA ČLOVEKA I., II. sú určené pre
výučbu témy opornej sústavy. I. diel je zameraný na
funkcie kostry, hlavné časti kostry človeka a na stavbu
kostí.

17700144C 90,00 €

Kostra človeka II. 100x140cm

II.  diel  obsahuje popis hlavných kostí:  kostry lebky,
kostry  horných končatín,  kostry  dolných končatín  a
prehľadnú  tabuľku  spojenia  kostí.  Zadné  strany
náučných tabulí sú bez textu a slúžia k precvičovaniu
aj ku skúšaniu.

17700158C 90,00 €

Človek – Svalstvo, tabuľa PVC 140x110cm

Žiak  sa  prostredníctvom  tabule  oboznamuje  s
tematikou pohybovej sústavy. Vo výrobku dominujú
postavy  „svalovcov“  s  popisom  jednotlivých
kostrových  svalov.  Graficky  prehľadné  delenie
svalového  tkaniva  spolu  s  rozkreslením  stavby
kostrového  svalu  poskytuje  žiakovi  základné
informácie  k  uvedenej  téme.

17800390C 100,00 €

Pohybová sústava 100x140cm + 20 ks
tabuľka A4
Didaktická  pomôcka  zo  súboru  biológia  človeka  s
výučbovou témou „stavba tela a funkcie jednotlivých
orgánov človeka“ je venovaná pohybovej sústave.

17700205C 90,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Zdravotnícke vyučovanie, Technické vyučovanie

Cievna sústava 100x140cm + 20 ks tabuľka
A4
Obsah  didaktickej  pomôcky  je  členený  na  5  častí:
krvný obeh a schéma krvného obehu, srdce – prierez
a srdečný cyklus, stavba ciev, zloženie krvy, slezina.
Zadná strana je bez textu a slúži k precvičovaniu a
skúšaniu.

17700196C 90,00 €

Tráviaca sústava II. diel 100x140cm

Náučné tabule sú určené pre výučbu tém tráviacej
sústavy, látková premena a zdravá výživa. Obsahom
II.  dielu  je  spracovanie  potravy,  trávenie,  rozklad
základných živín a potravinová pyramída.

17700179C 90,00 €

Nervová sústava 100x140cm

Formát: 100 x 140 cm.

17700200C 81,00 €

Obraz - Koža a kožné ústroje, popis AJ

Obraz  znázorňuje  detaily  kože  a  časté  kožné
ochorenia. Veľkosť 50x67 cm, laminovaný, UV odolný
papier  popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na
zavesenie.  Popis  v  AJ.

12000290B 19,20 €

Obraz - Pohlavné ústroje ženy A/5

Obraz  v  rozmere  70x100cm,  laminovaný,  s  lištou.
Popis na obraze v českom alebo latinskom jazyku -
preklad do slovenčiny je priložený.

16100031B 21,00 €

Obraz - Reflené zóny nohy, popis AJ

Obraz farebne zobrazuje všetky dôležité reflexné zóny
nôh  a  referenčné  body.  Veľkosť  50x67cm,
laminovaný,  UV  odolný  papier  popisovateľný  fixkami,
kovové očká na zavesenie. Popis v AJ.

12000313B 19,20 €

Obraz - Základy prvej pomoci, popis AJ

Obraz  znázorňuje  základné  techniky  prvej  pomoci.
Veľkosť  50x67  cm,  laminovaný,  UV  odolný  papier
popisovateľný  fixkami,  kovové  očká  na  zavesenie.
Popis  v  AJ.

12000176B 20,40 €

Technické vyučovanie/Obrábacie stroje
Unimat 1 Basic

Bol navrhnutý špeciálne na prácu s drevom. Umožňuje postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého dreva: -
sústruh, - pílku, - ručnú vŕtačku, - obrusovačku a ručnú obrusovačku. Technické paramentre sústruhu: vzdialenosť
medzi hrotmi pri 135 mm, výška stredu 20 mm, otáčky motora 18 000 ot/min, držiak nástroja, otočný strediaci hrot,
motor 12V/2A, ochrania proti prehriatiu. Odporúčané príslušenstvo: 27063400 Unimat 1 základná doska vrátane
háčikov na uchytenie. (Vhodné pre 8-99 rokov).

27000030B 279,00 €

Unimat 1 Classic

Pre profesionálnych modelárov a technikov, ktorí chcú sústružiť a frézovať, rovnako tak aj pre technické kurzy v
školách je táto sada ideálna. Umožňuje poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva, plastu a mäkkých
materiálov: - pílku, - sústruh, - obrusovačku, - ručnú pílku a ručnú obrusovačku, - prítlakovú vŕtačku, - horizontálne a
vertikálne frézovanie. Odporúčané príslušenstvo: 27063400 Unimat 1 základná doska vrátane háčikov na uchytenie.
(Vhodné pre 8-99 rokov).

27000031B 537,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Technické vyučovanie
Unimat 1 MetalLine

Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. 100% kompatibilita s UNIMAT
sadami. Plnokovová stavebnica umožňujúca postaviť 3 rôzne varianty zariadení ponúka vyššiu presnosť, pevnosť a
rýchlosť.  Poskytuje  kompatibilitu  s  krokovými  motormi,  čo  zaručuje  jednoduché  prestavanie  na  CNC  stroj.
Odporúčané príslušenstvo: 27063400 Unimat 1 základná doska vrátane háčikov na uchytenie. Vhodné od 15 rokov.

27000032B 900,00 €

Rezačka horúcim drôtom 3D

Umožňuje  jednoduché  vyrezávanie  profilov  pod
rôznymi uhlami z materiálov ako je polystyrén a pod.

27000034B 129,00 €

Rezačka horúcim drôtom 3D Kompletný set

Umožňuje  jednoduché  vyrezávanie  profilov  pod
rôznymi uhlami z materiálov ako je polystyrén a pod.

27000037B 192,00 €

Drevo, rôzne druhy

Pracovné  kúsky  dreva  v  tvare  valčekov  rôznych
rozmerov pre sústruženie z materiálu: lipové drevo,
bukové drevo, višňové drevo. Určené pre stavebnice
Playmat, UNIMAT Basic a UNIMAT Classic.

27063100B 17,88 €

Farbený akryl, 30ks

materiál vhodný na obrábanie zariadeniami CoolTool

27080028B 36,00 €

Hliník - valček 15ks

hliníkový prípravok na obrábanie

27080023B 54,00 €

Korian - umelý kameň 15ks

materiál vhodný na obrábanie zariadeniami CoolTool

27080025B 36,00 €

Lipové drevo - valček 30ks

drevené prípravky na obrábanie

27080015B 36,00 €

Preglejka z topoľa - A4, 4mm, 30ks

preglejky  z  topoľa  rozmerov  A4  (210x297  mm).
Ideálna pre vyrezávanie rônych tvarov jednoduchým a
rýchlym spôsobom.

27080020B 36,00 €

Technické vyučovanie/Mechatronika

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Technické vyučovanie

Brick'R'knowledge GHz Vymysli si sám Set

GHz  Vymysli  si  Sám  Set  obsahuje  všetko,  čo
potrebujete na vytvorenie vlastných obvodov v oblasti
GHz.  Súprava  obsahuje  vysoko  kvalitné  SMA
konektory,  P-SMP konektory,  vidlice,  rôzne plastové
púzdra.

28300015 120,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge MHz Vymysli si sám Set

MHz Vymysli si Sám Set umožňuje užívateľom ľahko
navrhnúť  svoje  vlastné  jednotlivé  bloky  pre
experimenty a obvody v poli MHz. Sada obsahuje štyri
rôzne experimentálne dosky, konektory BNC, vidlice
P-SMP a zodpovedajúce konektory.

28300014 93,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vymysli si Sám Set

Vymysli  si  Sám  Set  umožňuje  vynálezcom  a
vývojárom  navrhnúť  vlastné  bloky.  Použitím
spájkovačky na železo a na cín môžete buď prerobiť
štandardné  bloky,  alebo  navrhnúť  vlastné  blokové
zostavy.

28300010 63,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

531

https://obchod.skola.sk/170727-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170731-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170728-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170730-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170730-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170729-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170729-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170725-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170716-katalog.html
https://obchod.skola.sk/174950-katalog.html
https://obchod.skola.sk/174950-katalog.html
https://obchod.skola.sk/174949-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170732-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170718-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170722-katalog.html
https://obchod.skola.sk/170722-katalog.html


04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Technické vyučovanie

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Technické vyučovanie/Industry 4.0

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge GHz Vymysli si sám Set

GHz  Vymysli  si  Sám  Set  obsahuje  všetko,  čo
potrebujete na vytvorenie vlastných obvodov v oblasti
GHz.  Súprava  obsahuje  vysoko  kvalitné  SMA
konektory,  P-SMP konektory,  vidlice,  rôzne plastové
púzdra.

28300015 120,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge MHz Vymysli si sám Set

MHz Vymysli si Sám Set umožňuje užívateľom ľahko
navrhnúť  svoje  vlastné  jednotlivé  bloky  pre
experimenty a obvody v poli MHz. Sada obsahuje štyri
rôzne experimentálne dosky, konektory BNC, vidlice
P-SMP a zodpovedajúce konektory.

28300014 93,00 €

Brick'R'knowledge Pokročilý Set

Pokročilý Set umožňuje užívateľom pretvoriť základné
obvody  modernej  elektroniky  a  ďalej  ich  rozvíjať.
Priložený  manuál  obsahuje  vysvetlivky  k  111
rozličným modulom a experimentálnym zostavám.

28300008 423,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Technické vyučovanie

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Vymysli si Sám Set

Vymysli  si  Sám  Set  umožňuje  vynálezcom  a
vývojárom  navrhnúť  vlastné  bloky.  Použitím
spájkovačky na železo a na cín môžete buď prerobiť
štandardné  bloky,  alebo  navrhnúť  vlastné  blokové
zostavy.

28300010 63,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka -
horzintoálna/vertikálna
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000025C 1 155,00 €

UNIMAT celokovová CNC 4-osová vertikálna
frézka
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000027C 1 440,00 €

UNIMAT celokovový CNC Sústruh (2 osi)

Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada

27000023C 1 014,00 €

UNIMAT CNC SET - Kompletná sada

Výučbová  plne  funkčná  počítačom  ovládaná  sada.
Obsahuje  diely  na  zostrojenie  všetkých  variantov
UNIMAT  CNC  strojov:  2-osový  a  3-osový  sústruh,
horizontálna a vertikálna 3-osová fréza, 4-osová fréza.

27000028C 1 764,00 €

Technické vyučovanie/Robotika

Robotické vozidlo - Sensor Car

programovateľná stavebnica

28300002 229,00 €

Robotická stavebnica základná - Basic

programovateľná stavebnica

28300003 419,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Technické vyučovanie

Chodiaci robot - Transforming Robot

programovateľná stavebnica

28300004 339,00 €

Robotická stavebnica pre pokročilých -
Advanced
programovateľná stavebnica

28300005 550,00 €

Brick'R'knowledge Základný Set

Základný  Set  vás  oboznámi  s  najdôležitejšími
premennými  a  funkciami  elektrického  obvodu.  19
blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie
porozumieť elektronike.

28300009 76,50 €

Brick'R'knowledge Vymysli si Sám Set

Vymysli  si  Sám  Set  umožňuje  vynálezcom  a
vývojárom  navrhnúť  vlastné  bloky.  Použitím
spájkovačky na železo a na cín môžete buď prerobiť
štandardné  bloky,  alebo  navrhnúť  vlastné  blokové
zostavy.

28300010 63,00 €

Brick'R'knowledge 7 Farebný Svietiaci Set

7 Farebný Svietiaci  Set zahrňuje 28 LED blokov vo
farbách  červenej,  žltej,  modrej,  oranžovej,  fialovej,
zelenej a teplej bielej. Deti sa môžu hravo naučiť farby
a taktiež sa podporuje rozvoj motorických zručností.

28300011 105,00 €

Brick'R'knowledge Vysoko svietiaci LED Set
50
Vysokosvietiaci  LED  Set  50  obsahuje  päťdesiat  1
wattových výkonných blokov a napájanie 12V /  8A.
Môžete  napríklad  postaviť  schodiskové  osvetlenie,
ktoré  je  nekonečne  rozšíriteľné.  Set  vám  umožní
vyhrať sa so svetelným dizajnom.

28300012 291,00 €

Brick'R'knowledge Arduino® Kódovací Set

Arduino®  Kódovací  Set  vás  oboznámi  s  digitálnou
elektronikou  a  programovaním  v  Arduino®  Nano,
ktoré je zahrnuté v súprave. Sada obsahuje digitálne
komponenty ako sú 7-segmentové obrazovky, OLED
displej, D/A prevodník alebo I2C adaptér a iné.

28300013 270,00 €

Brick'R'knowledge MHz Vymysli si sám Set

MHz Vymysli si Sám Set umožňuje užívateľom ľahko
navrhnúť  svoje  vlastné  jednotlivé  bloky  pre
experimenty a obvody v poli MHz. Sada obsahuje štyri
rôzne experimentálne dosky, konektory BNC, vidlice
P-SMP a zodpovedajúce konektory.

28300014 93,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set jedna
Meranie elektrických veličín Set jedna vám umožňuje
merať  napätie,  prúd  a  iné  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov.  Sada  obsahuje
konektor  meracieho  adaptéra,  merací  adaptér  s
pridanou  káblovou  svorkou  a  dva  ďalšie  meracie
adaptéry.

28300017 17,00 €

Brick'R'knowledge Meranie elektrických
veličín Set dva
Meranie elektrických veličín Set dva umožňuje merať
napätie,  prúd  a  iné  fyzikálne  veličiny  pomocou
štandardných  meracích  prístrojov  a  zahrňuje  6
meracích modulov.

28300018 27,00 €

Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať
vaše bloky cez internet.  Naučíte sa, ako vybudovať
vašu  prvú  web  stránku  a  kontrolovať  vstupné  a
výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho
súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti.

28300019 165,00 €

Brick'R'knowledge GHz Vymysli si sám Set

GHz  Vymysli  si  Sám  Set  obsahuje  všetko,  čo
potrebujete na vytvorenie vlastných obvodov v oblasti
GHz.  Súprava  obsahuje  vysoko  kvalitné  SMA
konektory,  P-SMP konektory,  vidlice,  rôzne plastové
púzdra.

28300015 120,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Technické vyučovanie

Brick'R'knowledge Logické podmienky Set

Logické podmienky Set je vhodný pre rýchly štart do
technológie  digitálnych  obvodov.  Manuál  obsahuje
didakticky štruktúrované príklady obvodov, a tak sa
študenti  učia  o najdôležitejších digitálnych prvkoch,
ako sčítačka, posuvný register a časovač.

28300016 645,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €

Technické vyučovanie/3D tlač
3D print EDU BASIC

- rozmery tlače: 230 x 230 x 260 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm (voliteľné 0,6/0,8/1,0 mm)- počet
tlačových hláv: 1x pre filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 -
0,3 mm- rýchlosť tlače: 20 - 60 mm/s- MAX teplota trysky: 275 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery
tlačiarne: 330 x 460 x 500 mm- váha tlačiarne: 10 kg- vyhotovenie: odolné celokovové telo- displej: 3,5" farebný
dotykový LCD- tlačová plocha: odnímateľná hliníková vyhrievaná podložka- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ,
G-CODE- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS- konektivita: USB, SD karta, WIFI- tlačové materiály: PLA, ABS,
ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber, Aluminum...- vstupné napätie: 110 - 220 V, 50/60Hz

2800502307 552,00 €

3D print EDU LIGHT

- rozmery tlače: 160 x 160 x 160 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm- počet tlačových hláv: 1x pre
filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm- rýchlosť tlače:
1 - 200 mm/s- hlučnosť: max 40db- MAX teplota trysky: 260 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery
tlačiarne: 380 x 380 x 380 mm- váha tlačiarne: 13 kg- vyhotovenie: odolné celokovové telo, 2 mm hrubá nerezová
oceľ- displej: 3,5" farebný dotykový LCD- motor: 57 krokový motor- tlačová plocha: 10 mm hliníková vyhrievaná
podložka, 700W- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ, G-CODE- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS-
konektivita: USB, SD karta- tlačové materiály: PLA, ABS, ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber,
Aluminum...- vstupné napätie: 95 - 265 V, 50/60Hz

2800502306 840,00 €

3D print EDU PROFI

- rozmery tlače: 300 x 200 x 200 mm- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm- počet tlačových hláv: 1x pre
filamenty 1,75 mm- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm- rýchlosť tlače:
1 - 200 mm/s- MAX teplota trysky: 275 °C- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C- rozmery tlačiarne: 520 x 410 x 665
mm- váha tlačiarne: 50 kg- vyhotovenie: zakrytované odolné celokovové telo- displej: 5" farebný dotykový LCD-
motor: 57 krokový motor- tlačová plocha: 10 mm hliníková vyhrievaná podložka, 700W- podporované súbory tlače:
STL,  STP,  OBJ,  G-CODE-  podporovaný OS:  Windows,  Linux,  Mac OS-  konektivita:  USB,  SD karta-  senzor  konca
filamentu-  senzor  výpadku  el.  prúdu-  tlačové  materiály:  PLA,  ABS,  ASA,  HIPS,  Flexible/TPU,  Wood,  Nylon,  Copper,
Carbon Fiber, Aluminum...- vstupné napätie: 95 - 265 V, 50/60Hz-... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

2800502305 1 770,00 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodné vedy
Prírodné vedy/Mikroskopy

Kamera Kapa DEM 200

- digitálna kamera na okulár mikroskopu - rozlíšenie
2MP + softvér - farebnosť 1,64 milióna farieb 24 bit -
farebné módy farebný/mono, RGB/BGR - pripojenie k
PC cez USB kábel bez nutnosti inštalácie ovládača

03-1283A 199,20 €

Mikroskop KAPA BM 2100 binokulár

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne  zväčšenie  1000x  (so  štandardnou
výbavou) - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/20mm - päť
komorová revolverová hlavica s planachromatickými
objektívmi 4x, 10x, 40x, 100x(olejový)

03-0106A 1 191,00 €

Mikroskop KAPA BM 2100 trinokulár

-  trinokulárna  hlavica  (360°)  so  45°  sklonom,  -
maximálne  zväčšenie  1000x  (so  štandardnou
výbavou), - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/20 mm, -
päťkomorová  revolverová  hlavica  s  planachromat.
objektívmi 4x, 10x, 40x, 100x (olejový)

03-0103A 1 330,42 €

Mikroskop KAPA BM 4

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie  -
prekĺzový  ochranný  mechanizmus  -  štyri  objekt.
4x,10x,40x,100x - halogénové osvetlenie

03-0210A 902,21 €

Mikroskop KAPA BM 4-3

- otočná trinokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom, -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie  -
prekĺzový  ochranný  mechanizmus  -  4  objekt.
4x,10x40x,100x - halogénové osvetlenie

03-0457A 995,42 €

Mikroskop KAPA DM 45

Mikroskop: -  otočná trinokulárna/binokulárna hlavica
(360°) so 45° sklonom - maximálne zväčšenie 1000x
(štandardná  výbava)  -  ultra-širokouhlý  okulár  WF
10x/18mm  -  päť  komorová  revolverová  hlavica  s
objektívmi 4x, 10x ,40x, 100x

03-1238A 2 589,12 €

Mikroskop KAPA DMM 45

Mikroskop: - otočná binokulárna hlavica (360°) so 45°
sklonom  -  maximálne  zväčšenie  500x  (štandardná
výbava) - ultra-širokouhlý okulár WF 10x/18mm - päť
komorová revolverová hlavica s  objektívmi  4x,  10x
,40x, 50x - hrubé/jemné doostr

03-1237B 2 987,45 €

Mikroskop KAPA Hobby HM

- zväčšenie 20x - okulár WF10x, achromatický objektív
2:1 - otočná monokulárna hlavica, sklon hlavice 45° -
pracovná vzdialenosť 80 mm

03-0158B 100,06 €

Mikroskop KAPA MIC 180

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x/18mm - revolverová hlavica so štyrmi
achromat ickými  objekt ívmi  4x,  10x,  40x,
100x(olejový)  -  hrubé  a  jemné  doostrovanie

03-1260A 619,24 €

Mikroskop KAPA MIC 435

- otočná binokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x - štyri achromatické objektívy 4x, 10x
,40x, 100x (olejový) - halogénové osvetlenie 6V/20W

03-0637A 786,30 €

Mikroskop KAPA MIC 456

- otočná trinokulárna hlavica (360°) so 45° sklonom -
maximálne zväčšenie 1000x - štandardný širokouhlý
okulár WF 10x - štyry achromatické objektívy 4x, 10x ,
40x, 100x (olejový) - halogénové osvetlenie 6V/20W

03-0208A 915,60 €

Mikroskop KAPA SM 1

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie do 400x, - osvetľovací systém
220V/20W, - objektív 4x, 10x, 40x, - okulár WF 10x, -
clona  apertúrna  5  polohová,  -  hrubý  a  jemný
zaostrovací systém

03-0155A 270,32 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodné vedy

Mikroskop KAPA SM 2

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie 400x, -  štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x,  -  revolverová  hlavica  so  štyrmi
achromatickými objektívmi  4x,  10x,  40x,  -  hrubé a
jemné doostrovanie

03-0156A 300,60 €

Mikroskop KAPA SM 3

- otočná monokulárna hlavica (360°) so 45°sklonom, -
maximálne zväčšenie 1000x, - štandardný širokouhlý
okulár  WF  10x,  -  revolverová  hlavica  so  štyrmi
achromatickými  objektívmi  4x,  10x,  40x,100x
(olejový),  -  hrubé  a  jemné  doostrov.

03-0460A 331,61 €

Mikroskop KAPA SM 3 BN

- binokulárny žiacky mikroskop s interným osvetlením,
-  max.  zväčšenie 1000x,  -  objektív  4x,  10x,  40x,  -
olejový objektív 100x, - x-y krížový vodič preparátov, -
okulár WF 10x, - clona apertúrna 5 polohová

03-0791A 528,90 €

Mikroskop KAPA STMD

- binokulárna hlavica - zväčšenie 20x (zväčšenie 5x,
10x s doplnkovým objektívmi 0,5x, 1x) - achromatický
objektív 2x (doplnky - objektívy 0,5x, 1x) - širokouhlé
okuláre  WF10x  -  nastaviteľný  očný  rozostup  55-75
mm - prac. vzdial.125mm

03-0458A 497,51 €

Mikroskop KAPA ZM 2-500

- monokulárny mikroskop - maximálne zväčšenie 500x
-  revolverová  hlavica  s  tromi  achromatickými
objektívmi 4x, 10x, 40x - štandarný širokouhlý okulár
WF 5x, 10x, 12,5x - hrubé a jemné doostrovanie

03-0157A 116,27 €

Stereomikroskop KAPA STM 703

- otočná binokulárna hlavica, - zväčšenie 20x a 40x, -
achromatický  objektív  2x,  4x,  -  širokouhlé  okuláre
WF10x, - nastaviteľný očný rozostup 55 mm - 80 mm,
-  pracovná  vzdialenosť  80  mm  spodné  aj  vrchné
osvetlenie.

03-0298A 264,00 €

Stereomikroskop KAPA STM 722

-  binokulárny  stereomikroskop,  -  plynulé  zväčšenie
7,5x až 42x, - 2 ks okulár WF 10x, - objektív ZOOM 1x
-  4x,  -  halogénové  vrchné  i  spodné  osvetlenie  s
plynulou reguláciou.

03-0209A 1 095,40 €

Stereomikroskop KAPA STM 723

- trinokulárny mikroskop, - plynulé zväčšenie 7 - 45x, -
achromatické objektívy - zoom, - širokouhlé okuláre
WF10x,  -  nastaviteľný  očný  rozostup,  -  dioptrické
doostrovanie,  -  pracovná  vzdialenosť  80  mm,  -
osvetlenie (220V/15W)

03-0159A 1 154,75 €

Stereomikroskop KAPA STR 103

- jednoduchý stereoskopický mikroskop, - binokulárna
hlavica, - zväčšenie 20x, - achromatický objektív 2x, -
širokouhlé  okuláre  WF10x,  -  nastaviteľný  očný
rozostup, - pracovná vzdialenosť 80 mm, - zorné pole
10 mm,

03-0154A 197,41 €

Súprava na pitvanie, 9 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 140 mm; 1 drážkovacia
sonda, 140 mm; 1 držiak ihly Baumgartner, 140 mm;
1 skalpel rukoväť no 3, 125 mm; 1 skalpel rukoväť no
4 140 mm; 1 zakrivené nožnice, 140 mm; 1 rovné
nožnice, 140 mm; 1 kliešte 1: 2 zubov, 140 mm; 1
kliešte bez zubov, 140 mm; 1 obal.

11101244C 15,97 €

Súprava na pitvanie, 15 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 1 drážkovacia sonda, 1
držiak ihly Baumgardner, 1 skalpel s rukoväťou 3, 1
skalpel s rukoväťou 4 , chirurgické nožnice rovné a
zakrivené, Mayo nožnice rovné a zakrivené, 1 Pitevné
kliešte,  1  Pitevné  kliešte  bez  zubov,  hemostatické
kliešte rovné a zakrivené, 1 Mosquito hemostatické
kliešte, 1 pitevná ihlica.

11101243C 33,90 €

Súprava preparačných nástrojov v puzdre

Obsahuje  8  nástrojov:  nožnice,  špachtľa,  2  ihly,  2
kliešte a skalpel  s  náhradnou čepeľou,  dodávané v
skladacom obale so zipsom.

10400062A 56,40 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodné vedy

Podložné mikroskopické sklíčka 76x26mm,
bal. 50ks
Podložné mikrosklo s rezanými okrajmi, 76 x 26 x 1
mm. Balenie 50 ks.

634901005076A 2,51 €

Sklenené krytky 18x18 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100829C 0,00 €

Sklenené krytky 20x20 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100830C 0,96 €

Sklenené krytky 22x22 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100831D 1,86 €

Prírodné vedy/Laboratórna technika

Súprava na pitvanie, 9 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 140 mm; 1 drážkovacia
sonda, 140 mm; 1 držiak ihly Baumgartner, 140 mm;
1 skalpel rukoväť no 3, 125 mm; 1 skalpel rukoväť no
4 140 mm; 1 zakrivené nožnice, 140 mm; 1 rovné
nožnice, 140 mm; 1 kliešte 1: 2 zubov, 140 mm; 1
kliešte bez zubov, 140 mm; 1 obal.

11101244C 15,97 €

Súprava na pitvanie, 15 kusov

Súprava obsahuje: 1 katéter, 1 drážkovacia sonda, 1
držiak ihly Baumgardner, 1 skalpel s rukoväťou 3, 1
skalpel s rukoväťou 4 , chirurgické nožnice rovné a
zakrivené, Mayo nožnice rovné a zakrivené, 1 Pitevné
kliešte,  1  Pitevné  kliešte  bez  zubov,  hemostatické
kliešte rovné a zakrivené, 1 Mosquito hemostatické
kliešte, 1 pitevná ihlica.

11101243C 33,90 €

Jednorázové skalpely č. 10

Čepeľ z uhlíkovej ocele, plastová rukoväť, sterilné CE
0434. Balenie: krabica 10 jednotiek.

11101246C 4,66 €

Jednorázové skalpely č. 15

Čepeľ z uhlíkovej ocele, plastová rukoväť, sterilné CE
0434. Balenie: krabica 10 jednotiek.

11101249C 4,66 €

Jednorázové skalpely č. 20

Čepeľ z uhlíkovej ocele, plastová rukoväť, sterilné CE
0434. Balenie: krabica 10 jednotiek.

11101251C 4,66 €

Skalpelové čepele n o 10, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101261C 12,63 €

Skalpelové čepele n o 15, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101264C 12,63 €

Skalpelové čepele n o 20, b/100

Balenie  100  kusov.  Vyrobené  z  uhlíkovej  ocele,
extrémne jemné, minimálny tlak pre presné rezanie.

11101265C 12,63 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodné vedy

Rukoväť pre skalpel č. 3 dlhá, 200mm

Rukoväť pre skalpel z nerezovej ocele.

11101257C 3,45 €

Pitevná ihla s kovovou rúčkou

Rukoväť je vyrobená z nerezovej ocele, celková dĺžka
145mm, dĺžka ihly 40 mm.

11101237C 1,29 €

Ostrá preparačná ihla

Dĺžka ihly 40mm. Celková dĺžka 145mm.

11101236C 0,55 €

Preparačné kliešte, tenká špička, 115 mm

Sú vyrobené z  nerezovej  ocele.  Ideálne kliešte  pre
uchytenie nádob a malých štruktúr. Špička ryhovaná.

11101197C 1,18 €

Preparačné kliešte bez zúbkov, 125 mm

Kliešte z nerezovej ocele, s rovným a vrúbkovaným
hrotom pre lepšie uchopenie tkaniva.

11101191C 1,47 €

Rovné nožnice, špička ostrá-ostrá, 115 mm

Vyrobené  z  nerezovej  ocele.  Vhodné  pre  rezanie
obväzov a šijacieho materiálu. Sú autoklavovateľné a
môžu sa opakovane čistiť ultrazvukom.

11101204C 1,43 €

Balenie troch lyžicových stierok so
žliabkom
Nerezová oceľ Obsahuje: Lyžicová stierka so žliabkom,
120  mm  Lyžicová  stierka  so  žliabkom,  140  mm
Lyžicová stierka so žliabkom, 160 mm

11100951C 1,90 €

Lyžicová stierka plochá, modrá PP, 18 cm

Vyrobené z polypropylénu, vysoká chemická odolnosť,
odolné voči rozpúšťadlám, pri teplote miestnosti.

11100946C 0,82 €

Lyžicová stierka so žliabkom, 120 mm

Z nerezovej ocele.

11100949C 1,51 €

Chattaway stierka, 100 mm

Z nerezovej ocele. Chattaway vzor.

11100961D 2,82 €

Dvojitá príchytná svorka

Model  s  dvoma  vzájomne  kolmými  priechodmi,  z
liatého hliníka. Rázvor čeľustí od priemeru 2mm do
priemeru 10,5mm. Úchopy z polyetylénu.

MB00165D 8,10 €

Kadička vysoká s výlevkou 100ml

Objem: 100ml, d:48mm, h: 80mm

632417012100F 1,50 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodné vedy

Kadička vysoká s výlevkou 150ml

Objem: 150ml, d:54mm, h: 95mm

632417012150F 1,50 €

Kadička vysoká s výlevkou 250ml

Objem:250ml, d:60mm, h: 120mm

632417012250F 1,55 €

Kadička vysoká s výlevkou 400ml

Objem:400ml, d:70mm, h: 130mm

632417012400F 1,95 €

Kadička vysoká s výlevkou 600ml

Objem:600ml, d:80mm, h: 150mm

632417012600F 2,37 €

Kadička vysoká s výlevkou 800ml

Objem:800ml, d:90mm, h: 175mm

632417012800F 3,25 €

Kadička vysoká s výlevkou 1000ml

Objem:1000ml, d:95mm, h: 180mm

632417012940F 4,06 €

Filtračný papier kruhový, 100mm,
bal/100ks
Filter  štandardný plochý,  kruhový s priemerom 100
mm, balenie 100ks

11100621A 2,69 €

Filtračný papier kruhový, 150mm,
bal/100ks
Filter  štandardný plochý,  kruhový s priemerom 150
mm, balenie 100ks

11100622A 14,18 €

Kliešte na kadičku, 2 hroty, 275 mm

Umožňujú  držanie  a  bezpečnú  prepravu  kadičky
zohriatu  pri  zvýšených  teplotách  alebo  obsahujúcu
nebezpečné  látky.  Vyrobené  z  chromovanej  ocele,
PVC potiahnuté hroty

11101324C 5,06 €

Kefa č. 130 pre kadičky

Z pozinkovaného oceľového drôtu a prírodných štetín
sú ideálne pre udržanie správnej čistoty laboratórneho
skla. Všetky kefy obsahujú krúžok pre zavesenie na
konci rukoväte.

11100942C 4,35 €

Kód Názov Cena
11100936C Kefa č. 105 pre pipety 3,97 €
11100929C Kefa č. 30 pre malé skúmavky 0,95 €
11100930C Kefa č. 40 pre stredné skúmavky 1,07 €
11100933C Kefa č. 50 pre veľké skúmavky 1,18 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodné vedy

Kahan liehový s bezpečnostným systémom

-  s  bezpečnostným  systémom-  objem:  100ml-
priemer knôta: 4mm

11101907C 3,94 €

Sieťka zo železného drôtu 12x12cm

Stred z keramických vlakien, bez azbestu, vhodné pre
ohrev látok s Bunsen kahanom. Umožňuje dosiahnutie
rovnomerného  rozloženia  teploty  bez  priameho
kontaktu s plameňom.

11101226C 1,30 €

Kód Názov Cena
11101227C Sieťka zo železného drôtu 15x15cm 1,53 €
11101228C Sieťka zo železného drôtu 20x20cm 2,10 €

Chňapka silikónová

- do 140oC

11102004C 15,53 €

Chňapka gumová

na horúce a studené predmety, -57°C +260°C

331850003915F 20,03 €

Kód Názov Cena
11101814C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. S 23,87 €
11101815C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. M 23,87 €
11101816C Laboratórny plášť, dámsky, bavlnený, vel. L 23,87 €
11101810C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. S 22,42 €
11101811C Laboratórny plášť, pánsky,bavlna/ polyester, vel. M 22,42 €
11101812C Laboratórny plášť, pánsky, bavlna/polyester, vel. L 22,42 €

Ochranné okuliare model 520 prekrývajúce,
sterilizovateľné
Ochranné okuliare, prekrývajúce, sterilzovateľné, číry
rám, číre šošovky.

11101748C 3,26 €

Nosič na fľaše, 6 miest, pr. fliaš 95mm, PP

materiál:  PP,  pre  6  fliaš,  max.  priemer  fliaš  95mm,
rozmery: 310x210x305mm

20600249 15,95 €

Nosič na fľaše, 8 miest, pr. fliaš 95mm,
HDPE
materiál: HDPE, 8 miest, pre max. priemer fliaš 95mm

20600250 34,16 €

Odberové balónky 10 ml

Slúžia  k  pipetovaniu.  Sú  vyrobené  z  kaučuku  a
umožňujú  odber  fixného  objemu  5ml,  10ml  alebo
15ml, plus asi 10% prebytku, to všetko v minimálnom
čase.

MB06958C 25,30 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Prírodné vedy

Plastová Pasteur pipeta 1ml, nesterilná,
b/500 ks
-  materiál:  polyetylén  -  jednorázové,  nesterilné  -
balenie: 500 ks

11101585C 11,98 €

Pipetovací nástavec, 2 mL modrý

Vhodné pre sklenené alebo plastové pipety. Odolné
v o č i  p ô s o b e n i u  k y s e l í n  a  z á s a d .  Ľ a h k o
odmontovateľné  pre  čistenie.

11101464C 5,06 €

Kód Názov Cena
11101462C Pipetovací nástavec, 10 mL zelený 5,06 €
11101466C Pipetovací nástavec, 25 mL červený 5,06 €

Sada 7 kónických adaptérov na Buchnerové
lieviky
Pre  Buchnerov  lievik  Materiál  neoprén  Rozmery:
Číslo; Priemer vonkajši (mm); Priemer vnútorný (mm);
výška (mm) 1. 21x11; 17x7; 21 2. 27x16; 22x11; 22 3.
37x22;  31x16;  25  4.  46x29;  39x22;  29  5.  58x38;
50x30; 35 6. 69x45; 60x36; 40 7. 86x57; 75x46; 45

11100627C 23,30 €

Sada na určovanie krvných skupín

Určite si vlastnú krvnú skupinu, nájdite potenciálneho
darcu krvi, skúmajte aké problémy môže spôsobovať
Rh  faktor  (napr.  v  tehotenstve  pri  rozdielnych
skupinách u matky a dieťaťa).

MT13540C 120,00 €

Sada závaží 1000 g s vekom

Mosadzné závažie. Zloženie: 1g – 2g – 2g – 5g – 10g –
10g – 20g – 50g – 100g – 100g – 200g – 500g. Trieda
presnosti M3. V drevenom paneli.

MT01082C 83,40 €

Sklenené krytky 18x18 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100829C 0,00 €

Sklenené krytky 20x20 mm, b/100

Krytky majú štandardne rovnomernú hrúbku od 0,13
do 0,16 mm. Balenie po 100 ks.

11100830C 0,96 €

Kruhový stojan na pipety

Vyrobený z plastu. Podporuje pipety rôznych objemov.
Kapacita 44 pipiet: 32 otvorov s priemerom 12 mm a
12 otvorov s priemerom 17 mm.

11101033F 6,00 €

Stojan hliníkový v tvare Z pre skúmavky s
priemerom 12mm

11101013C 9,23 €

Stojan na skúmavky pr. 12-13mm, 5x10
miest, PP, zelený
- autoklávovateľný

331850027152F 5,81 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodné vedy

Stojan na skúmavky pr. 16mm, 5x10 miest,
PP, biely
- autoklávovateľný

331850027156F 5,81 €

Stojan na skúmavky, PP, 12 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000560E 8,13 €

Stojan na skúmavky, PP, 24 miest, pr.
skúm. 20mm
Stojan je autoklávovateľný, odolný až do 120°C.

331850000562E 15,92 €

Stojan PP červený pre 90 skúmaviek 13
mm
Stojan  z  autoklávovateľného  polypropylénu  a
obdĺžnikového tvaru. Približné rozmery: 150x247x70
mm.

11100988C 5,10 €

Stojan z nerezovej ocele, 12 skúmaviek s
priemerom 13mm
Stojan má štvorcové otvory a vystužené hrany. Jeho
konštrukcia  je  ideálna  pre  skúmavky  s  kónickým
dnom.

11101014C 10,00 €

Súprava závaží

2x mosadzné závažie 10g, 10 plastových kociek 1g,
10 plieškov 0,1g. V plastovom balíku s priehľadným
vekom.

10400003C 9,78 €

Teplomer - 1°C..101°C s presnosťou 0,2°C

Rúrkový  teplomer  s  biologicko  rozložiteľnou
špeciálnou  modrou  výplňou  na  žltom  pozadí,  s
putkom. Rozsah merania: - 1°C až 101°C.

12000333C 27,60 €

Vodná výveva - mosadz

Vodná výveva.

MT00407C 38,60 €

Vodná výveva - mosadz

Mosadzná vodná výveva.

MB07968C 51,10 €

Prírodné vedy/Obnoviteľné zdroje energie

ESU Fotovoltaická slnečná súprava

Experimentálny set vhodný na výučbu na stredných a
vysokých školách. ESU Fotovoltaická slnečná súprava
- je experimentála sada pre výučbu v školách. Daná
sada  umožňuje  demonštrác iu  základných
experimentov  v  oblasti  fotovoltaiky.

11900023B 1 902,00 €

ESU Súprava - Fotovoltaika

Set obsahuje príslušenstvo na prevedenie pokusov s
prevodom slnečnej energie na elektrickú. Obsahuje:
solárne  články  a  solárne  moduly,  iónovú  lampu,
mostíkový  profil  s  drážkami  a  posuvnými  svorkami,
atď.

10400052A 828,00 €
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Prírodné vedy

ESU Súprava - Solárna a tepelná energia

Demonštrácia  základného  a  technického  využitia
solárnej  a  tepelnej  energie.  Obsahuje:  tepelnú
sifónovú  nádobu  s  rúrami,  výmenníkovú  stanicu  s
rúrami,  termometre  100°C,  infračervené  lampy  s
držiakom lámp ES na tyči. Demonštračná súprava.

10400051D 1 092,00 €

ESU Súprava - Solárna bunka

Súprava  určená  žiakom  druhého  stupňa  umožňuje
nasledovné  pokusy:  solárna  jednotka  ako  dióda,
solárna jednotka ako zdroj napätia, solárna jednotka
ako prúdový zdroj, vplyv na intenzitu osvetlenia, vplyv
na uhol osvetlenia, vnútorný odpor atď.

10400018A 480,00 €

ESU Súprava - Veterná energia

Set obsahuje materiál na realizáciu fundamentálnych
experimentov  súvisiacich  s  využívaním  veternej
energie.  Obsahuje  materiál  pre  jednu  pracovnú
skupinu alebo na demonštráciu.

10400050A 732,00 €

Hydro vozíček

Prístroj pre efektnú demonštráciu sily vody. Pohnutie a
pohyb prístroja rovnako očarí malého aj veľkého, na
tomto záujme je stavaný aj tento prístroj! Vozíček je
poháňaný silou vody a vzduchu v tlakovej  nádobe,
hoci aj do diaľky 12m!

10300368C 46,80 €

Solárny článok otočný "kompakt"

Natáčací  solárny  článok  montovaný  na  magnetom
držiacom  stavebnom  prvku  ”kompakt”,  pevné
prípojné vedenia s dvomi 4 mm banánikmi; 3V/max.
80 mA, rozmery: 95x65x6 mm, Rozmery stavebného
prvku: 84x84x39 mm

10202080C 60,20 €

Bio-Energia - palivový článok na Ethanol -
vzdelávacia sada
Sada  využívajúca  najnovšiu  technológiu  palivových
článkov využívajúc etanol ako palivový zdroj. Premena
etanolu na elektrinu ticho a bez akýchkoľvek splodín
celé  dni  a  bez  prestávky.  Úžasná  demonštrácia
technológie palivových článkov.

27500007A 147,60 €

BOX Obnoviteľnej energie

Box  obnoviteľnej  energie  poskytuje  komplexné
riešenie ako technológia palivových článkov vzájomne
pôsobí  s  obnoviteľnými  zdrojmi  energie  čím
demonštruje  sebestačnú  energetickú  sieť.

27501261B 1 258,80 €

Hydro autíčko

Autíčko  budúcnosti,  ktoré  je  poháňané  vodíkom,
prítomným  vo  vode.  Využíva  vratný  PEM  palivový
článok.  V  zadnej  časti  vozidla  sú  dve  priehľadné
nádoby  zachytávajúce  vznikajúci  vodík  a  kyslík.
Ovládanie autíčka závisí na používateľovi.

27500004A 115,00 €

Merací panel k vodíkovým sadám (grafické
spracovanie priebehov na PC )
Grafické  spracovanie  nameraných  priebehov
zobrazených  na  PC  (pr ipo jen ie  cez  USB) .
Experimentálne  dáta  môžu  byť  spracovávané
pomocou softvéru v reálnom čase (napätie,  prúd a
energia).

27500009A 216,00 €

Mini Eko autíčko na vodík s diaľkovým
ovládaním
2.  generácia  aut íčka  na  vodíkový  pohon  s
obnoviteľným  a  dopĺňateľným  palivovým  článkom,
založeným na princípe výroby vodíka priamo z vody
vo vodíkovej čerpacej stanici.

27500001A 174,00 €

Obnoviteľná energia - sada

Túto sadu na obnoviteľnú energiu tvoria experimenty,
ktoré  slúžia  na  ukážku  kompletného  systému
získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto
sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej
energie v laboratórnych podmienkach.

27500006A 357,60 €

PEM Electrolyzers (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM elektrolýznych článkov.

27500010A 295,20 €
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04. SŠ a odborné vyučovanie

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Prírodné vedy

PEM Palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM palivových článkov.

27500011A 305,00 €

PEM Reverzný palivový článok (sada 5 ks)

Sada 5tich samostatných PEM reverzných palivových
článkov.

27500012A 375,00 €

Solárno vodíkový systém - vzdelávacia
sada
S toutou sadou máte možnosť uplatniť čistú energiu
na  vlastné  aplikácie  využitím palivových  článkov  a
obnoviteľného  vodíka  získaného  energiou  vody  a
slnka. Deti majú možnosť uplatniť čistú energiu podľa
ich uváženia.

27500005A 99,00 €

Hydrostik Pro

Palivový článok na vodík

27501277A 59,00 €

Brick'R'knowledge Solárny Set

Solárny Set predstavuje obnoviteľné zdroje energie v
hravej  a  jednoduchej  forme.  Ako  funguje  solárny
článok? Ako môže akumulátor ukladať energiu? Tieto
otázky  a  mnohé  ďalšie  budú  zodpovedané  v  tejto
sade.

28300020 201,00 €

Brick'R'knowledge Set Meranie výkonu

Chcete vedieť ako sa správa Váš mobilný telefón pri
nabíjaní  alebo  aký  je  rozdiel  medzi  paralelným  a
sériovým obvodom a v čom spočíva Ohmov zákon? To
všetko sa dozviete práve v tomto Sete na merania
výkonu.

28300021 201,00 €

Hydrofill PRO

stolná  plniaca  stanica  navrhnutá  pre  ľahké  a
automatické doplnenie vodíka do metal-hydridových
patrón HYDROSTIK PRO

27501262A 1 299,00 €

Brick'R'knowledge Set Biologickej spätnej
väzby
Od srdcového rytmu k ovládaniu mysle. Meria EEG,
EKG, EMG. Meria pulz

28300022 201,00 €
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Výučbové softvéry
Beňuška  I  iDoctum  I  mozaBook  I   Sunflower

Terasoft  I  Columen  I  Pachner  I  IQ Media

Cartographia  I  Salvo  I  Stiefel
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Beňuška    iDoctum    mozaBook     SunflowerI I I

Terasoft    Columen    Pachner    IQ MediaI I I

Cartographia    Salvo    StiefelI I



05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Beňuška
Beňuška

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ: 1-ročná
licencia DOMÁCA – ŽIAK
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa. Obsah učiva pre základné školy. Platnosť
licencie 1 rok.

17500010A 24,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - SŠ: 1-ročná
licencia DOMÁCA – ŠTUDENT
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa. Obsah učiva pre stredné školy. Platnosť
licencie 1 rok.

17500009A 24,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ: 1-
ročná licencia DOMÁCA - KOMPLET
Licencia na domáce nekomerčné použite. Licencie sa
aktivujú  cez  internet  a  sú  viazané  na  konkrétneho
používateľa.  Obsah  učiva  pre  základné  aj  stredné
školy. Platnosť licencie 1 rok.

17500008A 30,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ alebo SŠ -
školská licencia UČITEĽSKÁ
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH
KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa
aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na
konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné
kódy  budú  zasielané  na  školu  e-mailom.  Možnosť
výberu medzi licenciou pre stredné školy alebo pre
základné školy.

17500011A 312,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ -
školská licencia UČITEĽSKÁ PLUS
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH
KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa
aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na
konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné
kódy budú zasielané na školu e-mailom. Pri kúpe tohto
balíčka  dostanete  licenciu  pre  základné  školy  a
zároveň aj pre stredné školy.

17500012A 480,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ - školská
licencia KOMPLET ZŠ
Pre  UČITEĽOV  i  ŠTUDENTOV.  Škola  dostane  toľko
LICENČNÝCH  KÓDOV,  koľko  je  v  škole  žiakov  a
učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny
HW,  pretože  licencie  sú  viazané  na  konkrétnu
hardvérovú  konfiguráciu  počítača  a  aktivujú  sa  cez
internet  na  muf.skola.sk.  Licenčné  kódy  budú
zasielané na školu e-mailom.

17500118A 720,00 €

Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ -
školská licencia KOMPLET SŠ
Pre  UČITEĽOV  i  ŠTUDENTOV.  Škola  dostane  toľko
LICENČNÝCH  KÓDOV,  koľko  je  v  škole  žiakov  a
učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny
HW,  pretože  licencie  sú  viazané  na  konkrétnu
hardvérovú  konfiguráciu  počítača  a  aktivujú  sa  cez
internet  na  muf.skola.sk.  Licenčné  kódy  budú
zasielané na školu e-mailom.

17500013A 960,00 €

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, digitálna
učebnica fyziky...
3  oblasti  fyziky,  ktoré  pokrývajú  svojim  obsahom
vzdelávací  štandard  z  fyziky  pre  SOŠ  definovaný  v
štátnom  vzdelávacom  programe.  Svojim  obsahom
zodpovedá jednohodinovej  časovej  dotácii  týždenne
za celé štúdium a je teda určená pre stredné odborné
vzdelania a aj pre úplné stredné odborné vzdelanie.

17500139A 720,00 €

Testy - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ:
ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje  testy  z  oblastí:  Sila  a  pohyb,  Vlastnosti
kvapalín a plynov, Elektrina, Magnetizmus, Periodické
deje, Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta.

17500150A 1 080,00 €

Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením  školskej  licencie  škola  dostane  6  ks
tlačených  učebníc  fyziky  Sila  a  pohyb,  Vlastnosti
kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické
deje, EM žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup
k digitálnemu obsahu balíka pre učiteľov. Zakúpením
ŠKOLSKEJ  LICENCIE škola získa právo šíriť  učebnicu
medzi žiakov v tlačenej (nie digitálnej) forme.

17500143A 1 476,00 €

Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ
ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Zakúpením školskej licencie PLUS škola dostane 6 ks
tlačených  učebníc  fyziky  Sila  a  pohyb,  Vlastnosti
kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické
deje, EM žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup
k  digitálnemu  obsahu  balíka.  Zakúpením ŠKOLSKEJ
LICENCIE PLUS škola získa právo šíriť učebnicu medzi
žiakov v tlačenej aj digitálnej forme.

17500154A 3 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a
pohyb ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje časti Fyzikálne veličiny (3 kapitoly) a Sila a
pohyb  (19  kapitol,  napr.  Sily,  Pohyby,  Trenie,
Zotrvačnosť,  Zrýchlenie,  Voľný  pád,  Zmena  smeru
pohybu,  Zachovanie  hybnosti,  Ťažisko,  Kinetická  a
potenciálna energia atď.).

17500144A 300,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Beňuška, iDoctum

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Vlastnosti kvapalín...
Obsahuje  časti  Mechanika  kvapalín  a  plynov  (9
kapitol, napr. Tekutiny, Tlak, Archimedov zákon atď.) a
Časticová stavba látok (9 kapitol, napr. Voda, Teplo,
Teplota, Plyn a tlak, Topenie a tuhnutie, Vyparovanie
a kondenzácia, Absolútna nula atď.).

17500145A 300,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Elektrina ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor,
El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov
zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod,
polovodičová  dióda,  Meranie  el.  prúdu  v  obvode,
Zahrievanie vodiča el. prúdom).

17500146A 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Magnetizmus ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje  časti  Stacionárne  magnetické  pole  (6
kapitol, napr. Mag. pole permanent. magnetu a vodiča
s prúdom, Pôsobenie mag. poľa na vodič s prúdom a
na  časticu  s  nábojom  atď.)  a  Nestacionárne
magnetické  pole  (7  kapitol,  napr.  Elektromag.
indukcia, Striedavé nap., Transformátor, El. rozvodná
sieť atď.).

17500147A 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ:
Periodické deje ŠKOLSKÁ LICENCIA
Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a
dynamika,  Premeny  energie  v  mechanickom
oscilátore,  Kyvadlo,  Nútené  kmitanie  oscilátora,
Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho
vlastnosti, Dopplerov jav atď.).

17500148A 240,00 €

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: EM
žiarenie a častice...
Obsahuje  26  kapitol  (Svetlo,  Zrkadlá,  Odraz  a  lom
svetla, Šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a
rádioaktívne  žiarenie,  Laser,  Čiarové  spektrum,
Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.).

17500149A 300,00 €

iDoctum

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Biológia  -
Ľudské  telo  a  jeho  funkcie.  Pomocou  tohto
výučbového interaktívneho programu sa môžu žiaci
oboznámiť  s  funkciami  ľudského  tela  a  pochopiť
fungovanie orgánov (3D animácie).

17500300A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Prvouka
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Prvouka.
Tento  interaktívny  softvér  bol  vyvinutý  pre  žiakov
prvého  stupňa  základných  škôl.  Pomocou  hravých
interaktívnych  úloh  sa  môžu  žiaci  oboznámiť  s
domácimi a divými zvieratami.

17500332A 90,00 €

iDoctum - Interaktivní vyučovací balík -
Biologie - Svět zvířat
iDoctum - Interaktivní vyučovací balík - Biologie - Svět
zvířat. Verzia v českom jazyku.

17500308A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Chémia - Skupenstvá látok
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Chémia  -
Skupenstvá látok.  Softvér zahŕňa tematické okruhy:
Plyny,  Kvapaliny  (charakteristika,  rozpustnosť,
saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové,
iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové).

17500302A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Chémia - Stavba látok
iDoctum -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Chémia  -
Stavba látok. Tento výučbový softvér predstavuje svet
atómov, ktorý nie je viditeľný ani voľným okom, ale
ani  mikroskopom.  Rozoberá  základ  chémie,  ktorý
prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických
väzbách  vznikajúcich  medzi  atómami  a  stavbu
molekúl.

17500301A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Elektrina
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Elektrina.

17500334A 90,00 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

iDoctum

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Mechanika
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Mechanika. Softvér spracúva tematický okruh pohybu.
Pomocou  animácií  a  úloh  môžeme  demonštrovať
rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania.
Výsledky môžeme zhrnúť do tabuľky a z výsledkov
meraní vyhotoviť grafy.

17500305A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Fyzika - Optika
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Fyzika  -
Optika. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen
žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov
stredných  škôl.  Pomocou  animácií  a  úloh  môžeme
demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať
rôzne  merania.  Výsledky  môžeme  zapracovať  do
tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy.

17500306A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Matematika - Algebra
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Algebra.

17500333A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Matematika - Geometrické konštrukcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Geometrické konštrukcie. Softvér obsahuje spolu 41
geometrických  konštrukcií.  Zahŕňa  najmä  učebnú
osnovu  základných  škôl,  ale  dá  sa  aplikovať  aj  v
stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a
znovu spustiť podľa vlastného želania.

17500304A 90,00 €

iDoctum Touch - Interaktívny vyučovací
balík - Matematika - Rázcestie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika -
Rázcestie.  Určené  pre  vyššie  ročníky  MŠ  a  prvé
ročníky ZŠ.

17500309A 30,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Nemecký jazyk
iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Nemecký
jazyk  -  pre  začiatočníkov  a  stredne  pokročilých,
môžete  ho  používať  ako  interaktívny  doplnok  pri
výučbe.  Obsahuje  gramatiku,  čítanie  a  písomné
interaktívne cvičenia.

17500303A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Vzdušný obal
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Vzdušný  obal.  Softvér  s  jednoducho  ovládateľnými
animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí
môžu  obrazne  ilustrovať  učebnú  látku  a  tak  zvýšiť
motiváciu žiakov.

17500330A 90,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík -
Zemepis - Zemepis...
iDoctum -  Interaktívny vyučovací  balík  -  Zemepis  -
Zemepis  Afriky  I.  Typické  krajiny  I.  Softvér  zahŕňa
témy:  štruktúra  a  povrch  Afriky,  podnebie  Afriky,
obyvateľstvo Afriky, hospodárstvo Afriky, púšte, oázy,
oblasti dažďového pralesa, oblasti monzúnov, oblasti
mediteránneho charakteru, oblasti tajgy.

17500331A 90,00 €

iDoctum Lite Hudba

iDoctum  -  Interaktívny  vyučovací  balík  -  Hudba.
Hudobný softvér je ideálnym nástrojom pre učiteľov i
študentov  na  učenie  hudby.  Obsah  pomôže
študentom  pochopiť  základné  definície  a  pojmy
solmizácie  a  získať  vedomosti  o  hudobných
nástrojoch.

17500307A 90,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

mozaBook
mozaBook CLASSROOM Slovenská verzia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku.... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
96100101B Licencia na 1 rok 198,00 €
96100102B Licencia na 2 roky 360,00 €
96100103B Licencia na 3 roky 530,00 €
96100104B Licencia na 4 roky 660,00 €
96100105B Licencia na 5 rokov 799,00 €
96100107B Licencia na 7 rokov 1 049,00 €
96100110B Licencia na 10 rokov 1 399,00 €

mozaBook CLASSROOM Viacjazyčná verzia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku.... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
96100301D Licencia na 1 rok 298,00 €
96100302D Licencia na 2 roky 566,00 €
96100303D Licencia na 3 roky 799,00 €
96100304D Licencia na 4 roky 1 013,00 €
96100305C Licencia na 5 rokov 1 222,00 €
96100307C Licencia na 7 rokov 1 639,00 €
96100310C Licencia na 10 rokov 2 222,00 €

mozaBook CLASSROOM Slovenská verzia - multilicencia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku.... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
9610X101B Licencia na 1 rok 117,00 €
9610X102B Licencia na 2 roky 224,00 €
9610X103B Licencia na 3 roky 317,00 €
9610X104C Licencia na 4 roky 400,00 €
9610X105C Licencia na 5 rokov 483,00 €
9610X107D Licencia na 7 rokov 649,00 €
9610X110D Licencia na 10 rokov 897,00 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

mozaBook
mozaBook CLASSROOM Viacjazyčná verzia - multilicencia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku.... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
9610XM101 Licencia na 1 rok 213,60 €
9610XM102 Licencia na 2 roky 338,21 €
9610XM103 Licencia na 3 roky 480,60 €
9610XM104 Licencia na 4 roky 605,21 €
9610XM105 Licencia na 5 rokov 729,80 €
9610XM107 Licencia na 7 rokov 979,01 €
9610XM110 Licencia na 10 rokov 1 352,82 €

mozaBook STUDENT Slovenská verzia - multilicencia

Licencia na prácu žiakov na hodinách určená pre triedy kde žiaci pracujú na tabletoch alebo počítačoch s Windows.
Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
9610X201C Licencia na 1 rok 18,00 €
9610X202C Licencia na 2 roky 30,00 €
9610X203C Licencia na 3 roky 45,00 €
9610X204C Licencia na 4 roky 55,00 €
9610X205D Licencia na 5 rokov 63,00 €
9610X207D Licencia na 7 rokov 85,00 €
9610X210D Licencia na 10 rokov 115,00 €

mozaBook PERSONAL Slovenská verzia

Licencia na prácu žiakov na hodinách a doma určená na použitie s vlasnými tabletmi a pc s Windows. Učitelia môžu
pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu digitálnu
knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým materiálom,
interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k precvičeniu a
prehĺbeniu preberaného učiva.  Program podporuje funkcie dotykovej  obrazovky,  používateľské rozhranie možno
prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom internetovom
obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.   Ak
má pedagóg k... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
96100201B Licencia na 1 rok 108,00 €
96100202B Licencia na 2 roky 186,00 €
96100203B Licencia na 3 roky 264,00 €
96100204B Licencia na 4 roky 333,00 €
96100205B Licencia na 5 rokov 399,00 €
96100207B Licencia na 7 rokov 534,00 €
96100210B Licencia na 10 rokov 699,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

mozaBook
mozaWeb PREMIUM Viacjazyčná verzia

Licencia na prácu žiakov na hodinách a doma určená na použitie s vlasnými tabletmi s Android alebo iOS. Učitelia
môžu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu
digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým
materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k
precvičeniu  a  prehĺbeniu  preberaného  učiva.  Program  podporuje  funkcie  dotykovej  obrazovky,  používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
96100501B Licencia na 1 rok 45,00 €
96100502C Licencia na 2 roky 80,00 €
96100503C Licencia na 3 roky 111,00 €
96100504C Licencia na 4 roky 139,00 €
96100505C Licencia na 5 rokov 169,00 €
96100507C Licencia na 7 rokov 219,00 €
96100510C Licencia na 10 rokov 299,00 €

mozaWeb PREMIUM Viacjazyčná verzia - multilicencia

Licencia na prácu žiakov na hodinách a doma určená na použitie s vlasnými tabletmi s Android alebo iOS. Učitelia
môžu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu
digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým
materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k
precvičeniu  a  prehĺbeniu  preberaného  učiva.  Program  podporuje  funkcie  dotykovej  obrazovky,  používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
9610X401C Licencia na 1 rok 12,00 €
9610X402C Licencia na 2 roky 23,00 €
9610X403C Licencia na 3 roky 32,00 €
9610X404D Licencia na 4 roky 41,00 €
9610X405D Licencia na 5 rokov 49,00 €
9610X406D Licencia na 7 rokov 66,00 €
9610X407D Licencia na 10 rokov 91,00 €

mozaMap

Náhrada  za  nástennú  mapuPár  kvalitných  digitálnych  máp  môže  nahradiť  mnoho  tlačených  nástenných  máp.
MozaMap mapy nepotrebujú priestor na uskladnenie, sú k dispozícii  kdekoľvek, kedykoľvek a v neobmedzenom
počte.  V  prípade  digitálnych  máp  aj  veľmi  detailné  mapy  sú  ľahko  čitateľné.  Možno  prispôsobiť  vlastným
potrebámMapy sú zložené z  vrstiev,  ktoré  možno ľahko zapnúť  alebo vypnúť,  respektíve  nastaviť,  aby blikali.
Takýmto spôsobom učitelia môžu prispôsobiť mapu danej vyučovacej hodine, zvýrazniť dôležité časti, vďaka čomu sa
žiaci dokážu lepšie sústrediť na preberané učivo. Takto sa možno vyhnúť tomu, aby sa žiaci sústredili na dodatočné
informácie,  ktoré  by  mohli  odpútať  ich  pozornosť  a  možno  tak  zvýšiť  efektívnosť  vyučovacej  hodiny.
UniverzálnyProgram ponúka mnoho ilustrácií a animácií,... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
961MM101C 1. st. ZŠ - Licencia na 1 rok 90,00 €
961MM102D 1. st. ZŠ - Licencia na 2 roky 159,00 €
961MM103D 1. st. ZŠ - Licencia na 3 roky 216,00 €
961MM104D 1. st. ZŠ - Licencia na 4 roky 279,00 €
961MM107D 1. st. ZŠ - Licencia na 7 rokov 444,00 €
961MM105D 1. st. ZŠ - Licencia na 5 rokov 339,00 €
961MM110D 1. st. ZŠ - Licencia na 10 rokov 629,00 €
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https://obchod.skola.sk/160109-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160117-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160117-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160117-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160118-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160119-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160120-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160122-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160121-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160123-katalog.html


05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

mozaBook, Sunflower
Kód Názov Cena
961MM201C 2. st. ZŠ - Licencia na 1 rok 130,00 €
961MM202D 2. st. ZŠ - Licencia na 2 roky 225,00 €
961MM203D 2. st. ZŠ - Licencia na 3 roky 312,00 €
961MM204D 2. st. ZŠ - Licencia na 4 roky 399,00 €
961MM205D 2. st. ZŠ - Licencia na 5 rokov 469,00 €
961MM207D 2. st. ZŠ - Licencia na 7 rokov 639,00 €
961MM210D 2. st. ZŠ - Licencia na 10 rokov 900,00 €
961MM301D SŠ - Licencia na 1 rok 180,00 €
961MM302D SŠ - Licencia na 2 roky 313,00 €
961MM303D SŠ - Licencia na 3 roky 432,00 €
961MM304D SŠ - Licencia na 4 roky 540,00 €
961MM305D SŠ - Licencia na 5 rokov 650,00 €
961MM307D SŠ - Licencia na 7 rokov 888,00 €
961MM310C SŠ - Licencia na 10 rokov 1 290,00 €

Euklides geometria v rovine

Priehľadná  konštrukcia  Každý  z  pripravených  objektov  je  možné  vyfarbiť,  alebo  použiť  rôzne  štýly  čiar  pri
zobrazovaní. Ktorýkoľvek z objektov môžeme vypnúť alebo znovu zapnúť. Pomocné čiary, ktoré nie sú pri konečnom
výsledku dôležité sa dajú skryť jedným kliknutím.K objektom môžu byť pripojené značky (body, priamky, ...) ktoré
môžu obsahovať poznámky,  alebo s  ich pomocou zobraziť  dynamické parametre objektov (napríklad súradnice
bodov, dĺžka línie). Značky je možné zapnúť alebo vypnúť pre každý objekt. Základné alebo komplexné Program je
založený na 6 základných krokoch Euklidovej konštrukcie,ktorými postupným zadávaním pripravíme úlohu. Popri
základných krokoch sú dostupné viaceré konštrukčné kroky(konštrukcia dotyčnice zo základných objektov), Program
je schopný vykonávať všetky základné... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
961MG001B Licencia na 1 rok 40,00 €

euler3D priestorová geometrická konštrukcia

Priestorová  súradnicová  sústavaNajväčšia  dátová  jednotka  programu  je  projekt.  Útvary  v  projekte  sú  definované
svojimi  vrcholmi,  hranami  a  stranami.  Vrcholy  sú  definované  svojimi  súradnicami  (X,  Y,  Z),  hrany  sú  definované
výberom  ich  počiatočných  a  koncových  vrcholov,  strany  sú  definované  výpočtom  ich  definujúcich  vrcholy.  Okrem
číselných  hodnôt  súradníc,  používateľ  môže  používať  konštanty,  predtým  importované  do  projektu  (definované
pomocou písmen ABC). Personalizácia Pri kontrole útvarov pre lepšiu prehľadnosť môžete používať rôzne fólie k
stranám, vrcholom a hranám ktoré sa dajú podľa potreby zapínať a vypínať. Okrem predvoleného číslovania sa hrany,
vrcholy a strany dajú označovať nálepkami pre primerané zobrazenie ich môžete aj vypnúť. Pre realistický vzhľad sú
k dispozícií dva svetelné zdroje.... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

  

Kód Názov Cena
961MG002B Licencia na 1 rok 40,00 €

Sunflower

Výukový SW Sunflower learning - Biológia -
licencia na 1pc
Výukový  SW  Sunflower  Biológia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Biológia. Obsahuje učivo
biológie, pokusy a názorné príklady využitia biológie v
živote.

17500015A 489,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Biológia -
licencia na 5pc
Výukový  SW  Sunflower  Biológia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Biológia. Obsahuje učivo
biológie, pokusy a názorné príklady využitia biológie v
živote.

17500016A 544,80 €
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https://obchod.skola.sk/160124-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160125-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160126-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160127-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160128-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160129-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160130-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160131-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160132-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160133-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160134-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160135-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160136-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160137-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160138-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160138-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160138-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160139-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160139-katalog.html
https://obchod.skola.sk/160139-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92696-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92696-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92697-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92697-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Sunflower, Terasoft

Výukový SW Sunflower learning - Biológia -
licencia na 20pc
Výukový  SW  Sunflower  Biológia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Biológia. Obsahuje učivo
biológie, pokusy a názorné príklady využitia biológie v
živote.

17500018A 960,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Chémia -
licencia na 1pc
Výukový  SW  Sunflower  Chémia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Chémia. Obsahuje učivo
chémie, pokusy a názorné príklady využitia chémie v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500021A 489,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Chémia -
licencia na 5 pc
Výukový  SW  Sunflower  Chémia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Chémia. Obsahuje učivo
chémie, pokusy a názorné príklady využitia chémie v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500022A 544,80 €

Výukový SW Sunflower learning - Chémia -
licencia na 20pc
Výukový  SW  Sunflower  Chémia  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet Chémia. Obsahuje učivo
chémie, pokusy a názorné príklady využitia chémie v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500024A 960,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 1pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote.

17500027A 489,60 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 5pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500028A 544,80 €

Výukový SW Sunflower learning - Fyzika -
licencia na 20pc
Výukový  SW  Sunflower  Fyzika  je  plne  interaktívny
výučbový softvér na predmet fyziky. Obsahuje učivo
fyziky,  pokusy  a  názorné  príklady  využitia  fyziky  v
živote. Toto učivo je obohatené o názorné príklady,
aktivity, pracovné hárky a testy.

17500030A 960,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 1pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500033A 1 236,00 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 5pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500034A 1 372,80 €

Výukový SW Sunflower learning - Celá sada
- licencia na 20pc
Výukový SW Sunflower Celá sada je plne interaktívny
výučbový  softvér  pre  predmety  Fyzika,  Chémia,
Biológia. Obsahuje učivo, pokusy a názorné príklady
využitia všetkých predmetov v živote.

17500036A 2 407,20 €

Terasoft

TS Angličtina pre malých školákov 1 - Multi

Svojím  obsahom  tento  rad  plne  pokrýva  výučbu
angličtiny  na  základných  školách.  Medzi  hlavné
prednos t i  pa t r í  p redovše tkým  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  unikátny  rozsah
precvičovanej  látky  a  spracovanie  v  súlade  s
osnovami.

17300001B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 2 - Multi

Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny.

17300002B 132,00 €
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https://obchod.skola.sk/92699-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92699-katalog.html
https://obchod.skola.sk/92702-katalog.html
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https://obchod.skola.sk/69073-katalog.html
https://obchod.skola.sk/69074-katalog.html


05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Terasoft

TS Angličtina pre školákov 3 - Multi

Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny.
Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci
zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj
zábavné precvičovanie slovíčok.

17300003B 132,00 €

TS Angličtina pre najmenších (pre 3. a
4.roč. ZŠ) - Multi
Po  spustení  programu  čaká  na  deti  kúzelná
rozprávková  krajina,  v  ktorej  so  svojimi  novými
kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas
neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac
než 250 slovíčok a vetných spojení.

17300009B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 4 - Multi

Každé  slovíčko  je  kvôli  ľahkému  zapamätaniu
doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť
slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom
module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.

17300004B 132,00 €

TS Angličtina pre školákov 5 - Multi

Tento diel je určený pre piaty rok výučby angličtiny. V
časti  Gramatika si  žiaci  v  interaktívnych cvičeniach
dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v
rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD.

17300005B 132,00 €

TS Angličtina pre deti (pre 4. a 5.roč. ZŠ) -
Multi
V tomto programe čaká na deti malý mimozemšťan
Titi,  ktorý  potrebuje  pomôcť  s  opravou  svojho
kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú
planétu.  Spoločne  s  deťmi  navštívi  postupne  10
rozličných miest.

17300008B 132,00 €

TS Angličtina hrou II. - pre 1. stupeň ZŠ

Deti sa s týmto programom veľmi rýchlo naučia svoje
prvé anglické slová. Rozsah slovnej zásoby zodpovedá
prvému roku výučby. Zadanie úloh, pokyny a preklady
sú vzhľadom na vek detí nahovorené po slovensky.

17300067B 168,00 €

TS Nemčina pre malých školákov 1 - Multi

CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého
pravopisu.  Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie
slovíčka a slovné spojenia,  ktoré by si  mali  žiaci  v
príslušnom  období  výučby  dokonale  osvojiť.
Precvičovať  ich  možno  niekoľkými  spôsobmi.

17300012B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 2 - Multi

Slovná  zásoba  programu  obsahuje  tie  slovíčka  a
slovné spojenia. Dôraz sa kladie aj na porozumenie
hovorenému  slovu  a  písanému  textu.  Program  vo
dvoch  moduloch  umožňuje  i  nácvik  správnej
výslovnosti  slovíčok  a  viet  použitých  v  programe.

17300013B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 3 - Multi

Medzi  hlavné  prednosti  patrí  najmä  podpora
najpoužívanejších  učebníc,  spracovanie  v  súlade  s
osnovami  a  unikátny  rozsah  precvičovanej  látky.
Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny.

17300014B 132,00 €

TS Nemčina pre školákov 4 - Multi

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo
spracovaného  šesťdielneho  radu  programov  na
výučbu  nemeckého  jazyka  na  školách.  Svojim
obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na
ZŠ.

17300044B 132,00 €

TS Nemčina pre najmenších (pre 3. a 4.roč.
ZŠ)- Multi
Po  spustení  programu  čaká  na  deti  kúzelná
rozprávková  krajina,  v  ktorej  so  svojimi  novými
kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas
neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac
než 250 slovíčok a vetných spojení.

17300016B 132,00 €

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis - Multi

Vybrané  slová.  Veľké  písmená.  Podstatné  mená
(určovanie  vzorov,  koncovky  podstatných  mien).
Prídavné  mená  (určovanie  druhov,  písanie  y/i  v
koncovkách).  Slovné  druhy  (slovné  druhy,  druhy
zámen, druhy čísloviek).

17300022B 132,00 €
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https://obchod.skola.sk/69075-katalog.html
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Terasoft

TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie
gramatiky a literatúry - Multi
Veľmi  vhodný  i  pri  príprave  na  prijímacie  skúšky.
Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov,
tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné testy. Tento
produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ.

17300023B 152,00 €

TS Slovenský jazyk 3 - Vybrané slová -
Multi
Softvér umožňuje vytváranie a tlač pracovných listov.
Úlohy sa deťom prekladajú formou hry s obrázkami a
program je kompletne nahovorený. Vhodné pre: ŠMŠ,
1. a 2. stupeň ZŠ.

17300089B 168,00 €

TS Slovenský jazyk hrou - Vybrané slová -
Multi
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom školstva SR. Softvér vznikl v spolupráci
s poprednými slovenskými pedagógmi. Počas vývoja
prechádzal  rozsiahlym  testovaním  na  slovenských
školách.  Softvér  umožňuje  vytváranie  a  tlač
pracovných listov.  Získali  viaceré ocenenia.  Vhodné
pre: ŠMŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

17300090B 168,00 €

TS Biológia - Svet hmyzu - Multi

V  tomto  programe  žiaci  spoznajú  veľa  nového  a
zaujímavého  z  tajuplného  sveta  hmyzu.  Naučia  sa
rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu,
zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale
pochopia aj význam hmyzu pre človeka.

17300045A 120,00 €

TS Botanika 1 - Vybrané čeľade
dvojklíčnolistových rastlín
Softvér je vytvorený v súlade s osnovami schválenými
ministerstvom  školstva  SR.  Softvér  vznikol  v
spolupráci  s  poprednými  slovenskými  pedagógmi.
Počas  vývoja  prechádzal  rozsiahlym testovaním  na
slovenských školách. Softvér umožňuje vytváranie a
tlač  pracovných  listov.  Získal  viaceré  ocenenia.
Vhodný pre: ŠMŠ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, ŠZŠ.

17300057B 168,00 €

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolisté
byliny, stromy, kry
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300092B 168,00 €

TS Botanika 3 - Hospodársky významné
dvojklíčnolisté rastliny, kry, stromy
Interaktívny výučbový program Vás podrobne zoznámi
s  najdôležitejšími  čeľaďami  divo  rastúcich
dvojklíčnolistových  rastlín.  CD  určite  zaujme  nielen
študentov  prírodopisu  a  biológie  2.  stupňa  ZŠ  a
gymnázií.

17300093B 168,00 €

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR

Zoznamuje  žiakov  s  vybranými  prírodnými
spoločenstvami SR a ich zástupcami. Výučbová časť
obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v
10  kapitolách,  nácviková  časť  obsahuje  177
obrazoviek  s  úlohami.

17300026B 152,00 €

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR -
verzia pre interaktívne tabule
Zoznamuje  žiakov  s  vybranými  prírodnými
spoločenstvami SR a ich zástupcami. Výučbová časť
obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v
10  kapitolách,  nácviková  časť  obsahuje  177
obrazoviek  s  úlohami.

17300091B 168,00 €

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami - Multi

Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava
na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka. Pes,
mačka,  domáce úžitkové zvieratá,  domáce zvieratá
chované pre potešenie, na záhrade, izbové kvety...

17300027B 152,00 €

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami - verzia pre
interaktívne tabule
Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava
na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka. Pes,
mačka,  domáce úžitkové zvieratá,  domáce zvieratá
chované pre potešenie, na záhrade, izbové kvety...

17300050B 168,00 €

TS Prírodoveda 3 - Rastliny a živočíchy
cudzích krajín
Polárne oblasti, tropické dažďové lesy, savany, púšte
a polopúšte,  moria a oceány, cudzokrajné ovocie a
korenie...  Určené  nielen  na  výučbu  prírodovedy,
uplatnenie  nachádza  i  vo  výučbe  prírodopisu  a
zemepisu na 2. stupni ZŠ.

17300028B 152,00 €
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Terasoft

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby - Multi

Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a
na ich životné prostredie. Titul je určený na výučbu
prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2.
stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu.

17300029B 152,00 €

TS Detský kútik 1 - Multi

Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom
precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen, a takisto sa
naučia pomenovať základné tvary. Získané znalosti si
deti  upevnia  pri  hrách  rozvíjajúcich  ich  postreh,
schopnosť kombinovať atď.

17300031B 120,00 €

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca -
Multi
Ďalší  titul  pre  prváčikov  a  deti  z  MŠ.  Verným
sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo
výučbovej  časti,  zameranej  na  precvičenie
priestorovej orientácie, sa deti učia pojmy formou hry.
Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" atď.

17300032B 120,00 €

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre
najmenších - Multi
Program  zameraný  predovšetkým  na  výučbu
slovenského  jazyka.  Prváčikovia  nájdu  na  CD
interaktívny šlabikár,  budú vyberať názvy obrázkov,
do slov dopĺňať chýbajúce písmenká a slabiky.

17300033B 120,00 €

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás
- Multi
Štvrtý  diel  radu,  zameraný  hlavne  na  výučbu
prírodovedy. Na spestrenie vyučovania a na výučbu
čítania  sú  zaradené  známe  básničky,  riekanky  a
rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na
rozvoj logického myslenia a pamäti.

17300034B 120,00 €

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká -
Multi
Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy. Celé CD je
doslova  pretkané  stovkami  krásnych  fotografií  a
desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu
s  profesionálnym  grafickým  stvárnením  a  ozvučením
dáva celému titulu iskru.

17300035B 120,00 €

TS Maľovanie pre deti (pre MŠ a 1.st. ZŠ) -
Multi
Ponúka  deťom  množstvo  preddefinovaných  úloh  s
medzi  predmetovými  väzbami  napr.  na  slovenský
jazyk  alebo  matematiku.  Tento  titul  je  vynikajúcim
spôsobom  navrhnutý  tak,  aby  stimuloval  detskú
predstavivosť, obrazotvornosť atď.

17300030B 120,00 €

TS Matematika - Logické hádanky a úlohy z
geometrie
Okrem  verzie  pre  školákov  ZŠ,  nájdete  na  CD  aj
špeciálnu  verziu,  určenú  pre  deti  MŠ.  Celý  titul  je
rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z
nich  sprevádza  dieťa  jedno  zvieratko.  Pre  deti  sú
pripravené napr. logické hádanky atď.

17300053B 152,00 €

TS Matematika 1 pre predškolákov a
prvákov - multi
Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka
celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať
pri  riešení  úloh.  Okrem  vkladania  správnych  čísel
budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť
predmety, dokresľovať obrázky atď.

17300018B 132,00 €

TS Matematika 2 pre prváčikov a
druháčikov - multi
Pokračovanie  obľúbeného  radu  titulov  na  výučbu
matemat iky  pre  1 .  s tupeň  ZŠ .  CD  vyn iká
rozmanitosťou predkladaných úloh. Výučbová časť je
rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách,
každá  je  uvedená  dramatizáciou  motivačného
príbehu.

17300019B 132,00 €

TS Matematika hrou I - Slovné úlohy a hry
pre 1. roč. ZŠ - SK verzia
S týmto programom sa deti spoľahlivo naučia vyriešiť
všetky základné typy slovných úloh a počas hrania
hier  si  dokonale  precvičia  všetky  počtové  úkony
potrebné pre zvládnutie matematiky v 1. ročníku ZŠ.

17300070B 132,00 €

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - multi

Tento  program  v  13  moduloch  obsahuje  veľa
príkladov  zameraných  na  pamäťové  a  písomné
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú
aj  príklady  zamerané na  orientáciu  na  číselnej  osi,
zaokrúhľovanie čísel atď.

17300020B 132,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Terasoft, Columen

TS Matematika pre 1. stupeň CD - 1
licenciia 5 CD
1 licencia BALIK 5CD TS Matematika pre 1.- 4. ročník
ZŠ TS Matematika pre 5. ročník ZŠ TS Matematika pre
prváčikov  1  TS  Matematika  pre  prváčikov  a
druháčikov TS Logické hádanky a úlohy

17300068B 132,00 €

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do
praveku
Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične
rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová
časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

17300063B 168,00 €

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy,
súťaže - multi
Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na
SŠ.  Vzhľadom  na  obsiahnuté  kategórie  otázok
odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka,
dejepisu,  zemepisu,  prírodopisu,  chémie  a  fyziky.
Produkt dopĺňa rozsiahly tlačový modul.

17300041B 152,00 €

TS Výučbové pexesá - multi

Odporúčané využitie na hodinách matematiky (číslice,
domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského
jazyka  (písmenká,  vymenované  slová),  prvouky
(odevy,  potraviny,  zelenina,  kvetiny,  nábytok,
domáce,  lesné  a  cudzokrajné  zvieratká.

17300037B 108,00 €

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

Cieľom  tohto  titulu  je  prispieť  k  výchove  celej
osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli
schopní  poznávať  a  chápať  mravné,  sociálne,
psychologické  a  fyziologické  zvláštnosti  ľudských
jedincov podľa pohlavia.

17300038A 120,00 €

Obrázky, fotografie, cliparty - DVD - Multi,
menu v AJ (320 000ks)
Výberová  kolekcia  obsahujúca  neuveriteľných  320
000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií
a klipartov. Kompletný obsah z predtým samostatne
vydaných.

17300043A 120,00 €

Spoznávame minulosť I - Pravek (1. a 2
st.ZŠ)
Interaktívna poznávacia časť zameraná na poznávanie
života  našich  predkov  v  praveku  nám  postupne
pomáha  odhaľovať  mnohé  tajomstvá  o  živote
pravekých  ľudí.  Dozvieme  sa,  ako  pravekí  ľudia
zapaľovali oheň, ako získavali obživu atď.

17300042B 152,00 €

Spoznávame minulosť II - Egypt (1. a
2.st.ZŠ)
Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných
programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu
na  ZŠ  .  Nechýba  ani  napínavý  príbeh,  hry  a
ilustrovaná testová časť.

17300056B 152,00 €

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium -
mechanika - Multi, české menu
Newton  3.0  je  interaktívne  virtuálne  laboratórium,
pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a
dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe
fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D
prostredie.

17300048C 498,00 €

Edison 5.0 - Virtuálne elektrolaboratórium
na fyziku - Multi, české menu
Edison  prináša  jedinečné  prostredie  pre  výučbu
elektrotechniky.  Učitelia  aj  žiaci  môžu  vytvárať
virtuálne  elektrické  obvody  s  využitím  množstva
fotorealistických komponentov. 20 užívateľov.

17300065D 543,00 €

Columen

CD-ROM - Dejiny praveku a staroveku na
mapách
Vznik  človeka  a  jeho  šírenie,  neolitická  revolúcia,
Európa  v  dobe  železnej,  Slovensko  v  praveku,
najstaršie  svetové  civilizačné  oblasti,  staroveká
Mezopotámia,  staroveký  Egypt,  staroveká  India  a
Čína, ríše východného Stredomoria, atď.

16000092C 43,00 €

CD-ROM - Staroveký Rím

Počiatky rímskych dejín, Rím do ovládnutia Talianska,
Púnske vojny, kríza Rímskej republiky v 2.-1. st. pr.
Kr., G. l. Caesar, Rímske cisárstvo v 1.-2. st. po Kr.,
Rímske cisárstvo  v  3.-5.  st.  po  Kr.,  rímska veda a
kultúra, atď.

16000048C 34,60 €
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Columen, Pachner

CD-ROM - Dejiny včasného stredoveku na
mapách
Vznik  a  rozmach  Byzantskej  ríše  (územný  vývoj,
Justinián  l.,  významné  konflikty),  vznik  a  rozmach
Arabskej  ríše  (územný  vývoj,  smery  výbojov,
významné konflikty),  doba  invázií  v  8.-11.  st.  (výboje
Vikingov, Uhrov, významné konflikty), atď.

16000041C 38,10 €

Habsburská monarchia v 18 storočí s CD

Územný  vývoj,  smery  vojenskej  expanzie,  oblasť
protihabsburského  povstania,  významné  bitky,
významné  centrá,  dôležití  susedia,

16000090C 64,20 €

CD-ROM - Dejiny 18. storočia na mapách

Svetové mocnosti na počiatku 18. st. (kolonializmus),
významné kultúrne oblasti v 17.-18. st. (barok, islam,
budhizmus), priemyselná revolúcia v Anglicku v 18. st.
(ohradzovanie,  centrá,  druhy  priemyslu,  doprava),
atď.

16000042C 34,00 €

CD-ROM - Dejiny 19. storočia na mapách I.
(1789-1849)
Svet  na  sklonku  18.  st.  (mocnosti,  kolonializmus),
francúzska  revolúcia  a  Európa  na  sklonku  18.  st.
(situácia  vo  Francúzsku,  protifrancúzska  koalícia,
konflikty),  Európa  v  dobe  napoleonských  vojen
1800-1815,  atď.

16000043C 27,00 €

CD-ROM - Dejiny 19. storočia na mapách II.
(1850-1900)
Hospodárske pomery v Európe v druhej polovici 19. st.
(rozvoj  priemyslu,  poľnohospodárstvo),  zjednotenie
Talianska,  zjednotenie  Nemecka  (vrátane  prusko-
rakúskej a prusko-francúzskej vojny), občianska vojna
v USA, atď.

16000044C 27,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v 20.
storočí na mapách I. (1914-1945)
Svet v roku 1914 (mocnosti,  kolonializmus),  Európa
pred l. svetovou vojnou (mocensko-politická situácia),
l.  svetová  vojna  v  Európe,  zmeny  v  Európe  po  I.
svetovej vojne (vznik nových štátov), atď.

16000045C 34,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v 20.
storočí na mapách II. (1945-2007)
Zmeny  v  strednej  a  východnej  Európe  1945,
rozdelenie Nemecka, Rakúska a Berlína po ll. svetovej
vojne, vojensko-politické rozdelenie Európy v období
Studenej  vojny  (NATO  a  Varšavská  zmluva,  rakety
stredného doletu), atď.

16000046C 42,00 €

CD-ROM - Dejiny sveta a Európy v rokoch
2008 - 2016
CD  -  ROM  zachytáva  dôležité  sociálne,  politické,
hospodárské a vojenské problémy dnešnej Európy a
sveta. Mapy sú aktualizované 31. 12. 2016.

16000096C 49,20 €

CD-ROM - Slovenské dejiny v 20. storočí na
mapách (1918-1993)
Čs.  légie  v  období  l.  svetovej  vojny,  vznik  ČSR,
národnostné  a  územné  konflikty  1918-1919,  správne
členenie  ČSR  1928,  národnostné  z loženie
obyvateľstva ČSR 1930, čs. priemysel 1918-1938, čs.
poľnohospodárstvo 1918-1938, atď.

16000047C 43,00 €

Boj anglických osád za nezávislosť a vznik
USA + CD
Územie 13 pôvodných kolónií, pripojenie územia do r.
1783,  smery  osídlenia,  význ.  udalosti,  intervencia
britskej armády, franc. pomoc, významné bitky.

16000089C 66,00 €

Pachner

4 výukové videoprogramy - bezstavovce
(DVD)
DVD  obsahuje  štyri  VIDEOPROGRAMY:  Prehľad
bezstavovcových  živočíchov,  komáre,  prvoky  -
bičíkovce,  púpava.  DVD titul  umožňuje  interaktívny
výber VIDEOPROGRAMOV aj priame vyvolanie kapitoly
alebo časti programu.

17100041C 65,20 €

Biológia - multi, download

Program  Biológia  obsahuje  450  do  23  skupín
prehľadne  rozčlenených  zástupcov  rastlín  a
živočíchov.  Žiak  sa  naučí  jednotlivých  zástupcov
rozpoznávať  a  pomenovávať.  Download  werzia  na
stiahnutie.

17100024C 60,60 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Pachner

Dynamická geometria - komplet - multi

Cenovo  výhodný  komplet  programov  Dynamická
geometria a Dynamická geometria v priestore.(2x CD-
ROM) Operačný systém: Windows XP/Vista/7/8/10 32 i
64bit.

17100003B 158,00 €

Dynamická geometria - multi

Program pre žiakov ZŠ, SŠ i pre ďalších záujemcov o
matematiku a geometriu.  Konštrukcie na obrazovke
sú dynamické -  to  znamená,  že možno premiestniť
nejaký  bod  a  celá  konštrukcia  sa  automaticky
prekreslí tak, aby rešpektovala prevedenú zmenu.

17100001B 88,00 €

Dynamická geometria v priestore - multi

Program  je  pokračovaním  Dynamickej  geometrie,
avšak rozšírený o jeden rozmer.  Slúži  na simuláciu
geometrických  konštrukcií  v  priestore.  Je  možné
konštruovať  body,  priamky,  roviny,  a  samozrejme i
telesá. Všetky konštrukcie sú dynamické.

17100002B 88,00 €

Environmentálna výchova - multi

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program,
zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej
miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri
základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol.  V
českom jazyku.

17100037A 102,00 €

Fyzika zaujímavo - Atomistika a astronómia

Siedmy  diel  úspešnej  edície  Fyzika  zaujímavo  sa
štruktúrou podobá predošlým titulom. Tiež zmysel a
určenia  sú  rovnaké  -  nenahrádza  učebnicu,  ale
poskytne žiakom aj učiteľom "iný" pohľad na zdanlivo
nudnú problematiku.

17100067B 96,00 €

Fyzika zaujímavo - Elektrika 1 - multi

Program  Elektrina  1  nemá  nahrádzať  klasickú
učebnicu či zbierku príkladov. Chce poskytnúť žiakom
aj ich učiteľom dostatok materiálu na iný pohľad na
zdanlivo nezrozumiteľné a nudné učivo.

17100033B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Elektrina 2 a akustika

Šiesty  diel  úspešnej  edície  Fyzika  zaujímavo  sa
štruktúrou  aj  rozsahom  podobá  predchádzajúcim
titulom. Na rozdiel od predtým vydanej ELEKTRINY 1
sa nový program zaoberá striedavým prúdom.

17100066B 96,00 €

Fyzika zaujímavo - Kvapaliny a plyny -
multi
Ciele programu Kvapaliny a plyny sú, ako v celej edícii
Fyzika zaujímavo, hlavne motivačné. Okrem prehľadu
základných  fyzikálnych  poznatkov  o  kvapalinách  a
plynoch sú preto obsahom programu predovšetkým
ukážky vzťahu preberaného učiva.

17100030B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Mechanika - multi

Motivačné  kapitoly  sú  určené  pre  žiakov  základnej
školy, stránky Teórie a Úlohy s riešenými príkladmi sú
pre  stredoškolákov  a  vážnych  záujemcov  o  fyziku.
Experimenty zo sekcie Pokusy sú pre všetkých.

17100032B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Optika - multi

Titul  z  edície  Fyzika  zaujímavo  nemá  nahrádzať
učebnicu s  množstvom vzorčekov a  výpočtov.  Jeho
ciele sú hlavne motivačné. V súlade s novopoňatými
školskými  vzdelávacími  plánmi  tu  dochádza  k
prepojeniu učiva z rôznych predmetov.

17100031B 90,00 €

Fyzika zaujímavo - Termika - multi

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti,
vysvetlenie  pojmov,  návody  na  pokusy,  a  najmä
zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého
dielu  edície  Fyzika  zaujímavo.  Termika  nie  je
výnimkou.

17100029B 90,00 €

Matematika zaujímavo - Zlomky - multi

Program je užitočný pre všetkých žiakov základných
škôl, pretože obsahuje úlohy rôznej obtiažnosti v 17
typoch cvičení. Česká a slovenská verzia. Jazyk volíte
v menu programu. Operačný systém: Windows XP /
Vista / 7/8 32 i 64bit.

17100103B 108,30 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Pachner, IQ Media

Mikroskopické fotografie - CD

Mikroskopické  fotografie.  CD-ROM  obsahuje  viac  ako
200ks  farebných  obrázkov  mikropreparátov  vo
vysokej  kvalite.  Niektoré  použité  mikropreparáty:
blcha, candida, pijavica, plazmódiá, zložené oko...

17100042C 16,40 €

Rastliny okolo nás (verzia 2) - multi

Skôr vydaný úspešný program Rastliny okolo nás bol
významne rozšírený, a to jednak čo do počtu rastlín,
jednak o novej časti, ktorými sú Botanický slovník a
"Poznávačka". Počet rastlín sa zvýšil o 101 druhov.

17100039B 90,00 €

Technika zaujímavo - multi

Program je zameraný na jednoduché mechanizmy a
mechanické časti strojov. V ich opise sú síce odkazy
na  fyzikálne  princípy,  ale  snažili  sme  sa  vyhnúť
odrádzajúcim vzorcom a výpočtom.

17100038A 102,00 €

IQ Media

Fyzika názorne - Kinematika a dynamika
DVD
Po oboznámení so základnými pojmami kinematiky -
pohybom rovnomerným a rovnomerne zrýchleným -
sa  venujeme  vysvetleniu  aj  praktickým  dôsledkov
Newtonových  zákonov.  Na  príkladoch  z  bežného
života  s i  ukážeme  rozdiel  medzi  pohybom
rovnomerným  a  nerovnomerným  a  tiež  spôsoby
určovania rýchlosti.

11400031A 40,80 €

Fyzika názorne - Kmitanie DVD

Zviditeľníme si priebeh kmitania závažia na pružine.
Kmitanie niekedy potrebujeme tlmiť, pozrieme sa ako.
Vytvoríme  si  predstavu,  ako  vzniká  zvuk  v
syntet izátore  a  poteš íme  sa  zauj ímavými
Lissajousovými obrazcami, vytvorenými jednoduchým
Blackburnovým kyvadlom. Zhodnotíme, aký význam
má nútené kmitanie a rezonancia.

11400036A 45,60 €

Fyzika názorne - Optika DVD

Rôzne  tvary  a  kombinácie  zrkadiel  vytvárajú  rôzne
obrazy. Vysvetlíme to pomocou animácie. Ukážeme,
ako prechádzajú lúče šošovkou a tiež, ako sa šošovky
vyrábali. Pozrieme sa na rez ďalekohľadu a ukážeme
si, ako sa korigujú očné chyby.

11400040A 38,40 €

Fyzika názorne - Pôsobenie síl DVD

Čo je to za silu, ktorá s nami hádže na horskej dráhe?
Dostredivá  sila.  A  tá  môže  mať  rôzne  podoby.  S
niektorými sa oboznámime. Taktiež pri hode kladivom
sa  presvedčíme,  že  ak  dostredivá  sila  prestane
pôsobiť,  teleso  sa  nerušene  ďalej  pohybuje  po
priamke. Fyzikálne zdôvodníme, prečo je dobré mať
na bicykli blatníky.

11400033A 28,80 €

Fyzika názorne - Šírenie svetla DVD

Vyzerá  to  síce  samozrejme,  ale  ako  to,  že  vidíme
osvetlené predmety? A ako camera obscura vytvorí
obraz? Aké je využitie totálneho odrazu? Čím sa líši
lom  bieleho  svetla  od  laserového?  Ktorý  Čech
predbehol Isaaca Newtona?

11400039A 33,60 €

Fyzika názorne - Tekutiny DVD

Ukážeme  si  praktické  využitie  Pascalovho  zákona,
pokúsime  sa  urobiť  si  predstavu  o  veľkosti
atmosférického tlaku a uvidíme Torricelliho pokus s
ortuťovým stĺpcom. Zistíme, prečo pláva loď, ako sa
meria  rýchlosť  lietadiel  a  kedy  nám  vadí  a  kedy
pomáha odpor vzduchu.

11400035A 40,80 €

Fyzika názorne - Telesá v gravitačnom poli
DVD
Najskôr si vysvetlíme, ako je to s voľným pádom a ako
ho  ovplyvňuje  odpor  vzduchu.  Potom  získané
poznatky využijeme pri štúdiu vodorovného, zvislého
a  šikmého  vrhu.  Zákon  zachovania  mechanickej
energie  je  tu  zaradený  preto,  lebo  pracujeme  s
potenciálnou energiou.

11400034A 33,60 €

Fyzika názorne - Trenie DVD

Z odporových síl sa podrobne venujeme statickému aj
dynamickému šmykovému treniu a valivému odporu.
Kvalitatívny  popis  je  vhodný  pre  žiakov  základnej
školy,  kvantitatívne  vyjadrenie  hlavne  pre  žiakov
strednej  školy.  Ukážeme  aj  niektoré  praktické
aplikácie.

11400032B 40,80 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

IQ Media

Fyzika názorne - Vlnenie DVD

Ukážeme  si ,  ako  vyzerá  pozdĺžne  vlnenie,
interferenčné obrazce, ako vzniká interferencia vlnení
a aké je pre nás vlnenie dôležité. Prekvapí nás vznik
Chladního obrazcov a poučí nás odraz a ohyb vlnenia.

11400037A 28,80 €

Fyzika názorne - Zvuk DVD

Niektoré zdroje zvuku nás môžu veľmi prekvapiť, a to
nielen  elektronické,  ale  aj  mechanické.  Pomocou
animácie si ukážeme, čo sa stane so zvukovou vlnou v
hustejšom prostredí. Zistíme, čo má spoločné muž s
bičom a nadzvuková stíhačka.

11400038A 36,00 €

Školské chemické pokusy I.diel - DVD

Dĺžka  trvania:  63  min.  Obsahuje  pokusy:  plameň,
delenie  zmesí,  vodík,  kyslík,  oxid  uhličitý,  rýchlosť
chemických reakcií.

11400001A 54,00 €

Školské chemické pokusy II.diel - DVD

Dĺžka trvania 68 min. Obsahuje časti: kovy, nekovy,
soli,  elektrolýza  zlučovanie  kovov  s  kyselinou
dusičnou,  predstavovanie  halogénov,  príprava  sulfidu
zinočnatého, vylučovanie medi na zápornej elektróde.

11400002A 54,00 €

Školské chemické pokusy III.diel - DVD

Dĺžka  trvania:  90  min.  Obsahuje  pokusy:  korózia,
uhľovodíky,  vybrané  deriváty  uhľovodíkov,  prírodné
látky, syntetické látky.

11400003A 78,00 €

Školské chemické pokusy I.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka  trvania  32  min.  Obsahuje  časti:  plameň  v
chemickom laboratóriu, separácia zmesí, vodík

11400014A 28,40 €

Školské chemické pokusy II.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka trvania 18 min. Obsahuje časti: kovy, nekovy,
soli,  elektrolýza  zlučovanie  kovov  s  kyselinou
dusičnou,  predstavovanie  halogénov,  príprava  sulfidu
zinočnatého, vylučovanie medi na zápornej elektróde.

11400015A 16,00 €

Školské chemické pokusy III.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka  trvania  33  min.  Obsahuje  časti:  rýchlosť
chemických reakcií, kovy

11400016A 29,20 €

Školské chemické pokusy IV.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka trvania 41 min.  Obsahuje časti:  nekovy,  soli,
elektrolýza a korózia

11400017A 36,20 €

Školské chemické pokusy V.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka  trvania  44  min.  Obsahuje  časti:  organické
zlúčeniny, vlastnosti alkoholov

11400018A 39,00 €

Školské chemické pokusy VI.diel - DVD - v
maďarskom jazyku
Dĺžka  trvania  36  min.  Obsahuje  časti:  karbonové
kyseliny, prírodné organické hmoty, umelé hmoty.

11400019A 31,80 €

Afrika pre ZŠ - 1. až 5. diel - DVD

Dĺžka trvania 1 hod. 20 min.1. diel: Afrika na dohľad
(16 minút) 2. diel: Požehnanie Guinejského zálivu (16
minút), 3. diel: Cestovanie v čase (17minút) 4. diel:
Pestrý východ Afriky (16 minút) 5. diel: Južná Afrika -
Zem protiklado

11400020A 175,00 €
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IQ Media, Cartographia

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Hlina -
keramika + Keramika v škole - DVD
5Naša  učebná  pomôcka  je  určená  pre  výtvarnú
výchovu  bez  určenia  ročníka.  Všetky  námety
považujte  za  inšpirácie,  ktoré  možno  v  rôznych
obmenách  realizovať  so  žiakmi  všetkých  vekových
kategórií. Dĺžka trvania: 12,5 minút + 27 minút

11400013A 41,20 €

Inšpirácia pre výtvarnú výchovu: Textil -
DVD
Naša inšpirácia textilom je určená pre všetkých, ktorí
obdivujú umenie o prírode. Ale úplne najviac chceme
pomôcť pedagógom, ktorí radi privítajú nové nápady
pre výtvarnú výchovu. Dĺžka trvania: 14 minút

11400012A 30,40 €

Naše zvieratka - CD (česká verzia)

CD s pesničkami k DVD "Naše zvieratka" je určený pre
nácvik a pohybové aktivity. Na CD nájdete pesničky aj
samostatne nahraný sprievod celkovo 2x 15 skladieb.

11400008A 13,70 €

Naše zvieratka - DVD (česká verzia)

Krátke videofilmy sú určené žiakom MŠ a najmladším
žiakom prvého  stupňa  ZŠ.  Každé  zviera  je  najskôr
počas dvoch až troch minút predstavené.

11400007A 54,30 €

Naše zvieratka - noty (česká verzia)

Spevník s notovým zápisom pesničiek a akordovými
značkami k CD a DVD "Naše zvieratka"

11400009A 12,60 €

Neslané nemastné? alebo ako jesť zdravo a
chutne (česká verzia) DVD
Program v šiestich oddieloch a desiatich teoretických
vsuvkách názorne predvádza, ako sa môžete zdravo a
chutne  stravovať.  Obsahuje  návody  a  recepty  pre
gazdinky od raňajok po večeru. Nepoučuje, čo sa má
jesť, ale inšpiruje, ako je možné jedálniček bez obáv
spestriť. Dĺžka trvania: 40 minút.

11400010A 14,70 €

Cartographia

Elektronické nástenné mapy CD-
GEOGRAFIA
Obsah: Všeobecnogeografické mapy: 1.  Slovensko, 2.
Južná Amerika, 3. Severná Amerika, 4. Ázia, 5. Afrika.

16300207C 60,00 €

Interaktívna geografia CD - Zem

K  čomu  slúži  interaktívne  CD  Zem?  Formou
interaktívnych  máp  a  grafík  oskytuje  informácie  o
planéte Zem ako celku.  Obsahuje taktiež množstvo
animácií  a  videí,  ktoré  názorne  približujú  geografické
javy na našej planéte.

16300074C 150,00 €

Interaktívna geografia CD - Kontinenty

Formou  interaktívnych  máp  a  animácií  geografických
javov  pr ib l ižu je  a  poskytuje  informácie  o
mimoeurópskych kontinentoch: Ázia, Afrika, Severná
Amerika, Južná Amerika, Austrália a Oceánia, Arktída a
Antarktída.

16300142C 180,00 €

Interaktívna geografia CD - Európa

K  čomu  slúži  interaktívne  CD  Európa?  Formou
interaktívnych  máp  a  animácií  geografických  javov
približuje a poskytuje informácie o našom európskom
kontinente.  Jednotlivé  témy  sú  štruktúrované  v
paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z
fyzickej  geografie  a  fialové  panely  z  humánnej
geografie.

16300160C 170,00 €

Interaktívna geografia CD - Slovensko

Formou  interaktívnych  máp  a  animácií  približuje  a
poskytuje  informácie  o  Slovenskej  republike.
Jednotlivé témy sú štrukturované v paneloch pričom
zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie
a fialové panely z humánnej geografie.

16300179C 150,00 €

Elektronické nástenné mapy CD-
LITERATÚRA
Obsah: 1.Literatúra starovekého Grécka, 2. Európska
stredoveká  literatúra,  3.  Európska  renesančná
literatúra,  4.  Impresionizmus,  symbolizmus,
avantgarda  a  moderna  v  európskej  literatúre,  5.
Laureáti Nobelovej ceny (1901 – 2010).

16300209C 60,00 €
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Cartographia, Salvo

Interaktívna literatúra CD - Literatúra
starovekého Grécka a Ríma
Obsah:  Mýty  -  Grécke  mýty,  Rodokmeň  gréckych
bohov,  Literatúra  starovekého  Grécka,  Literatúra
starovekého Ríma.

16300006C 160,00 €

Interaktívna literatúra CD - Biblia a
stredoveká literatúra
Obsah: Sväté písmo - Starý zákon, Sväté písmo - Nový
zákon, Európska stredoveká literatúra.

16300206C 160,00 €

Interaktívna literatúra CD - Renesancia,
barok a klasicizmus v literatúre
Obsah:  Európska  renesančná  literatúra,  Barok  a
klasicizmus v európskej literatúre.

16300007C 150,00 €

Elektronické nástenné mapy CD- DEJEPIS

Obsah: 1. Staroveké Grécko, 2. Staroveký Východ, 3.
Staroveká Itália  a Rímska ríša,  4.  Veľké zemepisné
objavy (15.-17. stor.), 5. II. svetová vojna v Európe a
severnej Afrike (1939-1942).

16300208C 60,00 €

Interaktívny dejepis CD - Pravek-Starovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300073C 170,00 €

Interaktívny dejepis CD - Stredovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300141C 150,00 €

Interaktívny dejepis CD - Novovek

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300203C 150,00 €

Interaktívny dejepis CD - Najnovšie dejiny

Podklady  pre  vyučovaciu  hodinu  si  zostavujete  na
základe  vlastnej  predstavy  a  potreby.  K  tomu
využívate  jednotlivé  prvky  z  menu,  a  to  buď
samostatne alebo i súčasne naraz. Takto si vytvárate
množstvo  unikátnych  máp,  ktoré  slúžia  na
spoznávanie  udalostí  a  súvislostí  v  jednotlivých
historických obdobiach.

16300178C 150,00 €

Salvo

DVD - Alexander Dubček, Jozef Kardinál
Tomko...
Alexander Dubček, Jozef Kardinál Timko, Ján Vojtašák,
Alexander Trizuliak.

16600017D 29,00 €

DVD - Dominik Tatarka, Fraňo Štefunko

Dominik  Tatarka,  Fraňo Štefunko,  Cyprián Majerník,
Milan Rúfus.

16600034D 29,00 €

DVD - Ján Botto, Ján Čajak, Jesenius,
Osuský
Ján Botto,  Ján Čajak,  Štefan Osuský,  Ján Jesénius z
Jasenova.

16600028D 29,00 €

DVD - Samo Chalupka, Juraj Palkovič,
Matuška, Jesenský
Samo Chalupka,  Juraj  Palkovič,  Alexander  Matuška,
Janko Jesenský.

16600021D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry
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Salvo

DVD - Ján Golian, Štefan Mojzes...

Ján Golian, Štefan Mojzes, Michal Milan Harminc, Ján
Kollár.

16600033D 29,00 €

DVD - Ján Hollý, Janko Kráľ...

Ján Hollý, Janko Kráľ, Jozef Maximilián Petzval,  Juraj
Fándly.

16600024D 29,00 €

DVD - Ján Mudroch, Ján Kostra

Ján Mudroch,  Ján Kostra,  Rudolf  Viest,  Jozef  Dekret
Matejovie.

16600032D 29,00 €

DVD - Ján Papánek, Daniel Rapant...

Ján  Papánek,  Daniel  Rapant,  Matej  Bel,  Samuel
Mikovíni.

16600030D 29,00 €

DVD - Janko Alexy, Miloš Alexander
Bazovský...
Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka,
Peter Michal Bohúň.

16600022D 29,00 €

DVD - Jozef Gregor Tajovský, Svetozár
Hurban Vajanský, Švantner, Smrek
Jozef  Gregor  Tajovský,  Svetozár  Hurban  Vajanský,
František Švantner, Ján Smrek.

16600025D 29,00 €

DVD - Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák,...

Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák, Ján Cikker, Mikuláš
Schneider-Trnavský.

16600019D 29,00 €

DVD - Ľudmila Podjavorinská, Lucia
Poppová...
Ľudmila Podjavorinská, Lucia Poppová, Jozef Miloslav
Hurban, Milan Rastislav Štefánik.

16600027D 29,00 €

DVD - Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký...

Ľudovít Fulla, Dominik Skutecký, Gejza Dusík, Eugen
Suchoň.

16600023D 29,00 €

DVD - Margita Figuli, Božena Slančíková,
Chrobák, Bystý
Margita  Figuli,  Božena  Slančíková  Timrava,  Viliam
Figuš-Bystrý, Dobroslav Chrobák.

16600029D 29,00 €

DVD - Michal Miloslav Hodža, Pavol Jozef
Šafárik...
Michal  Miloslav  Hodža,  Pavol  Jozef  Šafárik,  Terézia
Vansová, Elena Maróthy-Šoltésová.

16600031D 29,00 €

DVD - Mikuláš Galanda, Dušan Jurkovč...

Mikuláš  Galanda,  Dušan  Jurkovič,  Rudolf  Dilong,
Andrej Sládkovič.

16600026D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Salvo

DVD - Milan Laluha, Jozef Cíger Hronský...

Milan Laluha, Jozef Cíger Hronský, Martin Kvetko, Emil
Wagner.

16600018D 29,00 €

DVD - Pavol Dobšinský, Ján Kalinčiak...

Pavol  Dobšinský,  Ján  Kalinčiak,  Ľudovít  Štúr,  Pavol
Orságh Hviezdoslav.

16600020D 29,00 €

DVD - Osobnosti katololíckej cirkvi na
Slovensku...
Osobnosti  katolíckej  cirkvi  na  Slovensku,  Osobnosti
evanjelickej  cirkvi  na  Slovensku,  Postavenie  cirkvi
pred  rokom  1989  a  po  roku  1989,  Svetové
náboženstvá.

16600016D 29,00 €

DVD - Atmosféra a biosféra, Mestá európy -
severná európa...
Atmosféra a biosféra, Mestá európy - severná Európa,
Arktída a Antarktída, Juhovýchodná Ázia.

16600070D 29,00 €

DVD - Austrálsky zväz, Severná európa,
Severská Afrika...
Austrálsky  zväz,  Severná  európa,  Severná  Afrika,
Polynézia.

16600069D 29,00 €

DVD - Juhozápadná Ázia, Stredomorská
oblasť, Vybrané reg....
Juhozápadná  Ázia,  Stredomorská  oblasť,  Vybrané
regióny strednej a južnej Ázie, Kanada.

16600072D 29,00 €

DVD - Mexiko a karibská oblasť, Brazília a
laplatská oblasť,...
Mexiko a karibská oblasť, Brazília a laplatská oblasť,
Čas na Zemi, Mestá Európy - západná Európa.

16600068D 29,00 €

DVD - Východná Afrika, Východná Ázia...

Východná  Afrika,  Východná  Ázia,  Krajina  ako
prostriedok  života  na  Zemi,  Mestá  Európy  -
stredomorská Európa.

16600071D 29,00 €

DVD - Zem ako vesmírne teleso, Západná a
stredná Afrika,...
Zem ako vesmírne teleso, Západná a stredná Afrika,
Alpy, Stredná Európa.

16600067D 29,00 €

DVD - Mapa a zemský povrch, Jedinečnosť a
geografické rekordy Slovenska...
Mapa  a  zemský  povrch,  Jedinečnosť  a  geografické
rekordy  Slovenska,  Flóra  a  fauna  Slovenska.

16600073D 29,00 €

DVD - Bratislavský kraj, Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Bratislavský  kraj,  Trnavský  kraj,  Nitriansky  kraj,
Trenčiansky kraj.

16600075D 29,00 €

DVD - Krajské mestá Bratislava, Trnava...

Krajské  mestá  Bratislava,  Trnava  /  Krajské  mestá
Nitra, Trenčín / Krajské mestá Žilina, Banská Bystrica /
Krajské mestá Prešov, Košice.

16600077D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Salvo

DVD - Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj
Žilinský  kraj,  Banskobystrický  kraj,  Prešovský  kraj,
Košický kraj.

16600076D 29,00 €

DVD - Geologický vývoj a poloha Slovenska,
Prírodné podmienky...
Geologický  vývoj  a  poloha  Slovenska,  Prírodné
podmienky  a  vodstvo  Slovenska,  Priemysel,
Poľnohospodárstvo  a  doprava  Slovenska,
Obyvateľstvo  Slovenska.

16600074D 29,00 €

DVD - Podunajská oblasť, Andská oblasť...

Podunajská oblasť, Andská oblasť, USA, Južná Afrika.

16600066D 29,00 €

DVD - Ranokresťanské umenie...

Ranokresťanské  umenie,  Románske  umenie  a
architektúra,  Praveké  umenie,  Egyptské  umenie  a
architektúra.

16600050D 33,00 €

DVD - Mýty a najstaršia antická literatúra,
Bibla...
Mýty  a  najstaršia  antická  literatúra  /  Biblia,
Stredoveká estetika / Stredoveké umenie.

16600051D 33,00 €

DVD - Dávni Kelti a Slovensko, Starí
Rimania a Germáni na...
Dávni Kelti a Slovensko, Starí Rimania a Germáni na
Slovensku, Veľká Morava, Prvé slovanské storočia.

16600002D 29,00 €

DVD - Byzantské umenie, Mimoeurópske
umenie...
Byzantské umenie, Mimoeurópske umenie - Asýria a
Babylon,  Mimoeurópske  umenie  -  Južná  Amerika,
Mimoeurópske umenie.

16600053D 33,00 €

DVD - Svet románskeho slohu s gotiky,
Mestá na Slovensku v stredoveku...
Svet románskeho slohu z gotiky, Mestá na Slovensku
v  stredoveku,  Zlatá  baňa  Uhorska,  Baníctvo  na
Slovensku.

16600003D 29,00 €

DVD - Gotické maliarstvo a sochárstvo...

Gotické maliarstvo a sochárstvo, Gotická architektúra,
Renesančná estetika, Komické, smiech a karnevalová
kultúra.

16600052D 33,00 €

DVD - Slovensko na hranici Osmanskej ríše,
Cechové remesla na Slovensku....
Slovensko  na  hranici  Osmanskej  ríše,  Cechové
remeslá na Slovensku, Gotika na Slovensku, Na ceste
k modernému národu.

16600004D 29,00 €

DVD - Barokové maliarstvo a sochárstvo...

Barokové  maliarstvo  a  sochárstvo,  Baroková  a
klasicistická  literatúra  a  divadlo,  Baroková  hudba,
Baroková a rokoková architektúra.

16600055D 33,00 €

DVD - Jar národov, Barok na Slovensku...

Jar národov, Barok na Slovensku, Štátoprávne snahy
Slovákov, Život na prelome 19. a 20. storočia.

16600005D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Salvo

DVD - Klasicizmus na Slovensku,
Romantizmus na SLovensku...
Klasicizmus  na  Slovensku,  Romantizmus  na
Slovensku,  Umenie  v  zajatí  moci,  Secesia.

16600061D 33,00 €

DVD - Nárečia, Matica slovenská...

Nárečia,  Matica  slovenská,  Každý  sme  učiteľom
slovenčiny, Komunikácia.

16600042D 29,00 €

DVD - Staroveká archaická a klasická
estetika...
Staroveká archaická a klasická estetika, Helenistická
estetika  starovekého  Grécka,  Grécke  umenie  a
architektúra, Rímske umenie a architektúra.

16600049D 33,00 €

DVD - Estetika osvietenstva, Mimoeurópske
umenie...
Estetika osvietenstva, Mimoeurópske umenie - Čína,
Estetika  19.  storočia,  Mimoeurópske  umenie  -
Japonsko.

16600059D 33,00 €

DVD - Renesancia na Slovensku, Rómovia
na Slovensku...
Renesancia  na  Slovensku,  Rómovia  na  Slovensku,
Dráma 10 dní I., Dráma 10 dní II. (Karol Sidor, vznik
Slovenského štátu).

16600009D 29,00 €

DVD - Renesančné divadlo, Renesančná
architektúra...
Renesančné  divadlo,  Renesančná  architektúra,
Klasicistická  estetika,  Umenie  a  estetika  islamu.

16600057D 33,00 €

DVD - Renesančné umenie na Slovensku /
Barokové umenie na...
Renesančné umenie na Slovensku / Barokové umenie
na  Slovensku  Renesančná  hudba  a  literatúra  /
Renesančné maliarstvo a sochárstvo.

16600056D 33,00 €

DVD - Hudba 20. storočia, Výtvarné umenie
medzi dvoma vojnami...
Hudba 20. storočia,  Výtvarné umenie medzi  dvoma
vojnami,  Svetová  dramatická  tvorba  20.  storočia,
Výtvarné umenie v 2. polovici 20. storočia.

16600063D 33,00 €

DVD - Hudba 19. storočia / Výtvarné
umenie 19. Storočia Realizmus
Hudba 19. storočia / Výtvarné umenie 19. Storočia,
Realizmus  /  Preromantizmus  a  romantizmus  vo
svetovej literatúre.

16600060D 33,00 €

DVD - Estetika 20. storočiam Gýč a problém
vkusu...
Estetika 20. storočia, Gýč a problém vkusu, Svetová
literatúra 20. storočia, Výtvarné umenie na začiatku
20. storočia.

16600062D 33,00 €

DVD - Umenie 20. storočia na Slovensku I...

Umenie  20.  storočia  na  Slovensku  I.,  Umenie  20.
storočia na Slovensku II.

16600065D 20,00 €

DVD - Súčasná slovenská literatúra, Za
kultúru slovenčiny...
Súčasná slovenská literatúra, Za kultúru slovenčiny,
Názvy obcí a miest, Vývin slovenského jazyka.

16600044D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Salvo

DVD - Umenie a estetika filmu, Ľudové
umenie...
Umenie  a  estetika  filmu,  Ľudové  umenie,  Umenie  a
estetika fotografie, Architektúra 20. storočia.

16600064D 33,00 €

DVD - Význam slovenčiny, Rozprávky...

Význam slovenčiny, Rozprávky, Jazyk a folklór, Pavol
Orságh Hviezdoslav.

16600040D 29,00 €

DVD - Slováci-zrod moderného národa,
Slováci a národnostné...
Slováci-zrod  moderného  národa,  Slováci  a
národnostné  menšiny,  Slováci  a  Česi,  Slováci  a
Maďari.

16600014D 29,00 €

DVD - Boj o Slovensko 1918-1919,
Slovensko v Uhorsku 1861-1914....
Boj  o  Slovensko  1918-1919,  Slovensko  v  Uhorsku
1861-1914,  Neol it  a  eneol it  na  Slovensku,
Paleontologické  pamiatky.

16600011D 29,00 €

DVD - Slovenské vysťahovalectvo, Vznik
Česko-Slovenska, Prvá ČSR 1918-1938....
Slovenské  vysťahovalectvo,  Vznik  Česko-Slovenska,
Prvá ČSR 1918-1938, Slovenská republika 1939-1945.

16600006D 29,00 €

DVD - Ústava z roku 1920 a Slovensko,
Autonómne hnutie....
Ústava z roku 1920 a Slovensko, Autonómne hnutie
na  Slovensku,  Jakobínske  myšlienky  na  Slovensku,
Napoleonské vojny a Bratislavský mier.

16600013D 29,00 €

DVD - Protifašistický odboj Slovákov v
II.svetovej vojne...
Protifašistický odboj Slovákov v II. svetovej vojne, V
znamení  červenej  hviezdy,  Rok  nádejí  a  roky
normalizácie,  November  1989  a  vznik  Slovenskej
republiky 1993.

16600007D 29,00 €

DVD - Svedectvo o procese I, Svedectvo o
procese II.,...
Svedectvo o procese I., Svedectvo o procese II. (J.Tiso,
súdny  proces),  Armáda  v  povstaní,  Secesia  na
Slovensku.

16600010D 29,00 €

DVD - Slovensko v medzinárodných
súvislostiach, Cesta k demokracii...
Slovensko  v  medzinárodných  súvislostiach,  Cesta  k
demokracii - vývoj politických systémov ČSR, Dejiny
školstva - Základné a stredné školy, Dejiny školstva -
Vysoké školy.

16600008D 29,00 €

DVD - Samostatná Slovenská republika v
rokoch 1993-1998...
Samostatná Slovenská republika v rokoch 1993-1998,
Samostatná Slovenská republika v rokoch 1998-2007,
Zjednotená  Európa  a  postavenie  národnostných
menšín, Vzťah štátu a cirkvi v Európe.

16600015D 29,00 €

DVD - Mimoeurópske umenie - India...

Mimoeurópske umenie - India, Mimoeurópske umenie
-  Austrália  a  Oceánia,  Nemecká  klasická  estetika,
Architektúra 19. storočia.

16600058D 33,00 €

DVD - Mimoeurópske umenie - Severná
Amerika...
Mimoeurópske  umenie  -  Severná  Amerika,
Mimoeurópske umenie - Afrika, Počiatky výtvarného
umenia  na  Slovensku,  Stredoveké  umenie  a
architektúra  na  Slovensku.

16600054D 34,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Salvo

DVD - Etika a ekonomické hodnoty, Etika a
životné...
Etika  a  ekonomické  hodnoty,  Etika  a  životné
prostredie,  Rodina, v ktorej  žijem, Etika a sexuálne
zdravie.

16600038D 29,00 €

DVD - Na križovatkách obchodných ciest,
Peňažníctvo...
Na  križovatkách  obchodných  ciest,  Peňažníctvo  na
Slovensku  do  roku  1918,  Kľúčové  rozhodnutia  v
slovenskej politike v r. 1915-18, Slovenská otázka v
rokoch 1918-1920.

16600012D 29,00 €

DVD - Banka mojich slov, Krása recitácie...

Banka mojich slov,  Krása recitácie,  Prečo mám rád
slovenčinu,  Učitelia  o  slovenčine  -  výchovno-
vzdelávací  film,  ktorý  atraktívnou  formou  a
primeraným  spôsobom  priblíži  danú  problematiku.

16600041D 29,00 €

DVD - Otvorená komunikácia...

Otvorená komunikácia,  Sebahodnotenie  a  sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie druhých, Tvorivosť a iniciatíva.

16600035D 29,00 €

DVD - Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky

Čo znamená ľúbim ťa? Podoby lásky.

16600047D 17,00 €

DVD - Čo je estetika? Kultúra, veda
mýtus...
Čo je  estetika?/  Kultúra,  veda,  mýtus,  náboženstvo
/Klasifikácia  umení  /  Umelecké  dielo  ako  prostriedok
komunikácie.

16600048D 33,00 €

DVD - Láska, manželstvo, rodina, Etika a
zdravý životný...
Láska, manželstvo, rodina, Etika a zdravý životný štýl,
Duševné zdravie a stres, Úvod do etickej výchovy.

16600039D 29,00 €

DVD - Myšlienky sú riekami slov, Hory a
krásy...
Myšlienky sú riekami slov, Hory a krásy Slovenska v
slovenčine, Tvorivé písanie, Vieme rozprávať?

16600043D 29,00 €

DVD - Priateľstvo a prosociálnosť...

Priateľstvo  a  prosociálnosť,  Spolupráca  a  pomoc,
Hodnoty a etické normy, Etika a náboženstvo.

16600037D 29,00 €

DVD - Vyjadrovanie citov, Empatia
asertivita...
Vyjadrovanie  citov,  Empatia  -  asertivita,  Reálne  a
zobrazené vzory.

16600036D 29,00 €

DVD - Závažné rozhodnutie, AIDS...

Zázrak  života,  AIDS,  Sme  zrelí  na  manželstvo?,
Rodinný život a životný štýl.

16600046D 29,00 €

DVD - Zázrak života, Mením sa na ženu...

Zázrak života, Mením sa na ženu, Mením sa na muža,
Prvé lásky.

16600045D 29,00 €
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05. Výučbové softvéry

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Stiefel
Stiefel

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD

17700374D 92,00 €

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700372D 92,00 €

Výučbové CD - Bezstavovce 1.diel - SV
+IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700373D 102,00 €

Výučbové CD - Anatómia človeka - komplet

7 výučbových programov s cvičeniami. Všetko na 1
CD.  Určené  pre  interaktívnu  tabuľu.  CD  obsahuje:
Kostra  človeka,  Cievna  sústava,  Tráviaca  sústava,
Dýchacia sústava,  Nervová sústava,  Rozmnožovacia
sústava, Zmyslové orgány.

17700389D 350,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700368D 92,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700366D 92,00 €

Výučbové CD - Cievna sústava - SV + IA10
licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700367D 102,00 €

Výučbové CD – Dýchacia sústava - SV +
IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700305D 88,00 €

Výučbové CD – Ľudské telo - SIA5 licencia

Odhaľte  spolu  s  deťmi  tajomstvá  ľudského  tela!
Výučbový  program  obsahuje:  170  výučbových
stránok;  15  cvičení,  hlavolamov  a  maľovaniek;
animácie,  ktoré  hravou  formou  pomáhajú  deťom
odhaľovať tajomstvá ľudského tela.

17700396D 92,00 €

Výučbové CD – Staráme sa o svoje telo -
SIA5 licencia
Veselo i názorne o tom, čo musia deti robiť, aby sa
ochránili pred baktériami a zachovali si pevné zdravie.
Výučbový program pre 4 -7 ročné deti.

17700397D 92,00 €

Výučbové CD – Domáce zvieratá a ich
mláďatá - IA10 licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700069D 96,00 €

Výučbové CD - Delenie do 100 - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD, program obsahuje aj
ďalšie  jazykové  verzie  -  DE,  HU,  cvičenia  na
neobmedzené  precvičovanie  delenia,  názorné
výučbové ukážky a animácie, interaktívna štvorcová
sieť, číselná os.

17700266D 92,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Stiefel

Výučbové CD - Delenie do 100 - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom  DVD  boxe,  program  obsahuje  aj  ďalšie
jazykové verzie - DE, HU, cvičenia na neobmedzené
precvičovanie  delenia,  názorné  výučbové  ukážky  a
animácie, interaktívna štvorcová sieť, číselná os.

17700353D 92,00 €

Výučbové CD – GEOMETRIA – UHOL - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD - program obsahuje aj
ďalšie jazykové verzie - HU.

17700296D 92,00 €

Výučbové CD – GEOMETRIA – UHOL - SV +
IA10 licencia
Výučbový program s výučbovou a praktickou časťou
sa zameriava na učivo o uhloch a operácie s uhlami.
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700038D 102,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700273D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SIA5
licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700357D 92,00 €

Výučbové CD - Dopravné prostriedky - SV
licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700358D 92,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 2.
ročník - IA10 licencia
Interaktívna  učebnica  je  určená  najmä  žiakom  2.
ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov
3. ročníka. 5 tematických celkov: Hláska; Rozlišovacie
znamienka;  Delenie  hlások;  Reč;  Veta.  4  spôsoby
využitia: Výučba, Cvičenia, Pracovné listy a Testy.

17700399D 106,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 2.
ročník - SIA5 licencia
Interaktívna  učebnica  je  určená  najmä  žiakom  2.
ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov
3. ročníka. 5 tematických celkov: Hláska; Rozlišovacie
znamienka;  Delenie  hlások;  Reč;  Veta.  4  spôsoby
využitia: Výučba, Cvičenia, Pracovné listy a Testy.

17700400D 106,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 2.
ročník - SV +IA10 licencia
Interaktívna  učebnica  je  určená  najmä  žiakom  2.
ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov
3. ročníka. 5 tematických celkov: Hláska; Rozlišovacie
znamienka;  Delenie  hlások;  Reč;  Veta.  4  spôsoby
využitia: Výučba, Cvičenia, Pracovné listy a Testy.

17700402D 116,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 2.
ročník - SV licencia
Interaktívna  učebnica  je  určená  najmä  žiakom  2.
ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov
3. ročníka. 5 tematických celkov: Hláska; Rozlišovacie
znamienka;  Delenie  hlások;  Reč;  Veta.  4  spôsoby
využitia: Výučba, Cvičenia, Pracovné listy a Testy.

17700401D 106,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 3.
ročník - IA10 licencia
Výučba: 72 výučbových stránok s logicky a prehľadne
usporiadaným učivom,  zrozumiteľne  vysvetleným a
doplneným  vhodnými  príkladmi,  5  testov,  5
tematických  celkov:  Abeceda,  Hlásky,  Slabiky,
Vybrané  slová,  Slovné  druhy.

17700376D 92,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 3.
ročník - SIA5 licencia
Výučba: 72 výučbových stránok s logicky a prehľadne
usporiadaným učivom,  zrozumiteľne  vysvetleným a
doplneným  vhodným  príkladmi,  5  testov,  5
tematických  celkov:  Abeceda,  Hlásky,  Slabiky,
Vybrané  slová,  Slovné  druhy.

17700377D 92,00 €
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Stiefel

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 3.
ročník - SV licencia
Výučba: 72 výučbových stránok s logicky a prehľadne
usporiadaným učivom,  zrozumiteľne  vysvetleným a
doplneným  vhodnými  príkladmi,  5  testov,  5
tematických  celkov:  Abeceda,  Hlásky,  Slabiky,
Vybrané  slová,  Slovné  druhy.

17700379D 92,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 3.
ročník - SV+ IA10 licencia
Výučba: 72 výučbových stránok s logicky a prehľadne
usporiadaným učivom,  zrozumiteľne  vysvetleným a
doplneným  vhodnými  príkladmi,  5  testov,  5
tematických  celkov:  Abeceda,  Hlásky,  Slabiky,
Vybrané  slová,  Slovné  druhy.

17700378D 102,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 4.
ročník - IA10 licencia
Interaktívna  učebnica  pre  žiakov  4.  ročníka  ZŠ
podporuje  rozvíjanie  slovnej  zásoby;  rozširovanie
z á k l a d n ý c h  v e d o m o s t í ;  p o s i l ň o v a n i e
medzipredmetových vzťahov. Učivo je spracované s
dôrazom  na  prehľadnosť,  jednoduché  ovládanie,
grafickú úpravu a hravosť.

17700403D 92,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 4.
ročník - SV + IA10 licencia
Interaktívna  učebnica  pre  žiakov  4.  ročníka  ZŠ
podporuje  rozvíjanie  slovnej  zásoby;  rozširovanie
z á k l a d n ý c h  v e d o m o s t í ;  p o s i l ň o v a n i e
medzipredmetových vzťahov. Učivo je spracované s
dôrazom  na  prehľadnosť,  jednoduché  ovládanie,
grafickú úpravu a hravosť.

17700406D 102,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 4.
ročník - SV licencia
Interaktívna  učebnica  pre  žiakov  4.  ročníka  ZŠ
podporuje  rozvíjanie  slovnej  zásoby;  rozširovanie
z á k l a d n ý c h  v e d o m o s t í ;  p o s i l ň o v a n i e
medzipredmetových vzťahov. Učivo je spracované s
dôrazom  na  prehľadnosť,  jednoduché  ovládanie,
grafickú úpravu a hravosť.

17700405D 92,00 €

Výučbové CD - Slovenský jazyk pre 4.
ročník -SIA5 licencia
Interaktívna  učebnica  pre  žiakov  4.  ročníka  ZŠ
podporuje  rozvíjanie  slovnej  zásoby;  rozširovanie
z á k l a d n ý c h  v e d o m o s t í ;  p o s i l ň o v a n i e
medzipredmetových vzťahov. Učivo je spracované s
dôrazom  na  prehľadnosť,  jednoduché  ovládanie,
grafickú úpravu a hravosť.

17700404D 92,00 €

Výučbové CD – English Animated Stories

Školská  multilicencia,  program  je  nahovorený  a  /
alebo  ozvučený.  Obsahuje  básničky,  hry,  kreslenie,
príbehové  tabule,  kvízy  atď.,  5  animovaných
klasických  hier  a  príbehov  (každá  cca  5  min.)

17700095D 120,00 €

Výučbové CD - Spoznávame Slovensko

Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700409D 106,00 €

Výučbové CD - Objavujeme dejiny
Slovenska
Výučbový  program  prostredníctvom  farebných
ilustrácií,  dobových  a  súčasných  fotografií,  pútavých
textov  a  máp  prirodzeným  spôsobom  prebúdza  v
žiakoch  kladný  vzťah  k  našej  vlasti,  rozvíja  ich
národné cítenie a záujem o spoznanie dejín. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700390D 106,00 €

Výučbové CD - Objavujeme Slovensko -
Cvičenia
Výučbový  program  prostredníctvom  zaujímavých
textov,  obrovského  množstva  fotografií,  videí  a
podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v
žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej
krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie. Sieťová
verzia - 1 aktivácia na školskom serveri.

17700410D 92,00 €

Výučbové CD - Samosprávne kraje SR

Výučbový  program  uzatvára  sériu  programov
venovaných  spoznávaniu  histórie,  súčasnosti  a
geografie  Slovenska.  Prostredníctvom  množstva
fotografií, máp a zaujímavých textov približuje žiakom
jednotlivé samosprávne kraje SR ako 8 samostatných
tematických celkov.  Program je  vhodný pre  I.  a  II.
stupeň ZŠ. Sieťová verzia - 1 aktivácia na školskom
serveri.

17700411D 106,00 €

Výučbové CD – Európa - IA10 licencia

Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700294D 106,00 €
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05. Výučbové softvéry

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Stiefel

Výučbové CD – Európa - SV +IA10 licencia

Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri,  dodanie  1  kusu  inštalačného  CD  -  9
výučbových tém

17700037C 116,00 €

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - IA10 licencia
Výučbový  program  prináša  prehľad  historických
udalostí  a  svetových  konfliktov  po  skončení  2.
svetovej vojny. Licencia IA10 – aktivačná verzia do 10
počítačov, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700072D 117,00 €

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - SIA3 licencia
Licencia  SIA3 –  aktivačná verzia  do  3  počítačov  +
jednolicencia (bez inštalácie), dodanie 2 kusov CD v
jednom DVD boxe.

17700326D 106,00 €

Výučbové CD – Svet po druhej svetovej
vojne - SV +IA10 licencia
Licencia SV – sieťová verzia, 1 aktivácia na školskom
serveri, dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700327D 126,00 €

Výučbové CD – Hudobné nástroje - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie 1 kusu inštalačného CD.

17700211D 88,00 €

Výučbové CD - Začínam sa učiť - IA10
licencia
Licencia  IA10  –  aktivačná  verzia  do  10  počítačov,
dodanie  1  kusu  inštalačného  CD  -  vhodné  pre
predškolákov a 1. ročník ZŠ.

17700265D 96,00 €

Výučbové CD – Moja rodina - SIA5 licencia

Výučbový program s cvičeniami pre deti od 4 rokov.
Na príklade jednej rodiny sa deti dozvedia všetko o
rodine  a  jej  členoch.  Obsahuje  152  farebných
fotografií;  19  cvičení,  hier  a  maľovaniek;  6  úloh  na
rozpoznávanie podľa obrázkov. Texty sú nahovorené.

17700398D 92,00 €
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06. Interaktívna technika

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Virtuálna realita, Interaktívne LCD displeje
Virtuálna realita

ClassVR (set 4ks + nabíjacia stanica)

ClassVR obsahuje set VR/AR okuliarov, prenosnú stanicu na ochranu a nabíjanie okuliarov, jednoduché užívateľské
prostredie, súbor metodických listov a aktivít pre výučbu, prístup k webovému portálu pomocou ktorého je možné
jednoducho spravovať a kontrolovať zariadenia v triede. Obsah štruktúrované aktivity a lekcie podporia predstavivosť
študentov, zanechajú v nich zážitok, zlepšia zapamätateľnosť a skúsenosti.  Zvýšia tým schopnosť vizualizácie a
osvojiť si javy z rôznych oblastí ako napr. Matematika, Fyzika, Chémia, Informatika, Zemepis, Veda, História, Biológia
a ďalšie (celkovo 900 zdrojov).O výkon a konektivitu okulierov sa postará Cortex A17, 2GB RAM, 16 GB Disk , WiFi
2.4/5GHz.

98000001 1 974,00 €

ClassVR (set 8ks + nabíjacia stanica)

ClassVR obsahuje set VR/AR okuliarov, prenosnú stanicu na ochranu a nabíjanie okuliarov, jednoduché užívateľské
prostredie, súbor metodických listov a aktivít pre výučbu, prístup k webovému portálu pomocou ktorého je možné
jednoducho spravovať a kontrolovať zariadenia v triede. Obsah štruktúrované aktivity a lekcie podporia predstavivosť
študentov, zanechajú v nich zážitok, zlepšia zapamätateľnosť a skúsenosti.  Zvýšia tým schopnosť vizualizácie a
osvojiť si javy z rôznych oblastí ako napr. Matematika, Fyzika, Chémia, Informatika, Zemepis, Veda, História, Biológia
a ďalšie (celkovo 900 zdrojov).O výkon a konektivitu okulierov sa postará Cortex A17, 2GB RAM, 16 GB Disk , WiFi
2.4/5GHz.

98000002 3 540,00 €

Interaktívne LCD displeje

Interaktívny displej Vestel 65" IFM

Dotykový interaktívny displej s uhlopriečkou 165 cm
poskytuje ideálnu pomôcku pri  výučbe akéhokoľvek
predmetu.

92600026 1 699,00 €

Interaktívny displej Vestel 55“ IFM

Dotykový interaktívny displej s uhlopriečkou 140 cm
poskytuje ideálnu pomôcku pri  výučbe akéhokoľvek
predmetu. Veľkosť obrazovky 55" (140 cm), Rozlíšenie
UHD (3840x2160), 16,7 mil. farieb, Hmotnosť 30,5 kg,
Uchytenie  VESA  400x400,  R  dotyková  technológia,
Podpora až 10 dotykov naraz, Podpora OS Windows,
Mac, linux, Android, Reproduktory 2 x 8 W. PC modul
je možné...

92600032 1 344,00 €

Interaktívny displej Vestel 75" IFM

Dotykový interaktívny displej s uhlopriečkou 190 cm
poskytuje ideálnu pomôcku pri  výučbe akéhokoľvek
predmetu. Veľkosť obrazovky 75" (190 cm), Rozlíšenie
UHD (3840x2160), 16,7 mil. farieb, Hmotnosť 30,5 kg,
Uchytenie  VESA  400x400,  R  dotyková  technológia,
Podpora až 10 dotykov naraz, Podpora OS Windows,
Mac, linux, Android, Reproduktory 2 x 8 W. PC modul
je možné...

92600030 2 910,00 €

OPS modul pre interaktívne displeje Vestel

OPS jednotka -  PC zabudovateľné do interaktívnych
panelov

92600031 1 092,00 €
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06. Interaktívna technika

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Interaktívne tabule, Projektory
Interaktívne tabule

DualBoard 1279

DualBoard™ je  jednoducho ovládateľná interaktívna
tabuľa  odolnej  konštrukcie  s  možnosťou  práce  s
dvoma interaktívnymi perami súčasne.

91200000 960,00 €

TouchBoard Plus 78

TouchBoard  Plus™  je  jednoducho  ovládateľná
interaktívna  dotyková  tabuľa  odolnej  konštrukcie.

91100000 958,80 €

Interaktívna tabuľa - Inter tab 82” (209cm)
De Luxe
Interaktívna  tabuľa  InterTab  poskytuje  vďaka
množstvu tlačítok pre rýchle voľby vysoký komfort v
ovládaní a veľmi jednoduché a intuitívne používanie.

40900003B 1 080,00 €

Interaktívna tabuľa - Tween tab 85

Interaktívna  tabuľa  využívajúca  elektromagnetickú
technológiu,  ktorá  patrí  k  najpresnejším dotykovým
digitalizačným technológiám.

40900001A 999,60 €

Projektory
Vivitek DH759USTi (súčasťou držiak)

-  interaktívny projektor s  ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou -  interaktivita zabezpečená prostredníctvom 2
interaktívnych pier – možno používať obe naraz - možnosť dokúpiť IR modul pre rozšírenie funkcionality – okrem 2
interaktívnych pier umožňuje ovládanie dotykom s podporou 10 dotykov naraz - technológia zobrazovania: DLP®
BrilliantColorTM s plnou podporou 3D - svetelný výkon 3500 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1 - rozlíšenie na výstupe:
FullHD (1920x1080) s podporou vstupného rozlíšenia až WUXGA (1920x1200) - projekčná vzdialenosť: od 34,1 do 51
cm od projekčnej  plochy -  veľkosť  premietaného obrazu (uhlopriečka):  88"  -  110"  -  súčasťou projektora  je  aj
originálny  nástenný  držak  na  stenu  s  možnosťou  plynulej  regulácie  nastavovania  vzdialenosti  a  umiestnenie
projektora v 3 osiach - konektivita: 2x VGA (15pin... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

90400003 1 900,00 €

Magic box E1

Originálny „priateľ“ na učenie sa hrou Deti pracujú v prirodzených polohách (ľah, drep, sed na zemi) Systém „zapni a
hraj“ – stačí elektrická zásuvka . Obsahuje zabudovaný výkonný multimediálny počítač s OS Windows 8. Interaktívny
projektor so svetelným výkonom 3500 ANSI, rozlíšeniím WXGA ( 1280x800 ) a zabudovaným reproduktorom. Dve
interaktívne perá (Master/Slave)  ponúkajú plné ovládanie.  Bezdrôtová klávesnica a externá DVD mechanika sú
súčasťou  balenia.  Nechýba  samozrejme  ani  pripojenie  na  internet  pomocu  WiFi  amožnosť  pripojenia  USB  flash.
Ochranný prepravný obal a špeciálna projekčná plocha s rozmermi 200x125cm sú taktiež súčasťou balenia. Mobilný
výrobok – využiteľnosť vo viacerých triedach . Farebné prevedenie bielo-červené alebo možnosť dokúpenia farebnej
variácie (vodník, včielka,... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

KV030011D 3 660,00 €

EPSON EB-W41

3LCD, WXGA, 3 600 ANSI, 15 000:1, 10 000 hod ECO

90300023D 562,80 €

Vivitek DW265

DLP, WXGA, 3 500 ANSI, 15 000:1, 7 000 hod ECO

90300022D 598,80 €
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06. Interaktívna technika

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Projektory, Softvér

Vivitek DW882ST

DLP  projektor  s  krátkou  projekčnou  vzdialenosťou.
WXGA, 3 600 ANSI, 7000 hod ECO

90200002D 774,00 €

Vivitek DX263

DLP, XGA, 3 500 ANSI, 15 000:1, 7 000 hod. ECO

90300021D 510,00 €

Softvér/Výučbový softvér
Program Alf GOLD

V programe Alf môžete vytvárať testy s využitím 12 typov úloh: Rôzne typy úloh Otázka s výberom jednej odpovede
Pexeso Priradenie dvojíc pojmov Zaradenie slov do skupín Usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia
Výber viacerých odpovedí Popis obrázku Dvojice Puzzle Hádaj slovo Tajnička Doplň slova OnLine testovanie Pripravili
sme pre vás rozhranie, v ktorom budete môcť ľahko a rýchlo prideľovať testy a dokumenty žiakom a získať okamžite
spätnú väzbu o ich riešení. Učiteľ môže priradiť žiakom už hotové testy z databázy alebo vložiť svoje vlastné. Snažili
sme sa ovládanie zjednodušiť na maximum, takže prácu v online testovaní zvládne naozaj každý. V tomto videu si
môžete prezrieť systém práce v online testovaní a presvedčiť sa o jeho jednoduchosti a rýchlosti. Rozšírená... Viac
informácií nájdete na obchod.skola.sk

96400013D 569,00 €

SW Doprava 1-3 PC

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.
Vhodné pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

KV060005C 90,00 €

SW Doprava pre 4 a viac počítačov

Interaktívny program, ktorý hravou formou učí deti o
bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, výchove
k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých.

KV060006C 127,00 €

SW LES na 1-3 počítače

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060003C 108,00 €

SW LES na 4 a viac počítačov

Animovaný  multimediálny  program,  ktorý  pomáha
budovať environmentálne cítenie detí so zameraním
na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam
lesného  spoločenstva,  uvedomujú  si  dôležitosť
ochrany  prírody.  Deti  sa  hrajú  a  zároveň  učia.

KV060004C 145,00 €

SW Zvieratá na statku 1-3 PC

Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a zároveň učia.

KV060001C 108,00 €

SW Zvieratá na statku pre 4 a viac
počítačov
Animovaný  program  vhodný  ako  pomôcka  o
rozprávaní  o  hospodárskych  zvieratách  a  ich
mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú
a  zároveň  učia.  SW  obsahuje  úlohy  pre  rozvoj
koordinácie ruky a oka, jemnej motoriky, úlohy rôznej
náročn

KV060002C 145,00 €
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06. Interaktívna technika

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Softvér

Animačné štúdio

Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami
vedeli  vytvoriť  pekné  filmové  animácie.  Súprava
obsahuje: časovo neobmedzenú licenciu, web kameru,
zelené plátno, plastelínu a pozadie

39800111D 78,00 €

Softvér/Softvér pre interaktívne tabule
mozaBook CLASSROOM Slovenská verzia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej
hodine... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
96100101B Licencia na 1 rok 198,00 €
96100102B Licencia na 2 roky 360,00 €
96100103B Licencia na 3 roky 530,00 €
96100104B Licencia na 4 roky 660,00 €
96100105B Licencia na 5 rokov 799,00 €
96100107B Licencia na 7 rokov 1 049,00 €
96100110B Licencia na 10 rokov 1 399,00 €

mozaBook CLASSROOM Slovenská verzia - multilicencia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej
hodine... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
9610X101B Licencia na 1 rok 117,00 €
9610X102B Licencia na 2 roky 224,00 €
9610X103B Licencia na 3 roky 317,00 €
9610X104C Licencia na 4 roky 400,00 €
9610X105C Licencia na 5 rokov 483,00 €
9610X107D Licencia na 7 rokov 649,00 €
9610X110D Licencia na 10 rokov 897,00 €

mozaBook CLASSROOM Viacjazyčná verzia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej
hodine... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
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06. Interaktívna technika

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Softvér
Kód Názov Cena
96100301D Licencia na 1 rok 298,00 €
96100302D Licencia na 2 roky 566,00 €
96100303D Licencia na 3 roky 799,00 €
96100304D Licencia na 4 roky 1 013,00 €
96100305C Licencia na 5 rokov 1 222,00 €
96100307C Licencia na 7 rokov 1 639,00 €
96100310C Licencia na 10 rokov 2 222,00 €

mozaBook CLASSROOM Viacjazyčná verzia - multilicencia

Učitelia  môžu  pomocou  niekoľkých  jednoduchých  krokov  vytvoriť  zošity  alebo  z  používanej  učebnice  vytvoriť
interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami,
zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú
pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské
rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku. V našom
internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v
učebniach.   Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju
otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej
hodine... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
9610XM101 Licencia na 1 rok 213,60 €
9610XM102 Licencia na 2 roky 338,21 €
9610XM103 Licencia na 3 roky 480,60 €
9610XM104 Licencia na 4 roky 605,21 €
9610XM105 Licencia na 5 rokov 729,80 €
9610XM107 Licencia na 7 rokov 979,01 €
9610XM110 Licencia na 10 rokov 1 352,82 €

mozaMap

Náhrada  za  nástennú  mapuPár  kvalitných  digitálnych  máp  môže  nahradiť  mnoho  tlačených  nástenných  máp.
MozaMap mapy nepotrebujú priestor na uskladnenie, sú k dispozícii  kdekoľvek, kedykoľvek a v neobmedzenom
počte.  V  prípade  digitálnych  máp  aj  veľmi  detailné  mapy  sú  ľahko  čitateľné.  Možno  prispôsobiť  vlastným
potrebámMapy sú zložené z  vrstiev,  ktoré  možno ľahko zapnúť  alebo vypnúť,  respektíve  nastaviť,  aby blikali.
Takýmto spôsobom učitelia môžu prispôsobiť mapu danej vyučovacej hodine, zvýrazniť dôležité časti, vďaka čomu sa
žiaci dokážu lepšie sústrediť na preberané učivo. Takto sa možno vyhnúť tomu, aby sa žiaci sústredili na dodatočné
informácie,  ktoré  by  mohli  odpútať  ich  pozornosť  a  možno  tak  zvýšiť  efektívnosť  vyučovacej  hodiny.
UniverzálnyProgram ponúka mnoho ilustrácií a animácií, ktoré posúvajú používanie máp na vyučovacej hodine do
novej dimenzie. Žiakov možno ľahko... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
961MM101C 1. st. ZŠ - Licencia na 1 rok 90,00 €
961MM102D 1. st. ZŠ - Licencia na 2 roky 159,00 €
961MM103D 1. st. ZŠ - Licencia na 3 roky 216,00 €
961MM104D 1. st. ZŠ - Licencia na 4 roky 279,00 €
961MM107D 1. st. ZŠ - Licencia na 7 rokov 444,00 €
961MM105D 1. st. ZŠ - Licencia na 5 rokov 339,00 €
961MM110D 1. st. ZŠ - Licencia na 10 rokov 629,00 €
961MM201C 2. st. ZŠ - Licencia na 1 rok 130,00 €
961MM202D 2. st. ZŠ - Licencia na 2 roky 225,00 €
961MM203D 2. st. ZŠ - Licencia na 3 roky 312,00 €
961MM204D 2. st. ZŠ - Licencia na 4 roky 399,00 €
961MM205D 2. st. ZŠ - Licencia na 5 rokov 469,00 €
961MM207D 2. st. ZŠ - Licencia na 7 rokov 639,00 €
961MM210D 2. st. ZŠ - Licencia na 10 rokov 900,00 €
961MM301D SŠ - Licencia na 1 rok 180,00 €
961MM302D SŠ - Licencia na 2 roky 313,00 €
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06. Interaktívna technika

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Softvér
Kód Názov Cena
961MM303D SŠ - Licencia na 3 roky 432,00 €
961MM304D SŠ - Licencia na 4 roky 540,00 €
961MM305D SŠ - Licencia na 5 rokov 650,00 €
961MM307D SŠ - Licencia na 7 rokov 888,00 €
961MM310C SŠ - Licencia na 10 rokov 1 290,00 €

Euklides geometria v rovine

Priehľadná  konštrukcia  Každý  z  pripravených  objektov  je  možné  vyfarbiť,  alebo  použiť  rôzne  štýly  čiar  pri
zobrazovaní. Ktorýkoľvek z objektov môžeme vypnúť alebo znovu zapnúť. Pomocné čiary, ktoré nie sú pri konečnom
výsledku dôležité sa dajú skryť jedným kliknutím.K objektom môžu byť pripojené značky (body, priamky, ...) ktoré
môžu obsahovať poznámky,  alebo s  ich pomocou zobraziť  dynamické parametre objektov (napríklad súradnice
bodov, dĺžka línie). Značky je možné zapnúť alebo vypnúť pre každý objekt. Základné alebo komplexné Program je
založený na 6 základných krokoch Euklidovej konštrukcie,ktorými postupným zadávaním pripravíme úlohu. Popri
základných krokoch sú dostupné viaceré konštrukčné kroky(konštrukcia dotyčnice zo základných objektov), Program
je schopný vykonávať všetky základné geometrické transformácie(reflexie proti osi, alebo stredu, translácia, rotácia,
projekcia,... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
961MG001B Licencia na 1 rok 40,00 €

euler3D priestorová geometrická konštrukcia

Priestorová  súradnicová  sústavaNajväčšia  dátová  jednotka  programu  je  projekt.  Útvary  v  projekte  sú  definované
svojimi  vrcholmi,  hranami  a  stranami.  Vrcholy  sú  definované  svojimi  súradnicami  (X,  Y,  Z),  hrany  sú  definované
výberom  ich  počiatočných  a  koncových  vrcholov,  strany  sú  definované  výpočtom  ich  definujúcich  vrcholy.  Okrem
číselných  hodnôt  súradníc,  používateľ  môže  používať  konštanty,  predtým  importované  do  projektu  (definované
pomocou písmen ABC). Personalizácia Pri kontrole útvarov pre lepšiu prehľadnosť môžete používať rôzne fólie k
stranám, vrcholom a hranám ktoré sa dajú podľa potreby zapínať a vypínať. Okrem predvoleného číslovania sa hrany,
vrcholy a strany dajú označovať nálepkami pre primerané zobrazenie ich môžete aj vypnúť. Pre realistický vzhľad sú
k dispozícií dva svetelné zdroje. Tie môžu byť upevnené na jednom mieste alebo môžu byť nastavené tak, aby
sledovali pohyb... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk
  

Kód Názov Cena
961MG002B Licencia na 1 rok 40,00 €

Softvér/Jazykové laboratórium
Easy School Net Evolution 16 T

Umožňuje učiteľovi otvárať posluchové cvičenia, konverzovať s jedným študentom, skupinou študentov alebo celou
triedou, vytvárať testy so zadefinovaním správnej odpovede a automatickou kontrolou a vyhodnotením celej triedy za
par sekúnd. Učiteľ môže pozorovať a ovládať procesy na študentských staniciach a môže študentov individuálne
skúšať.

15-0055A 529,20 €

Easy School Net Evolution 16 S

Slúži na komunikáciu žiackeho počítača s počítačom učiteľa, žiak môže pracovať v prostredí Easy School podľa
pokynov učiteľa, samostatne alebo v pridelenej dvojici alebo skupine iných žiakov. Môže komunikovať individálne s
učiteľom.

15-0057A 220,80 €
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06. Interaktívna technika

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Softvér, Ostatná IKT technika

Easy School - Slúchadlá s mikrofónom

Odolné voči namáhaniu, prívodný kábel je chránený
voči prelomeniu.

15-0054A 40,80 €

12-kanálový audio-video modul

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0070A 360,00 €

Testovací modul

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0069A 180,00 €

Easy School DVR T

Vytváranie lekcií a cvičení pre jazykové kurzy: vytvára
podmienky  pre  efektívne  samoštúdium  študentov,
učenie  jazykov  s  cvičeniami  obsahujúcimi  audio,
video,...

15-0065A 121,20 €

Easy School DVR S

Každá  stanica  má  vlastnú  databázu  nahrávok,
umožňuje  nahrávať  lekcie  na  hard  disk  alebo  USB
pamäť,  disketu,  študenti  sú  schopní  počúvať  a
zaznamenávať vlastné zvukové nahrávky na svojich
staniciach a využívať digitálny záznam.

15-0068A 121,20 €

Ostatná IKT technika
AVerVision U50

základný model vizualizéru malá hmotnosť,  ľahká prenosnosť automatické zaostrovanie rozlíšenie 5 M pixel  8x
digitálny zoom jednoduché použitie aktívna plocha zachytenia A3 vstup 2x USB, výstup 1x mini USB lampa na
osvetlenie pripojenie k PC hmotnosť 1,5 kg súčasťou SW na anotovanie Špecifikácia image sensor: 1/4” CMOS color
image sensor total pixels: 5M output resolution: 5M (2592 x 1944) TV lines: 1000 (max.) zoom: 8X digital zoom frame
rate: 30fps (max.) focus: auto / manual shooting area: A3 landscape image rotation: electronic rotation 0° / 90° /
180° /  270° (via software) annotation:  yes (via software) recording:  yes (via software) image effects:  color  /  b&w /
negative  /  freeze  (via  software)  image adjustments  (white  balance /  exposure):  auto  /  manual  (via  software)
presentation  tools:  yes  (Spotlight  & Visor  via  software)  built-in  MIC:  yes  capture...  Viac  informácií  nájdete  na
obchod.skola.sk
93100000D 270,00 €

AVerVision U70

Vizualizér  AVerVision  spája  výhody  interaktívnych  systémov s  využitím tradičných  učebných pomôcok,  ako  sú
priesvitné  fólie,  tlačené  pomôcky  alebo  priestorové  predmety.  Snímač  1/3.06  CMOS  Výstupné  rozlíšenie  4K
(3840x2160) 8 Megapixelov 16x digitálny zoom Max. 60fps Autofocus s manuálnym doostrením Zachytenie obrazu
max. A3 na šírku Digitálne rotovanie o 90/180/270° Anotácie Nahrávanie Vstavaný mikrofón Prisvietenie - LED svetlo
Vstupy: 2x USB 2.0 (z nich 1 napájanie) Výstupy: 1x mini USB 3.0 Hmotnosť 1,5 kg Rozmery zložený/v prevádzke:
242 x 188 x 44 mm / 233 x312 x 468 mm

93100018D 332,40 €

Sunson SS-625

Vizualizér je pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou
kamery a VGA alebo HDMI káblov. Technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4x Optický / 5x Digitálny), Video: 30
snímkov/sek.,  rozlíšenie  na  výstupe:  1080p  (HDMI),  vyváženie  bielej:  auto/manual,  manuálna  korekcia  jasu,
doplnkové funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia na ČB
snímku,  konverzia  pozitív/negatív.  Výstupy 1xVGA In,  1x  VGA Out,  1xHDMI,  USB-B,  SD Card  čítačka,  napájací
konektor DC 5V. Vizualizér má zabezpečenie proti krádeži a diaľkové ovládanie.

90700044 276,00 €
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06. Interaktívna technika

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Príslušenstvo
Príslušenstvo

Univerzálny posuvný držiak na interaktívnu tabuľu - mobilný

Univerzálny držiak na interaktívnu tabulu - mobilný ( s kolieskami) s vertikálnym posuvom +-50cm. Konštrukcia
zahŕňa mobilné nožičky na kolieskach, úchyt na interaktívnu tabulu aj rameno na projektor. Je potrebné už pri
objednávaní posuvu do steny vedieť typ projektora, ktorý sa bude montovať - rameno na projektor sa už vo výrobe
prispôsobuje tak, aby bolo funkčné.

18800253B 711,00 €

Plátno závesné manuálne BasicScreen
1,35x1,8m, 4:3
BasicScreen-závesné  manuálne  plátno  s  klasickým
roletovým  mechanizmom.  Biely  tubus-  cenovo
výhodný  model.

15000092D 92,90 €

Plátno závesné manuálne Elite Screens 80''
- 162x122 cm
Manuálne  závesné  projekčné  plátno,4:3.  Biele.
Rozmery 122x163 cm. Orámovanie na hornom okraji
3.8  cm.  Napínací  mechanizmus,  nastaviteľná  dĺžka
plátna.  Vhodné  pre  zatemnené  miestnosti.  Biele
púzdro.

15000228D 90,00 €

Projekčná plocha rollo

Rolovateľná projekčná plocha rozmery 200 x 125 cm
(uhlopriečka 236 cm) pre deti veľmi príjemný a teplý
povrch súčasťou balenia sú dve sťahovacie pásky na
suchý zips umývateľný povrch

KV030005 64,80 €

Stropný držiak na datavideoprojektor,
prestaviteľná dĺžka 610-930 mm
Stropný  držiak  na  datavideoprojektor,  prestaviteľná
dĺžka 610-930 mm

15000207D 114,20 €
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07. Školské tabule

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Trojdielne, krídlové, posuvné
Trojdielne, krídlové, posuvné

Tabuľa Triptych Keramic 31 (300x100 cm)

Trojdielne tabule Triptych s dvomi otočnými krídlami ponúkajú pohodlnú plochu pre písanie. Vyrábajú s magnetickým
keramickým povrchom (biely na písanie stierateľnými popisovačmi a zelený na písanie kriedou, pričom je možná ich
ľubovolná  kombinácia).  Keramické  povrchy  sú  zvlášť  vhodné  pre  intenzívne  dlhodobé  používanie
a je na ne poskytovaná záruka 25 rokov Ceny tabuľ sú uvedené bez zdvíhacieho mechanizmu a bez montáže.

18000001C 443,16 €

Kód Názov Cena
18000002C Tabuľa Triptych Keramic 32 (300x120cm) 492,72 €
18000003C Tabuľa Triptych Keramic 41 (400x100 cm) 543,24 €
18000004C Tabuľa Triptych Keramic 42 (400x120cm) 607,56 €
18000007D Odkladacia lišta Al šroká - 150cm 38,76 €
18000008D Odkladacia lišta Al široká - 200cm 47,64 €
18000009F Stojan so zdvíhacím mechanizmom k tabuli Triptych - klzné lož. 210,10 €
18000010F Stojan so zdvíhacím mechanizmom k tabuli Triptych - valivé lož. 324,00 €
18000011D Sada pre montáž tabule Triptych na stenu - bez zdvíhacieho pmechanizmu 18,40 €

Tabuľa Triptych Keramic 31 (300x100 cm) - komplet

Trojdielne tabule s keramickým magnetickým povrchom (zelený pre písanie kriedou, biely pre písanie stierateľnými
popisovačmi).  Sú  dodávané so  zdvíhacím mechanizmom s  viazaným pohybom (pohyb tabule  bez  priečenia)  s
tlmením v koncových polohách. Keramické povrchy sú zvlášť vhodné pre intenzívne dlhodobé používanie, je na ne
poskytovaná záruka 25 rokov. V prevedení "komplet" je zahrnutá trojdielna tabuľa, zdvíhací posuvný mechanizmus a
odkladacia lišta po celej šírke prostredného dielu tabule, ktorá zároveň slúži ako madlo pri posúvaní tabule.

18000212C 807,60 €

Kód Názov Cena
18000329C Tabuľa Triptych Keramic 32 (300x120 cm) - komplet 850,80 €
18000215D Tabuľa Triptych Keramic 41 (400x100 cm) - komplet 902,40 €
18000331C Tabuľa Triptych Keramic 42 (400x120 cm) - komplet 958,80 €
18000584C Tabuľa Triptych Keramic T36 (360x120 cm) - komplet 921,60 €

Pylónová tabuľa 201 (200x100 cm) - dvojitá

Posuvné tabule s keramickým magnetickým povrchom (zelený pre písanie kriedou, biely pre písanie stierateľnými
popisovačmi), uložené v bočných pylónových profiloch. Pylóny umožňujú použitie dvoch nezávisle pohyblivých tabúľ.
M e d z i  p y l ó n y  j e  m o ž n é  u m i e s t n i ť  p r o j e k č n ú  p l o c h u .
Keramické povrchy sú zvlášť vhodné pre intenzívne dlhodobé používanie, je na ne poskytovaná záruka 25 rokov. 

18000209D 1 269,24 €

Kód Názov Cena
18000326D Pylónová tabuľa 202 (200x120 cm) - dvojitá 1 339,44 €
18000220D Pylónová tabuľa 251 (250x100 cm) - dvojitá 1 376,28 €
18000333D Pylónová tabuľa 252 (250x120 cm) - dvojitá 1 462,56 €
18000210D Pylónová tabuľa 301 (300x100 cm) - dvojitá 1 520,64 €
18000327D Pylónová tabuľa 302 (300x120 cm) - dvojitá 1 619,04 €
18000213D Pylónová tabuľa 401 (400x100 cm) - dvojitá 1 881,24 €
18000211D Pylónová tabuľa Triptych 31 (300x100 cm) 1 160,00 €
18000214D Pylónová tabuľa Triptych 41 (400x100 cm) 914,64 €
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07. Školské tabule

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Keramické
Keramické/Biele

Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x180cm

Biela  keramická,  magnetická  tabuľa,  popisovateľná  suchostierateľnými  fixami.  Povrch  tabule  tvorí  kovová  fólia,  na
ktorej  je  nanesený  veľmi  tvrdý  keramický  smalt,  odolný  voči  poškriabaniu,  ktorý  zabezpečuje  veľmi  dobrú
stierateľnosť aj po mnohých rokoch používania. Zvlášť vhodné pre intenzívne dlhodobé používanie. Hliníkový rám so
zaoblenými rohmi. 25-ročná záruka na povrch tabule. Tabule je možné zavesiť po výške i po šírke. Súčasťou balenia
je  jednoduchá  monážna  sada  a  držiak  na  fixku.  Rozmer:  120x180cm.  Možnosť  vyhotovenia  aj  v  iných  rozmeroch.
Maximálna odporúčaná veľkosť tabule je 120x300cm.

18000032C 204,24 €

Kód Názov Cena
18000030C Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x90cm 107,64 €
18000031C Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x150 cm 174,96 €
18000033C Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x200cm 222,48 €
18000034C Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x240 cm 270,36 €
18000243C Tabuľa keramická, magnetická, biela120x300 cm 334,68 €
18000038C Tabuľa keramická, magnetická, biela 100x150 cm 157,92 €
18000039C Tabuľa keramická, magnetická, biela 100x180 cm 181,32 €
18000040C Tabuľa keramická, magnetická, biela 100x200cm 193,20 €
18000373C Tabuľa keramická, magnetická, biela 100x240cm 223,80 €
18000042C Tabuľa keramická, magnetická, biela 100x300 cm 301,80 €

Tabuľa keramická, magnetická, biela 120x240 cm - projekčná

Biela  keramická,  magnetická  tabuľa,  popisovateľna  suchostierateľnými  fixami.Verzia  s  matným  povrchom
eliminujúcim odlesky, zvlášť vhodná na použitie s dataprojektorom. Povrch tabule tvorí kovová fólia, na ktorej je
nanesený veľmi tvrdý keramický smalt, odolný voči poškriabaniu, ktorý zabezpečuje veľmi dobrú stierateľnosť aj po
mnohých  rokoch  používania.  Hliníkový  rám so  zaoblenými  rohmi.  25-ročná  záruka  na  povrch  tabule.  Možnosť
vyhotovenia aj v iných rozmeroch. Maximálny odporúčaný rozmer tabule je 120x300cm.

18000563C 286,68 €

Keramické/Zelené (na písanie kriedou)
Tabuľa keramická, magnetická, zelená 100x200 cm

Zelené magnetické tabule s  mimoriadne kvalitným keramickým povrchom, popisovateľné kriedou,  rámované v
hliníkovom ráme so zaoblenými plastovými rohovými spojkami. Zvlášť vhodné pre intenzívne dlhodobé používanie.
Možnosť zavesenia po výške aj po šírke. Súčasťou balenie je jednoduchá montážna sada a držiak na kriedu. Rozmer:
100x200cm. Tabule je možné vyhotoviť aj v iných rozmeroch. Maximálna odporúčaná veľkosť tabule je 120x300cm.

18000224C 193,20 €

Kód Názov Cena
18000244C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 120x300cm 334,68 €
18000377C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 120x240 cm 270,36 €
18000230C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 120x200 cm 222,48 €
18000398C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 120x150 cm 174,96 €
18000240C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 100x300 cm 301,80 €
18000374C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 100x240 cm 242,04 €
18000392C Tabuľa keramická, magnetická, zelená 100x150 cm 157,92 €
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07. Školské tabule

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Nekeramické, Napichovacie
Nekeramické/Biele

Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 100x150 cm

Biele magnetické tabule s lakovaným povrchom sú bezprašné ekologické tabule popisovateľné suchostierateľnými
fixami. Majú matnejší povrch, dajú sa použiť s magnetmi. Rámované sú hliníkovým rámom so zaoblenými plastovými
rohovými spojkami. Tabule možno zavestiť na šírku alebo na výšku.

18000070C 140,16 €

Kód Názov Cena
18000071C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 100x180 cm 157,20 €
18000325C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 120x100 cm 102,72 €
18000063C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 120x150cm 145,08 €
18000064C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 120x180 cm 164,64 €
18000065E Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 120x200 cm 179,52 €
18000062C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 120x90 cm 81,24 €
18000228E Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 200x100 cm 171,72 €
18000376C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 240x100 cm 207,36 €
18000379C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 240x120 cm 217,92 €
18000241C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 300x100 cm 253,20 €
18000245C Tabuľa nekeramická, magnetická, biela 300x120 cm 266,04 €

Panel Štandard 120x150 - magnetický obojstranný

Obojstranná magnetická tabuľa, rozmer 120x150cm - bez stojín, tie je potrebné objednať zvlášť, podľa zostavy, akú
si vytvoríte. Panel je využiteľný na školských chodbách, vestibuloch a iných priestoproch, kde je požiadavka rozčleniť
priestor, vyvesiť oznamy alebo vytvoriť výstavu z detských prác. Je možná kombinácia panelov s rôznym povrchom
(magentický, korkový, terxtilný) a príslušných stojín.

18000402E 173,40 €

Napichovacie/Korkové

Tabuľa kombinovaná (biela + korok)
150x100 cm
Kombinované  tabule  -  biela  magnetická  časť  na
písanie  stierateľnými  popisovačmi  +  napichovacia
časť  s  korkovým povrchom. Tabule sú rámované v
hliníkovom ráme so zaoblenými plastovými rohovými
spojkami.

18000393C 138,00 €

Tabuľa korková 240x120 cm

Napichovacie tabule s povrchom z prírodného korku,
rámované  v  hliníkovom  ráme  so  zaoblenými
plastovými  rohovými  spojkami.

18000378C 121,20 €

Kód Názov Cena
18000437C Tabuľa kombinovaná (biela + korok) 90x120 cm 103,44 €
18000233C Tabuľa korková 200x120 cm 98,88 €
18000406C Tabuľa korková 150x120 cm 87,12 €
18000396B Tabuľa korková 150x100 cm 82,20 €
18000439C Tabuľa korková 120x90 cm 59,88 €
18000227C Tabuľa korková 200x100 cm 93,36 €
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07. Školské tabule

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Napichovacie

Tabuľa napichovacia obojstranná korková
150x120 cm, T stojan
Obojstranné napichovacia korková tabuľa na stojane -
rozmer  150x120cm.  Vhodná  aj  na  optický  predel
priestoru, poskytuje dostatok miesta na žiacke práce,
oznamy alebo iné informácie. Dostupná aj v prevedení
textil za príplatok 15,- EUR s DPH.

18000473C 173,16 €

Panel Korok 120x150 - napichovací
obojstranný
Obojstranné  tabule  s  možnosťou  voľby  povrchu
(korok,  textil,  magnetický  za  príplatok).  Umožňujú
vytvárať  rôzne  zostavy.  Panely  sú  využiteľné  na
školských chodbách, vestibuloch a iných priestoroch,
kde  je  požiadavka  rozčleniť  priestor.  Možná  je  aj
kobinácia  viacerých  panelov  a  stojín.  Stojiny  sa
objednávajú zvlášť.

18000399E 134,04 €

Kód Názov Cena
18800148B Panel Korok 90x120 cm - napichovací, obojstranný 90,24 €
18800149B Panel Korok 90x150 cm - napichovací, obojstranný 104,28 €
18000405C Stojina krajná "T" 51,36 €
18000403E Stojina stredová 41,40 €

Napichovacie/Textilné
Textilná tabuľa 120x90 cm

Napichovacia  tabuľa  s  textilným povrchom je  kvalitnej  konštrukcie,  orámovaná  hliníkovým rámom povrchovo
upraveným prírodným eloxom, so zaoblenými plastovými rohmi šedej farby. Zavesenie tabuľe je možné na výšku
alebo na šírku.

18000100C 63,96 €

Kód Názov Cena
18000397C Textilná tabuľa 150x100 cm 95,28 €
18000407C Textilná tabuľa 150x120 cm 98,40 €
18000229C Textilná tabuľa 200x100 cm 113,52 €
18000380C Textilná tabuľa 240x120 cm 134,88 €
18000534C Textilná tabuľa napichovacia obojstranná 150x120 cm, T stojan 188,28 €

Panel textilný štandard 90x150 cm

Obojstranný textilný panel, rozmer 90 x150cm - bez stojín, tie je potrebné objednať zvlášť, podľa zostavy, akú si
vytvoríte. Panel je využiteľný na školských chodbách, vestibuloch a iných priestoproch, kde je požiadavka rozčleniť
priestor, vyvesiť oznamy alebo vytvoriť výstavu z detských prác. Je možná kombinácia panelov s rôznym povrchom
(magentický, korkový, terxtilný) a príslušných stojín.

18800152B 104,28 €

Kód Názov Cena
18800042D Panel textilný štandard 90x120 cm 82,10 €
18800151B Panel textilný štandard 120x150 cm 136,56 €
18800156C Stojina krajná, 200 cm k predeľovacím panelom 51,60 €
18800157C Stojina stredná, 200 cm k predeľovacím panelom 38,76 €

Stojina ROUND, 200 cm k predeľovacím panelom

Elegantná stojina s kruhovou základňou k predeľovacím panelom. Výška 200 cm. Pri tomto type stojín nie je potrebné
rozlišovať, či je krajná alebo stredová.

18800258C 74,88 €
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07. Školské tabule

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Otočné, Flipcharty
Otočné

Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 120x90cm

Dvojnásobný tabuľový priestor. Jedoduchým pohybom ju preklopíte do potrebnej pozície a zaistíte. Má priestornú
odkladaciu lištu na písacie potreby, magnety a iné pomôcky. Je pojazdná na kovovej konštrukcii na kolieskach s
brzdou. Samotná tabuľa je rámovaná v hliníkovom ráme povrchovo upravenom prírodným eloxom so zaoblenými
plastovými rohmi sivej farby. Magnetický povrch tabule môže byť: 1.Magnetický biely – s matnejším povrchom na
popis fixom 2.Keramický biely – kvalitnejší magnetický povrch s veľkou oteruvzdornosťou, vhodný na časté použitie
najmä  v  školách,  na  popis  fixom  3.Keramický  zelený  –  magnetický  povrch  s  veľkou  oteruvzdornosťou,  vhodný  na
časté použitie najmä v školách , na popis kriedou 4.Kombinácia uvedených povrchov (jedna strana biela keramická,
druhá strana zelená keramická…) K tabuliam... Viac informácií nájdete na obchod.skola.sk

18800015C 261,36 €

Kód Názov Cena
18000395C Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 150x100 cm 252,00 €
18000401C Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 150x120 cm 341,52 €
18800016C Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 180x100cm 316,80 €
18000226C Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 200x100 cm 324,00 €
18000232C Tabuľa magnetická, nekeramická - preklápacia 200x120 cm 415,08 €
18800103B Tabuľa keramická - preklápacia 120x90cm 319,44 €
18800101B Tabuľa keramická - preklápacia 150x120cm 364,50 €
18800102B Tabuľa keramická - preklápacia 180x100cm 364,50 €
18800100B Tabuľa keramická - preklápacia 200x120cm 501,60 €

Flipcharty

Flipchart Standard - nekeramický, Al rám

Prenosná  biela  magnetická  tabuľa  100x70  cm,  na
stojane s  tromi zasúvateľnými nohami,  s  lištou pre
uchytenie  papierového  bloku,  príp.  zásuvnými
bočnými  ramenami.  Písať  možno  priamo  na
stierateľnú  plochu  tabule  i  na  papierový  blok.

18000280D 102,00 €

Flipchart Keramic - keramický, Al rám

Prenosná biela keramická magnetická tabuľa 100x70
cm, na stojane s tromi zasúvateľnými nohami, s lištou
pre  uchytenie  papierového  bloku,  príp.  zásuvnými
bočnými  ramenami.  Písať  možno  priamo  na
stierateľnú  plochu  tabule  i  na  papierový  blok.

18000279D 178,80 €

Flipchart LUX - keramický, mobilný, AL rám

Mobilná biela keramická magneticka tabuľa 100x70
cm,  stojan  na  kolieskach,  s  lištou  pre  uchytenie
papierového  bloku,  príp.  zásuvnými  bočnými
ramenami. Písať možno priamo na stierateľnú plochu
tabule i na papierový blok.

18000283D 235,20 €

Štartovacia sada k flipchartom

Praktická  sada  príslušenstva  k  flipchartom,
obsahujúca  3  flipchartové  20  listové  bloky,  2
popisovače  v  čiernej  a  červenej  farbe,  sadu  4
popisovačov  v  základných  farbách,  4  magnety
priemeru 30 mm a brožúrku s tipmi.

18000581D 34,20 €

Kód Názov Cena
18000276D Flipchart ECO - nekeramický, Al rám 75,60 €
18000282D Podstavec pojazdný - pre Flipchart 58,20 €
18000278D Ramená bočné na flipchart - zasúvacie 18,00 €
18000295C Držiak blokov pre flipchart - magnetický 72,00 €
18000116D Blok 20 ks papierov na flipchart, čistý 5,52 €
18000525D Blok 20 ks papierov na flipchart, štvorčekový 6,00 €
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07. Školské tabule

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Stojany k tabuliam, Príslušenstvo k tabuliam
Stojany k tabuliam

Stojan L na kolieskach (100x150cm)

Mobilný stojan pre keramické, korkové a kombinované
tabule. Dve kolieska s brzdou.

18000088D 99,00 €

Stojan T spevnený pojazdný

Mobilný stojan pre keramické, korkové a kombinované
tabule. Dve kolieska s brzdou.

18000190D 96,60 €

Príslušenstvo k tabuliam
Sada geometrických potrieb na tabuľu v plastovom obale

Sada rysovacích pomôcok pre školské tabule. Materiál: plast. Rozmer balenia: 110 x 63 cm. Rovné pravítko 100 cm,
uhlomer, 60 cm, pravouhlý rovnoramenný trojuholník 45°, pravouhlý nerovnoramenný trojuholník 60°, kružidlo s
prísavkou, ukazovadlo 100cm).

18000391D 125,88 €

Kód Názov Cena
18000466D Kružidlo - prísavka - krieda, fix (plast) 18,00 €
18000565D Kružidlo magnetické - krieda, fix (plast) 21,84 €
18000133D Pravítko 1m (plast) 10,32 €
18000131D Trojuholník 45 st. (plast) 10,92 €
18000130D Trojuholník 60 st. (plast) 10,92 €
18000562D Trojuholník s uhlomerom 60cm (plast) 20,76 €
10300538B Trojuholník s uhlomerom pravouhlý magnetický - 60 cm 26,40 €
10300539B Trojuholník s uhlomerom pravouhlý magnetický - 80 cm 35,70 €
18000132D Uhlomer, plastový 10,92 €
18000564D Ukazovadlo - plast 105 cm 10,08 €
18000289A Stierka magnetická 1,80 €
18090289D Stierka magnetická, vymeniteľná handrička 7,92 €
18800027D Vymeniteľné handričky 2,76 €
18800024C Čistič na biele tabule 4,00 €
18000478D Spray čistiaci (120 ml) na biele tabule 3,00 €
18000441D Fixy CENTROPEN na bielu tabuľu- sada 4 farieb 3,30 €
18000526D Fixy plniteľné (1,5-3mm) - sada 4 ks 6,36 €
18000528D Fixy plniteľné, (1mm) - sada 4 ks 6,72 €
18000529C Fixy plniteľné, (2-7mm) - sada 4 ks 15,00 €
18000119C Držiak popisovačov - magnetický 9,36 €
18000219D Magnety farebné 24mm 2,52 €
18000217D Magnety farebné 32mm 3,60 €

Krieda so zníženou prašnosťou - biela (100
ks)
Balenie 100 ks okrúhlych kried bielej farby. Vhodné na
písanie na tabuľu i na kreslenie na chodník.

18000188D 3,84 €

Krieda so zníženou prašnosťou - 10 farebná
(100 ks)
Balenie 100 ks okrúhlych kried v 10 farbách. Vhodné
na písanie na školskú tabuľu i na kreslenie na chodník.

18000541D 6,36 €
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07. Školské tabule

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Príslušenstvo k tabuliam
Kód Názov Cena
10300469A Krieda trojhranná ergonomická - oranžová (100 ks) 5,76 €
10300466A Krieda trojhranná ergonomická - biela (100 ks) 3,90 €
10300468A Krieda trojhranná ergonomická - žltá(100 ks) 5,76 €
10300470A Úložný box na školské kriedy 0,2L 2,52 €
10300561A Úložný box na školské kriedy 0,3L 5,40 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Žiacky pevný nábytok
Žiacky pevný nábytok

Lavica ML1, 1-miestna, pevná, profil
štvorhran
Rozmer  70x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  štvorhranný  profil  ,  doska  LDT,  hrana
ABS, odkladací drôtený košík

18000006D 61,80 €

Lavica ML1, 2-miestna, pevná, profil
štvorhran
Rozmer  130x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  štvorhranný  profil  ,  doska  LDT,  hrana
ABS, odkladací drôtený košík

18000266D 71,52 €

Lavica ML2, 1-miestna, pevná, profil trubka

Rozmer  70x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  profil  trubka,  doska  LDT,  hrana  ABS,
odkladací drôtený košík

18000270D 52,08 €

Lavica ML2, 2-miestna, pevná, profil trubka

Rozmer  130x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  profil  trubka,  doska  LDT,  hrana  ABS,
odkladací drôtený košík

18000156D 62,40 €

Lavica ML3, 1-miestna, pevná, kruhový
profil
Rozmer  70x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  profil  trubka,  doska  LDT,  hrana  ABS,
odkladací drôtený košík, plastové koncovky chrániace
podlahu

18000271D 40,20 €

Lavica ML3, 2-miestna, pevná, kruhový
profil
Rozmer  130x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  kruhový  profil,  doska  LDT,  hrana  ABS,
odkladací drôtený košík, plastové koncovky chrániace
podlahu

18000272D 51,00 €

Lavica ML4, 1-miestna, pevná,
plochooválny profil
Rozmer  70x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  plochooválny  profil,  doska  LDT,  hrana
ABS,  odkladací  drôtený  košík,  plastové  koncovky
chrániace podlahu

18000267D 43,80 €

Lavica ML4, 2-miestna, pevná,
plochooválny profil
Rozmer  1300x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),  plochooválny  profil,  doska  LDT,  hrana
ABS,  odkladací  drôtený  košík,  plastové  koncovky
chrániace podlahu

18000268D 55,80 €

Stolička Klasic, kruhový profil

Stolička  Klasic,  kruhový  kovový  profil,  pevná.  Pri
objednávke uvádzajte požadovanú veľkosť podľa ISO
(2-7) a farebu podľa vzorkovníka RAL.

18800266D 28,44 €

Stolička LAVA, plochooválny profil

Stolička  LAVA,  plochooválny  kovový  profil,  pevná.  Pri
objednávke uvádzajte požadovanú veľkosť podľa ISO
(2-7) a farebu podľa vzorkovníka RAL.

18800267D 37,68 €

Stolička pre vozíčkára

Školská stolička pre vozičkára s oporným rámom, na
kolieskach. Konštrukcia plochoovál, (možnosť výberu
farby).  Sedák  a  opierka  anatomicky  tvarovaná
preglejka.

18000294D 249,00 €

Stolička žiacka ML1, pevná, profil
štvorhran
Stoličky stohovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách. Kovová
konštrukcia (možnosť výberu farby)

18000143D 31,80 €
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08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Žiacky pevný nábytok, Žiacky nastaviteľný nábytok

Stolička žiacka ML2, pevná, profil trubka

Stoličky sťahovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách, kovová
konštrukcia, profil trubka, možnosť výberu farby

18000150D 28,70 €

Stolička žiacka ML3, pevná, kruhový profil

Stoličky sťahovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách, kovová
konštrukcia, kruhový profil, možnosť výberu farby

18000158D 35,04 €

Stolička žiacka ML4, pevná, profil ovál

Stoličky sťahovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách, kovová
konštrukcia, plochooválny profil.

18000269D 35,20 €

Žiacky nastaviteľný nábytok

Lavica ML, pre vozíčkara, 1-miestna,
výšk.nastav., nakl.doska...
Stôl  pre  “vozičkára”,  stôl  má  vykrojenú,  plynulo
naklápaciu  dosku,  výškovo  nastaviteľnú.  Kovová
konštrukcia (možnosť výberu farby), dosky LDT, hrany
ABS

18000197D 170,40 €

Lavica ML3, 1-miestna, nastaviteľná,
kruhový profil
Rozmer  70x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),výškovo  nastaviteľná,  profil  trubka,
doska  LDT,  hrana  ABS,  odkladací  drôtený  košík,
plastové koncovky chrániace podlahu

18000530D 51,60 €

Lavica ML3, 2-miestna, nastaviteľná,
kruhový profil
Rozmer  130x50cm,  kovová  konštrukcia  (možnosť
výberu  farby),výškovo  nastaviteľná,  kruhový  profil  ,
doska  LDT,  hrana  ABS,  odkladací  drôtený  košík,
plastové koncovky chrániace podlahu

18000531D 62,40 €

Stolička žiacka ML3, nastaviteľná, kruhový
profil, veľ. č. 3 - 5
Stoličky sťahovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách, kovová
konštrukcia,  kruhový  profil,  možnosť  výberu  farby,
výškovo  nastaviteľná

18000413D 44,40 €

Stolička žiacka ML3, nastaviteľná, kruhový
profil, veľ. č. 4 - 6
Stoličky sťahovateľné, sedáky z tvarovanej preglejky s
prelisom, opierky tvarované v dvoch rovinách, kovová
konštrukcia,  kruhový  profil,  možnosť  výberu  farby,
výškovo  nastaviteľná

18000428D 45,60 €

Stolička, výškovo nastaviteľná

Konštrukcia  plochoovál  profil  38x20mm,  nohy
ukončené  klzákmi,  sedáka  aopierka  vysokotlaková
buková  preglejka,  stohovateľné,  veľkosť  5/7,  farba
konštrukcie podľa vzorkovníka RAL - 8 farieb.

18900016C 44,04 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Laboratórny nábytok
Laboratórny nábytok

Laboratórne pracovisko učiteľa (fyzika), mobilné

Laboratórne pracovisko učiteľa (fyzika), mobilné s možnosťou ukotvenia. Rozmer (1500x600x800mm). Môže byť
pripojené na sieťové napätie 230V/50Hz. Pevná kovová konštrukcia z kovového profilu hrúbky 3mm, s bantamovými
kolieskami - jeden pár sa brzdou. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18
mm. Pracovná doska je z chemicky odolného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou
úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko obsahuje štandarné napojenie médií
(voda, elektrina, plyn). Elektropanel obsahuje 2x zásuvku s uzemnením na 230V s krytkou, zásuvku na bezpečné
jednosmerné 1x a na striedavé výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na bezpečné napätie - AC banánik 4mm;
10A;  čierny;  parametre  zásuvky  na  bezpečené  napätie  DC  -  banánik  4mm;...  Viac  informácií  nájdete  na
obchod.skola.sk
23801360 1 650,00 €

Laboratórne pracovisko učiteľa
(biochémia), mobilné
Laboratórne pracovisko učiteľa (biochémia), mobilné s
možnosťou  ukotvenia.  Rozmer  (1500x600x800mm).
Pevná  kovová  konštrukcia  z  kovového  profilu  hrúbky
3mm,  s  bantamovými  kolieskami.  Krycie  plochy,
police a dvierka z laminovanej drevotriesky 18 mm.
Pracovná  doska  z  postformingu  hrúbky  36mm.
Štandarné napojenie médií (voda, elektrina, plyn).

23801358 1 444,80 €

Laboratórne pracovisko žiaka, mobilné

Laboratórne  pracovisko  žiaka  (biochémia,  fyzika),
mobi lné  s  možnosťou  ukotven ia .  Rozmer
(1200x600x800mm).  Pevná  kovová  konštrukcia
z  kovového  profilu  hrúbky  3mm,  s  bantamovými
kolieskami.  Krycie  plochy,  police  a  dvierka  z
laminovanej drevotriesky 18 mm. Pracovná doska z
postformingu  hrúbky  36mm.  Štandarné  napojenie
médií (voda, elektrina, plyn).

23801359 1 135,20 €

Školský digestor

Rozmer  1000x700x1400mm,  priehľadná  predná  a
zadná stena z bezpečnostného 4mm skla. Konštrukcia
- oceľ,  plášť  -  oceľové  plechy  1,5mm.  Vnútorná
výbava: 2x elektrozásuvka 230V, 1x ventil pre vodu,
1x vypínač, 1x ventilátor, osvetlenie 18W, spúšťané
súbežne s rozbehom ventilátora. Všetko v prevedení
pre  laboratórne  prostredie.  Súčasťou  dodávky
ventilátor.

23812577 1 698,00 €

Laboratórny stôl učiteľa bez médií
(1800x800x900mm)
Učiteľský  demonštračný  stôl  do  odbornej  učebne.
Oceľová  konštrukcia  jackel  50x30mm,  lakovaná
práškovou farbou (možnosť výberu podľa vzorkovníka
RAL).  Vrchná doska postforming,  krycie  dosky LDT,
hrany  ABS,  výškovonastaviteľné  nožičky.  Cena  bez
inštalačných prác. Je možné doplniť skrinky pod stôl.

18100004E 540,00 €

Laboratórny stôl učiteľ s vyvedenými
médiami (1800x800x900mm)
Učiteľský  demonštračný  stôl  do  odbornej  učebne.
Oceľová konštrukcia jackel 50x30mm. Vrchná doska
postforming,  krycie  dosky  LDT,  hrany  ABS,
výškovonastaviteľné nožičky. Priestor pre vyvedenie
médií  (napr.  elektrina,  plyn)  umiestnený  pod
vyklápacou  pracovnou  doskou  alebo  na  pracovnej
ploche. Cena bez skriniek a inštalačných prác.

18100005E 684,00 €

Umývací stôl - bez výlevky a armatúry
(600x800x900cm)
Umývací  stôl  do  odbornej  učebne.  Oceľová
konštrukcia  jackel  50x30mm,  lakovaná  práškovou
farbou  (možnosť  výberu  podľa  vzorkovníka  RAL).
Vrchná doska postforming, krycie dosky LDT, hrany
ABS,  výškovonastaviteľné  nožičky.  Priestor  pre
umiestnenie  výlevky  (napr.  keramickej  alebo
nerezovej)  a  armatúr.  Cena  bez  inštalačných  prác.

18100006E 420,00 €

Médiový tunel s médiami
(600x1300x760mm), postfoming
Médiový  tunel  pre  vedenie  inštalačných  médií  v
odbornej  učebni.  Oceľová  konštrukcia  jackel
50x30mm, lakovaná práškovou farbou. Vrchná doska
postforming, krycie dosky LDT, hrany ABS. V prednej
polovici  vrchnej  dosky  je  priestor  pre  umiestnenie
výlevky, v ďalšej časti sú vyvedené médiá. Cena bez
inštalačných prác.

18100018E 504,00 €

Laboratórny stôl žiacky trojmiestny
(1800x600x760mm), povrch postforming
Dvojmiestny  alebo  trojmiestny  laboratórny  stôl  s
konštrukciou  z  obdĺžnikového  profilu  40x20  mm,
povrchovo  upravenou  vypalovacími  práškovými
farbami  (výber  z  RAL  vzorkovníka).  Možnosť  voľby
pracovnej dosky z LDT alebo postformingovej dosky.
Základné  prevedenie  stola  je  s  krycou  doskou.
Farebná  LDT  doska  je  za  príplatok.  Cena  bez
inštalačných prác.

18800293D 235,92 €

Kód Názov Cena
18800264D Laboratórny stôl žiacky, dvojmiestny (1300x600x760mm), povrch postforming 185,16 €
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08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Laboratórny nábytok

Stôl do počítačovej učebne, 1-miestny,
celodrevo
Jednomiestny  celodrevený  počítačový  stôl  s
vyvýšenou  po l i cou  na  mon i to r .  Rozmer :
1300x650x750mm.  Súčasťous  tola  je  kontajner  so
štyrmi zásuvkami, výsuv na klávesnicu, priesotr na pc
a  vyvýšená  polica  na  monitor.  Laminovaná
drevotrieska 18mm, hrana ABS 2mm. Stôl môže slúžiť
aj  ako  katedra  v  počítačových  alebo  jazykových
učebniach.

18900015C 249,00 €

Stôl do počítačovej učebne, 2-miestny

Dvojmiestny počítačový stôl  s rozšírenou pracovnou
doskou.  Rozmer:  1800x600x760mm.  Konštrukcia
plochoovál  profil  50x30mm,  držiak  na  pc  na  oboch
stranách stola, 2x výsuv na klávesnicu, 2xprechodka
na káble. Lamonivaná drevotrieska 18mm, hrana ABS
2mm.

18900014C 154,99 €

Stôl pracovný - drevený 2-miestny
(140x70x76cm)
Stôl  pracovný -  celodrevený,  rozmer 140x70x76cm,
vhodný  aj  do  odborných  učební  IKT  a  jazykovej.
Materiál laminovaná drevotrieska ohranená 2mm ABS
hranou. Na výber je 9 dezénov povrchov.

18800289D 109,20 €

Stôl pracovný - drevený, doplnkový roh
(70x70x76cm)
Stôl pracovný - celodrevený, doplnkový roh, rozmer
70x70x76cm,  vhodný  na  vytvorenie  zostavy  v
odborných  učebniach  IKT  a  jazykovej.  Materiál
laminovaná drevotrieska ohranená 2mm ABS hranou.
Na výber je 15 dezénov povrchov.

18800163D 66,00 €

Laboratórna stolička na kolieskach, PU
NOR
Laboratórna  a  die lenská  stol ička  PU  NOR,
polyuretánový  sedák  aj  operadlo,  je  určená  do
náročného  laboratórneho  a  dielenského  prostredia.
Výškovo  nastaviteľná,  plynový  piest,  plastový  kríž.
Nosnosť  do  120kg.  Cena  za  model  bez  podrúčiek.
Podrúčky je možné dokúpiť za príplatok.

18800202D 79,56 €

Laboratórna stolička na kolieskach, plast

Laboratórna  a  dielanská  stolička  s  celoplastovým
sedákom  na  výber  9  farieb,  výškovo  nastaviteľná
pomocou  p lynového  p ies tu ,  so  spodným
päťramenným krížom s kolieskami. Nosnosť do 120kg.

18800200D 46,20 €

Laboratórna stolička na kolieskach,
preglejka
Laboratórna  a  dielanská  stolička  s  kovovou
konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo
z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie.

18800265D 79,56 €

Taburet laboratórny (veľkosť č.6)

Pevná  ocelová  konštrukcia  z  plochooválneho  profilu
38 x 20 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit),
výber  z  22  farieb,  nohy  sú  ukončené  plastovými
koncovkami s veľkou trecou plochou, ktoré tlmia hluk
a  nepoškodzujú  podlahu.  Sedák  je  z  tvarovanej
preglejky,  nitovaný  ku  konštrukcii  oceľovými  nitmi
priemeru 5mm.

18800207F 35,04 €

Armatúra na plyn

Laboratórna armatúra do pracovnej dosky.

23812580 54,00 €

Armatúra na studenú vodu

Laboratórna armatúra stojánková do pracovnej dosky.

23812579 54,00 €

Laboratórna výlevka keramická
(300x150mm)
Laboratórna výlevka keramická, rozmer 15x30cm. V
cene  nie  je  napojenie  na  odpadovú/vodovodnú
inštaláciu.

1810007E 180,00 €

Laboratórna výlevka keramická
(150x150mm)
Laboratórna výlevka keramická, rozmer 15x15cm. V
cene  nie  je  napojenie  na  odpadovú/vodovodnú
inštaláciu.

18100022E 96,00 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Laboratórny nábytok, Dielenský nábytok

Drez nerezový s príslušenstvom
380x380mm
Drez nerezový, rozmer 38x38cm. Príslušonestvo: 1x
tesniaca guma, 1x sifon flexibilný, 1x drezová vpusť. V
cene  nie  je  napojenie  na  odpadovú/vodovodnú
inštaláciu.

18100045E 117,32 €

Elektropanel učiteľský

Elektropanel  pre  zabudovanie  do  pracovnej  dosky.
Rozmer 150x300mm. Materiál: kov s nezmazateľnými
popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka
s  uzemnením  na  230V  s  krytkou,  zásuvky  na
bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné
napätie 1x.

101-225012 118,80 €

Elektropanel žiacky

Elektropanel  pre  zabudovanie  do  pracovnej  dosky.
Rozmer 150x300mm. Materiál - kov s nezmazateľnými
popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka
s uzemnením na 230V/50Hz a s krytkou, 2x zásuvky
na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na
striedavé  výstupné  napätie,  prvky  sú  rozložené
symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov.

101-225011 118,80 €

Zdroj bezpečného napätia - AC/DC, tri
okruhy
Zdroj  stabilizovaného  napätia  a  prúdu  s  tromi
integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V
plynule  nastaviteľný  s  nastaviteľným  obmedzením
prúdu  0-3A,  AC  str iedavý  zdro j  d iskrétny
3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný
zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Kompatibilné na
zapojenie  do  mobilných  laboratórnych  pracovísk
učiteľa a žiaka.

18920047F 427,20 €

Dielenský nábytok

Dielenský pracovný stôl PS-1, bez skriniek

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900001C 97,42 €

Dielenský pracovný stôl PS-2, skrinka, 2
police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900002C 172,70 €

Dielenský pracovný stôl PS-3, 2 skrinky

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900003C 184,20 €

Dielenský pracovný stôl PS-4, 2 skrinky

Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.  Pätka  môže  byť  pevná  alebo
nastaviteľná  (do  cca  100kg).  Povrchová  úprava
kovových častí je polyesterový vypaľovaný práškový
lak.

18900004C 241,37 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-1, 1
skrinka, 2 police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900005C 180,28 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-2, 2
skrinky
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900006C 191,33 €
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08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Dielenský nábytok

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-3, 3
zásuvky, 2 police
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900007C 227,95 €

Dielenský mobilný pracovný stôl PSM-4, 1
skrinka, 3 zásuvky
Zváraná  oceľová  konštrukcia  z  jaklových  profilov
40×40 mm.  Štandardný  rozmer  1190x600x850mm.
Pracovná  doska  je  z  lepeného  smrekového  dreva
obojstranne  dýhovaného  bukovou  preglejkou  s
hrúbkou  40  mm.,  povrh  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak,  2x  otočné koliesko s  brzdou priemer
125mm,  2x  otočné  kolieske  bez  brzdy,  plastová
rukoväť.

18900008C 253,42 €

Perforovaná stena na háčiky k pracovným
stolom
Z oceľového plechu 0,7-0,8mm. Štandardný rozmer
1200  x  460mm,  perforácia  –  rozmer  štvorcov
10x10mm, rozteč  dier  38mm. Povrchová úprava je
polyesterový vypaľovaný práškový lak.

18900009C 24,12 €

Dielenská skrinka nad pracovný stôl

Je  zo  zváranej  oceľovej  konštrukcie  0,7-0,8mm.
Štandardný  rozmer  1200x600x200mm.  Oblé  hrany,
uzamykanie  dverí  cylindrickým  zámkom,  6  políc,
perforovaná zadná časť  skrinky aj  dverí.  Povrchová
úprava  kovových  častí  je  polyesterový  vypaľovaný
práškový lak.

18900010C 87,94 €

Dielenský vozík na náradie

Z kvalitného oceľového plechu 0,7-2,0mm, 6 zásuviek,
uzamykanie cylindrickým zámkom, horná odkladacia
plocha  vybavená  gumovou  podložkou  s  lemom,
koleiska  2x  pevné,  1xotočne,  1x  otočné  s  brzdou,
priemer 100mm, Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900011C 208,80 €

Dielenská skriňa na náradie - DS-1

Z  kvalitného  oceľového  plechu  0,7-1,5mm,  oblé
hrany,  štandardný  rozmer  780x380x1920mm,
uzamykanie rozvorovým zámkom, 4 police – každá s
nosnosťou 50kg. Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900012C 153,43 €

Dielenská skriňa na náradie - DS-2

Z  kvalitného  oceľového  plechu  0,7-1,5mm,  oblé
hrany,  štandardný  rozmer  780x380x1920mm,
uzamykanie rozvorovým zámkom, 4 police – každá s
nosnosťou 50kg. Povrchová úprava vypaľovaný lak z
umelej živice.

18900013C 153,43 €

Stolička Majster

Dielenská otočná stolička s operadlom, na kolieskach,
nečalúnená, výškovo nastaviteľná

18000464D 64,20 €

Stolička Výskumník

Laboratórna stolička, nastaviteľný kruhový sedák, na
kolieskach

18000284D 49,60 €

Stolička Technik, vysoká

Dielenská  pracovná  stolička,  pevná,  výška  54  cm,
kovová  konštrukcia  (možnosť  výberu  farby),  sedák
LDT, hrana ABS

18000285D 38,20 €

Taburetka Technik, nízka

Dielenská, laboratórna taburetka, výška 46cm, kovová
konštrukcia (možnosť výberu farby), sedák LDT, hrana
ABS

18000275D 31,40 €

Laboratórna stolička na kolieskach,
preglejka
Laboratórna  a  dielanská  stolička  s  kovovou
konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo
z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie.

18800265D 79,56 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Učiteľský nábytok, kabinety, zborovne
Učiteľský nábytok, kabinety, zborovne

Katedra K1 - drevená, 4 zásuvky, skrinka,
výsuv na klávesnicu.
Katedra učiteľa, celodrevená. Rozmer 120x60x76 cm,
4  zásuvky,  skrinka  na  uzamykanie  a  výsuv  na
klávesnicu.  Materiá  laminovaná  drevotrieska,
ohranená  2mm  ABS  hranou.  Na  výber  9  dezénov
korpusu  a  15  dezénov  predných  plôch  dvierok  a
zásuviek.

18800238F 183,60 €

Katedra K2 - drevená, 2 zásuvky vľavo

Katedra učiteľa, celodrevená. Rozmer 120x60x76 cm,
2  zásuvky  vľavo,  jedna  uzamykateľná,  Materiá
laminovaná drevotrieska, ohranená 2mm ABS hranou.
Na výber 9 dezénov korpusu a 15 dezénov predných
plôch dvierok a zásuviek.

18800096F 183,60 €

Katedra K4 - drevená, 1 zásuvka, 1 skrinka

Katedra učiteľa, celodrevená. Rozmer 120x60x76 cm,
1  zásuvka  uzamykateľná,  1  skrinka.  Materiá
laminovaná drevotrieska, ohranená 2mm ABS hranou.
Na výber 9 dezénov korpusu a 15 dezénov predných
plôch dvierok a zásuviek.

18800139F 168,00 €

Katedra K3 - drevená, 2 zásuvky, priestor
na pc
Katedra učiteľa, celodrevená. Rozmer 120x60x76 cm,
2  zásuvky  -jedna  uzamykateľná,  priestor  na  pc.
Materiá laminovaná drevotrieska, ohranená 2mm ABS
hranou. Na výber 9 dezénov korpusu a 15 dezénov
predných plôch dvierok a zásuviek.

18800097F 152,40 €

Katedra K5, profil ovál (so zásuvkou)

Kovová konštrukcia, odľahčený plochooválny profil 38
x 20 mm, na výber 22 farieb konštrukcie, plastové
koncovky s  veľkou trecou plochou.  Pracovná doska
stola 130 x 65 cm a predná ochranná doska 130 x 35
cm je z  drevotriesky hr.18 mm, hrany 2 mm ABS,
zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola.

18800008F 122,40 €

Katedra K6, profil trubka (so zásuvkou)

Kovová  konštrukcia,  rúrkový  profil  22  mm,  na  výber
22  farieb  konštrukcie,  plastové  koncovky  s  veľkou
trecou plochou. Pracovná doska stola 130 x 65 cm a
predná ochranná doska 130 x 35 cm je z drevotriesky
hr.18 mm, hrany 2 mm ABS, zásuvkou šírky 40 cm na
pravej strane stola.

18800047F 103,20 €

Katedra K7, profil ovál (so zásuvkou)

Pevná kovová konštrukcia, plochooválny profil 50 x 30
mm,  na  výber  22  farieb  konštrukcie,  plastové
koncovky s  veľkou trecou plochou.  Pracovná doska
stola 130 x 65 cm a predná ochranná doska 130 x 35
cm je z  drevotriesky hr.18 mm, hrany 2 mm ABS,
zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola.

18800260B 122,40 €

Stolička učiteľa SU1, pevná,čalúnená, profil
trubka,
Kovová  konštrukcia,  rúrkový  profil  22  mm,  na  výber
22  farieb  konštrukcie,  plastové  koncovky.  Sedák  a
opierka - 7-vrstvová celobuková tvarovaná preglejka,
čalúnená oteruvzdornou látkou sivej farby. Stoličky sú
stohovateľné. Výška sedáku 46cm (veľkosť č.6)

18800049F 45,24 €

Stolička učiteľa SU2, pevná, čalúnená,
profil ovál
Kovová konštrukcia - plochooválny profil 38 x 20 mm,
na  výber  22  farieb  konštrukcie,  nohy  ukončené
plastovými  koncovkami.  Sedák  a  opierka  -  zo  7-
vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnenej
oteruvzdornou  sivou  látkou.  Sstohovateľné.  Výška
sedáku 45 cm (veľkosť č.6)

18800199F 56,40 €

Stolička učiteľa SU3, pevná, čalúnená,
profil trubka
Kovová  konštrukcia  -  plochooválny  profil  38x20  mm,
na výber  22 farieb konštrukcie,  plastové koncovky.
Sedák  a  opierka  -  zo  7-vrstvovej  celobukovej
tvarovanej preglejky,  čalúnenej oteruvzdornou sivou
látkou. Stohovateľné. Výška sedáku 46 cm (veľkosť
č.6)

18800197F 59,88 €

Stolička na kolieskach čalúnená, veľkosť
č.6
Kovová  konštrukcia  z  rúrkového  profilu,  päťramenný
kríž  s  kolieskami,  na  výber  22  farieb  konštrukcie.
Sedák a opierka z celobukovej tvarovanej preglejky,
čalúnenej oteruvzdornou sivou látkou. Stolička nie je
výškovo nastaviteľná - výška sedáka 46cm (veľkosť
č.6)

18800295D 76,20 €

Stolička na kolieskach čalúnená, výškovo
nastaviteľná.
Kostra  stoličky  je  vyrobená  z  plochooválneho  profilu
38x20mm, sedák a operadlo sú vyrobené z bukovej
preglejky, čalúnené šedou látkou odolnou voči oteru
(nad 15 ks možnosť voľby inej  farby čalúnenia),  5-
ramenný  plastový  kríž  s  kolieskami,  výškové
nastavenie  pomocou  plynového  piestu.  Stolička  je
otočná. Farba kovovej konštrukcie je na výber z 22
RAL farieb.

18800296D 81,48 €
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08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Učiteľský nábytok, kabinety, zborovne

Skriňa vysoká, na triedne knihy
(80x40x195cm)
Skr iňa  vysoká,  na  t r iedne  kn ihy  ( rozmer
80x40x195cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Hĺbka vrátane dvierok je 42cm. Na výber
9  farieb  korpusu  a  15  farieb  dvierok.  Zámok  za
príplatok 12,- EUR.

18800172F 324,00 €

Skriňa vysoká, policová, otvorená
(80x40x195cm)
Skriňa  vysoká,  pol icová  otvorená  (rozmer
80x40x195cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Na výber 9 farieb korpusu.

18800242F 132,00 €

Skriňa vysoká, policová, kombinovaná
(80x40x195cm)
Skriňa  vysoká,  policová  kombinovaná  (rozmer
80x40x195cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Hĺbka vrátane dvierok je 42cm. Na výber
9  farieb  korpusu  a  15  farieb  dvierok.  Zámok  za
príplatok 12,- EUR.

18800163F 240,00 €

Skrinka stredná, policová, otvorená
(80x40x159cm)
Skrinka  stredne  vysoká,  policová  otvorená  (rozmer
80x40x159cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Na výber 9 farieb korpusu.

18800179F 114,00 €

Skrinka stredná, policová, kombinovaná
(80x40x159cm)
Skrinka  stredne  vysoká,  policová  kombinovaná
(rozmer  80x40x159cm),  materiál  laminovaná
drevotrieska hrúbky 18mm, hranené 2mm ABS. Výška
vrátane 10cm sokla. Hĺbka vrátane dvierok je 42cm.
Na výber 9 farieb korpusu a 15 farieb dvierok. Zámok
za príplatok 12,- EUR.

18800186F 219,60 €

Skrinka stredná, policová,
rohová(80x40x159cm)
Skrinka  stredne  vysoká,  policová  rohová  (rozmer
80x40x159cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Na výber 9 farieb korpusu a 15 farieb
dvierok.

18800189F 198,00 €

Skrinka nízka, policová, otvorená
(80x40x122cm)
Skr inka  nízka,  pol icová  otvorená  (rozmer
80x40x122cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Na výber 9 farieb korpusu.

18800190F 96,00 €

Skrinka nízka, zásuvková (80x40x122cm)

Skrinka  nízka  3-zásuvková  (rozmer  80x40x122cm),
materiál  laminovaná  drevotrieska  hrúbky  18mm,
hranené 2mm ABS. Výška vrátane 10cm sokla. Hĺbka
vrátane dvierok je 42cm. Na výber 9 farieb korpusu a
15 farieb dvierok. Zámok za príplatok 12,- EUR.

18800191F 288,00 €

Skrinka nízka, policová,
rohová(80x40x122cm)
Skr inka  n í zka ,  po l i cová  rohová  ( rozmer
80x40x122cm),  materiál  laminovaná  drevotrieska
hrúbky  18mm,  hranené  2mm  ABS.  Výška  vrátane
10cm sokla. Na výber 9 farieb korpusu a 15 farieb
dvierok.

18800194F 69,60 €

Kontajner 3-zásuvkový pod stôl
(43x52x60cm)
Kontajner  3-zásuvkový  pod  stôl  (43x52x60cm),  na
kolieskach. Materiál laminovaná drevotrieska hrúbky
18mm, hrana 2mm ABS, centrálny zámok. Na výber 9
farieb korpusu a 15 farieb dvierok.

18800290D 176,40 €

Kontajner 4-zásuvkový pod stôl
(43x53x72cm)
Kontajner  4-zásuvkový  pod  stôl  (43x53x72m),  na
kolieskach. Materiál laminovaná drevotrieska hrúbky
18mm, hrana 2mm ABS. Na výber 9 farieb korpusu a
15 farieb dvierok.

18800239F 193,20 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Učiteľský nábytok, kabinety, zborovne
Stôl rokovací - ovál (180x105x76cm)

Stôl rokovací - oválny, rozmer 180x105x76cm, pracovná doska laminovaná drevotrieska ohranená 2mm ABS hranou.
Na výber je 15 dezénov povrchov. Kovové nohy - na výber 22 RAL farieb.

18800140D 190,80 €

Stôl rokovací - obdĺžnik (180x80x76cm)

Stôl  rokovací  -  obdĺžnik,  rozmer  180x80x76cm,
pracovná  doska  laminovaná  drevotrieska  ohranená
2mm ABS hranou. Na výber je 15 dezénov povrchov.
Kovové nohy - na výber 22 RAL farieb.

18800147D 166,80 €

Stôl doplnkový štvorec (80x80x76 cm)

Stôl  doplnový  (k  rokovaciemu  stolu)  rozmer
80x80x76cm,  pracovná  doska  laminovaná
drevotrieska ohranená 2mm ABS hranou. Na výber je
15 dezénov povrchov. Kovové nohy - na výber 22 RAL
farieb.

18800292D 111,60 €

Skriňa InBox č. 16 - (120x60x190 cm), 13 výsuvných boxov "L" (4 na kolieskach), 1x vozík

Praktická uzamykateľná skriňa do triedy alebo kabinetu na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,  hračiek,
športových potrieb,  úborov,  dokumentov.  Skriňa obsahuje kontajnerový systém InBox, ktorý vyniká variabilitou,
farebnosťou, praktickosťou. Korpusy skríň sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky 18 mm hrúbky rôznych
dezénov. Ohranené sú 2 mm ABS hranami. Pánty sú navrhnuté tak, aby sa dvere dali otvoriť o 270 stupňov. Farby
InBox krabíc sú priehľadná (vidieť, aký obsah je v krabici), červená, modrá, žltá, zelená.

18800283D 538,56 €

Skriňa InBox č. 1 - (103x50x190 cm), 28
výsuvných boxov "M"
Skriňa na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,
hračiek,  športových  potrieb,  úborov,  dokumentov.
Obsahuje praktický, variabilný a farebný kontajnerový
systém InBox. Materiál:  laminovaná drevotrieska 18
mm,  hrany  2  mm ABS.  Pánty  sa  otvárajú  na  270
stupňov. Farby InBox krabíc sú priehľadná, červená,
modrá, žltá, zelená.

18800268D 551,76 €

Skriňa InBox č. 19 - (120x50x190 cm), 24
výsuvných boxov "M" na kolieskach
Skriňa na prehľadné odkladanie učebných pomôcok,
hračiek,  športových  potrieb,  úborov,  dokumentov.
Obsahuje praktický, variabilný a farebný kontajnerový
systém InBox. Materiál:  laminovaná drevotrieska 18
mm,  hrany  2  mm ABS.  Pánty  sa  otvárajú  na  270
stupňov. Farby InBox krabíc sú priehľadná, červená,
modrá, žltá, zelená.

18800286D 586,08 €

Pojazdný stojan na mapy (pre 50máp)
101x53x100 cm
Kovová konštrukcia (možnosť výberu farby), pojazdný

18800231D 207,60 €

Sušič na výkresy (kartónový)

Kartónový sušič na uloženie a vysušenie 14 výkresov
formátu  A3+  alebo  28  ks  formátu  A4.  Jednotlivé
poličky  sú  vyrobené  z  vodeodolného  kartónu.
Dodávané v plochom balení s návodom. Jednoduchá
montáž.

16200552D 24,60 €
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08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Učiteľský nábytok, kabinety, zborovne, Chodby, šatne, družiny

Koberec na hranie - Okolo jazierka (140 x
200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600060B 68,00 €

Koberec na hranie - Mapa sveta (140 x 200
cm)
DOPREDAJ - Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ
a  do  školských  klubov.  Vyrobené  z  polyamidu,12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi.

19600055C 60,00 €

Koberec na hranie - Vláčik ABC (200 x 200
cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600125C 72,00 €

Koberec na hranie - Abeceda veľké
písmená (200 x 200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600027C 72,00 €

Komplet 4 kobercov 100x100cm na hranie

DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu,12 farieb,
s  protišmykovou  spodnou  stranou  a  spevnenými
okrajmi.  Komplet  4  kobercov  -  Piškorky,  Dážďovky,
Labyrint, Človeče nehnevaj sa

19600054B 148,00 €

Koberec na hranie - Prales (200 x 200 cm)

DOPREDAJ Koberec veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600036B 66,00 €

Koberec na hranie - Mestský okruh (200 x
200 cm)
DOPREDAJ Koberce veľkých rozmerov vhodné do MŠ a
do školských klubov. Vyrobené z polyamidu, potlač 12
farieb,  s  protišmykovou  spodnou  stranou  a
spevnenými  okrajmi  pre  väčšiu  bezpečnosť  detí.

19600126C 72,00 €

Stôl do počítačovej učebne, 1-miestny,
celodrevo
Jednomiestny  celodrevený  počítačový  stôl  s
vyvýšenou  po l i cou  na  mon i to r .  Rozmer :
1300x650x750mm.  Súčasťous  tola  je  kontajner  so
štyrmi zásuvkami, výsuv na klávesnicu, priesotr na pc
a  vyvýšená  polica  na  monitor.  Laminovaná
drevotrieska 18mm, hrana ABS 2mm. Stôl môže slúžiť
aj  ako  katedra  v  počítačových  alebo  jazykových
učebniach.

18900015C 249,00 €

Chodby, šatne, družiny
Skrinka šatňová 8D - 120x40x165 cm

Šatňová skrinka 8-dverová má rozmer 120x40x165 cm. Každá časť skrinky je rozdelená na dve časti. Vrchná - väčšia
časť obsahuje háčik na zavesenie oblečenia.

18099053D 300,00 €

Lavica ML, šatňová 100 cm

Šatňová lavica s rámovou podnožou (možnosť výberu
farby). Sedacia časť laminovaná drevotrieska, hrana
ABS.

18000191D 49,80 €

Lavica ML, šatňová 200 cm, s mriežkou na
topánky
Šatňová lavica s rámovou podnožou (možnosť výberu
farby). Sedacia časť laminovaná drevotrieska, hrana
ABS.

18000205D 97,80 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Chodby, šatne, družiny, Nábytok pre materské školy
Lavica ML, šatňová vešiaková dvojstranná 100 cm

Šatňová lavica  s  rámovou konštrukciou  (možnosť  výberu  farby  zo  vzorkovníka  RAL).  Sedacia  časť  laminovaná
drevotrieska, hrana ABS. Lavica môže byť aj v prevedení jednostranná.

18000223D 176,40 €

Kód Názov Cena
18000238D Lavica ML, šatňová vešiaková dvojstranná 200 cm 264,60 €
18000222D Lavica ML, šatňová vešiaková jednostranná 100 cm 118,20 €
18000237D Lavica ML, šatňová vešiaková jednostranná 200 cm 177,60 €

Lavička do šatne 106x33x34 cm - drevená

Drevená  lavička  do  šatne  -  vhodná  pre  Materské
školy. Rozmery: 106x33x34 cm.

18099054D 89,00 €

Lavička do šatne 110x33x34 cm - kovová

Kovová  lavička  do  šatne  má  rozmery  110x33x34,
Šatňová lavica s rámovou podnožou. Sedacia časť je z
laminovanej drevotriesky, hrana ABS.

18099055D 72,00 €

Nábytok pre materské školy

Ľahko skladovateľná detská postieľka + 1
plachta zadarmo
Lôžko  pre  deti  -  rozmer  131x55x11  cm,  vysokej
stability a pevnosti.  Má zaoblené hrany a ľahko sa
čistí. Stohovateľné.

18300003A 69,00 €

Plachta na lehátko

Špeciálna plachta opatrená štyrmi elastickými pásmi
na  uchytenie  na  posteľ.  Rozmery:  131x58  cm.
Zloženie: 50% bavlna, 50% polyester. Pranie v práčke
na 90 stupňov.

18300008A 9,00 €

Podstavec k lehátku s kolieskami

Podstavec s kolieskami k postieľke 18300003B

18300081A 57,00 €

Šatňový 4 blok 111 - 120x40x162 cm

Šatňový 4 blok 111 - zostava má rozmer 120x40x162
cm. Skrinky  sú  farebne  odlíšené.  V  hornej  časti
zostavy sú malé odkladacie priestory bez dvierok a v
spodnej  časti  je  otvorený  priestor  pre  odkladanie
topánok.

18099052D 300,00 €

Šatňový 4 blok 123 - 120x56x160 cm

Šatňový  blok,  rozmery  120x56x160  cm.  Farebne
odlíšené  horné  poličky.  Otvorený  priestor  pre
zavesenie oblečenia, horný a bočný háčik. V prednej
časti zostavy je lavička.

18099051D 300,00 €

Skrinka 3-policová R2, 70x45x77 cm, 8
zásuviek
Skrinka s 3 policami a 8 boxami má rozmer 70x45x77.

18099058D 158,00 €

606

https://obchod.skola.sk/80629-katalog.html
https://obchod.skola.sk/80628-katalog.html
https://obchod.skola.sk/80627-katalog.html
https://obchod.skola.sk/80626-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164434-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164451-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85101-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85101-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85103-katalog.html
https://obchod.skola.sk/85102-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164431-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164426-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164469-katalog.html
https://obchod.skola.sk/164469-katalog.html
https://obchod.skola.sk/
mailto:eshop@skola.sk


08. Školský nábytok

Ceny  sú  uvedené  s  DPH.

Nábytok pre materské školy

Skrinka 3-policová R3, 100x45x77 cm, 12
zásuviek
Skrinka s 3 policami a 12 zásuvkami z umelej hmoty.
Rozmer skrine 100x45x77 cm.

18099056D 201,00 €

Skrinka 4-policová R2, 70x45x77 cm, 10
zásuviek
Skrinka má 4 police a 10 farebných boxov. Rozmer
skrine 70x45x77 cm.

18099059D 163,00 €

Skrinka 4-policová R3, 100x45x77 cm, 15
zásuviek
Skriňa so 4 policami a 15 zásuvkami z plastu. Rozmer
skrine 100x45x77.

18099057D 211,99 €

Skrinka na zásuvky R1, 36x45x77 cm (bez
zásuviek)
Skrinka na zásuvky má rozmer 36x45x77.

18099060D 103,00 €

Skrinka na zásuvky R2, 70x45x77 cm (bez
zásuviek)
Skrinka na zásuvky R2, má rozmer 70x45x77 cm.

18099061D 150,00 €

Skrinka na zásuvky R3 pojazdná,
104x45x77 cm (bez zásuviek)
Skrinka  je  rozdelená  na  3  časti,  je  pojazdná  čo
umožňuje ľahku manipuláciu. Rozmer 104x45x77.

18099063D 205,00 €

Zásuvka plastová M, 312x427-75 mm

Zásuvka plastová M, 312x427-75 mm.

18099064D 6,70 €

Zásuvka plastová S, 312x427-150 mm

Plastová zásuvka má rozmer 312x427-150 mm.

18099065D 9,50 €

Zásuvka plastová SV, 312x427-225 mm

Plastová zásuvka má rozmer 312x427-225 mm.

18099066D 12,50 €

Zásuvka plastová V, 312x427-300 mm

Zásuvka má rozmer 312x427-300mm.

18099067D 15,00 €

Skrinka šatňová 8D - 120x40x165 cm

Šatňová  skrinka  8-dverová  má rozmer  120x40x165
cm. Každá  časť  skrinky  je  rozdelená  na  dve  časti.
Vrchná  -  väčšia  časť  obsahuje  háčik  na  zavesenie
oblečenia.

18099053D 300,00 €

Stôl 6-uholníkový 120 cm

6-uholníkový stôl s rozmerom 120. Pri štandardnom
vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov laminovaná
drevotriesková doska dezén BUK.

18099050D 113,00 €
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08. Školský nábytok

Viac  ná jdete  na :  www.sko la .sk ,  eshop@sko la .sk ,  te l . :  0917  347  678 ,  0905  531  901

Nábytok pre materské školy

Stôl kruhový 120 cm

Kruhový  stôl  s  rozmerom  120.  Pri  štandardnom
vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov laminovaná
drevotriesková doska dezén BUK.

18099049D 106,80 €

Stôl lichobežníkový 120/60 cm

Lichobežníkový  stôl  s  rozmermi  120/60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099047D 80,10 €

Stôl obdĺžnikový 120x60 cm

Obdĺžníkový  stôl  s  rozmermi  120x60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099045D 71,70 €

Stôl polkruhový 120x60 cm

Polkruhový  stôl  s  rozmermi  120x60  cm.  Pri
štandardnom vyhotovení tvorí pracovné plochy stolov
laminovaná drevotriesková doska dezén BUK.

18099048D 80,10 €

Stolička TIM stohovateľná - sedák, opierka
farebná
Stohovateľná stolička, výška sedenia 26 cm alebo 30
cm.

18099043D 40,00 €

Stolička VIGO stohovateľná - celobuk

Stohovateľná stolička - celobuk. Výška sedenia 26 cm
alebo 30 cm.

18099042D 39,00 €
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SPOJTE SA S NAMI

obchod.skola.sk
NAVŠTÍVTE NÁŠ E-SHOP

KONTAKTUJTE NÁS CEZ E-MAIL

eshop@skola.sk

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

https://obchod.skola.sk/
https://www.facebook.com/skola.sk/
https://www.instagram.com/skola_sk/
https://www.youtube.com/channel/UCEBojSDOkorsYcv8l4-w9tA/


www.skola.sk

Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21 I 831 02 Bratislava
e-mail: eshop@skola.sk
mobil: 0917 347 678  I 0905 531 901 

www.skola.sk
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