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•  Vydavateľstvo Mozaik Education začalo svoje 
pôsobenie v roku 1990 ako vydavateľ učebníc. 
Aktuálne je jedným z najväčších vývojárov 
a poskytovateľov digitálneho obsahu.

•  Spoločnosť založili pedagógovia a informatici, 
vďaka čomu došlo k výnimočnému spojeniu 
odbornosti v oblasti vzdelávania a softvérového 
vývoja.

•  200 zamestnancov, viac ako 100 prebiehajúcich 
digitálnych vzdelávacích projektov.

•  Sústavný vývoj interaktívneho obsahu: 
3D scénky, videá a digitálne lekcie,  
aj podľa požiadaviek našich partnerov.

•  Profesionálna tlačiareň s najmodernejšími 
strojmi a vybavením.

•  Medzinárodný vývoj obsahu: obsah dostupný 
vo viac ako 30 jazykoch.

Mozaik Education



Naši partneri z celého sveta

mozaLearn Inovatívne vzdelávacie riešenia od Mozaik Education
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mozaLearn  
integrovaný  
vzdelávací systém
mozaLearn je profesionálny digitálny výučbový 
systém, ktorý bol špeciálne vyvinutý ako podpora 
pri práci učiteľov, navrhutý podľa ich požiadaviek. 
Zahrňuje komplexný vyučovací systém  
(K–12 všetky učebné predmety)  
a zabezpečuje vhodnú podporu  
pre študentov aj rodičov.

Tvorí ho 3+1 základných  
elementov:

•  mozaBook interaktívny  
vzdelávací prezentačný softvér

•  mozaWeb online platforma  
pre podporu domáceho štúdia

•  mozaLog študentský  
informačný a školský  
administratívny systém

•  media library zbierka  
interaktívnych obsahov



Digitálne 
riešenia
pre

• interaktívnu tabuľu
• domáce digitálne štúdium
• školskú administratívu



mozaBook
digitálne učebnice k interaktívnej tabuli

Digitálne učebnice dopĺňajú obsah klasických tlačených 
učebníc interaktívnymi 3D modelmi, učebnými videami, 
úlohami, cvičeniami, tematickými aplikáciami,  
čím sa vyučovacia hodina stáva pútavejšia a preberané  
učivo ľahko osvojiteľné.

Estetické zošity už po niekoľkých kliknutiach
Pozadie strán zošita je možné doplniť mnohými ilustráciami v štýle  
podľa jednotlivých tematických kategórií. Obrázky a linkovanie sú fixované  
čím nebránia prezentácií alebo úpravám textu. 

Galéria
V galérii tvoriacej  
súčasť aplikácie mozaBook sú  
pre ilustrovanie zošitov k dispozícii 
mnohé, veľkosťou voľne 
prispôsobiteľné ilustrácie a kresby 
pripravené našimi grafikmi, ktoré  
sú pre ľahšie vyhľadávanie triedené  
do jednotlivých kategórií  
podľa predmetov  
a tematických  
okruhov.

Do zošitov môžeme písať, kresliť a pripravovať rôzne efektné animované 
prezentácie. V prezentáciách môžeme používať texty, kresby, obrázky, videá, 
dokonca aj 3D scénky.
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mozaBook
Príprava cvičení

So zabudovaným systémom mozaBook ľahko vytvoríte  
jedinečné testy a cvičenia, ktoré sa dajú jednoducho vložiť  
do zošitov a prehrávať počas vyučovacej hodiny. 

Na výber máte množstvo druhov cvičení (jednoduchý výber, 
priraďovanie, reťazce, krížovky, oprava chýb, usporiadanie, 
umiestnenie na mape, dopĺňanie tabuliek, množiny atď.)  
do ktorých môžete vkladať obrázky, kresby, videá a zvuky  
z kníh, z mozaWebu pomocou mediálnej knižnice, ako aj  
z internetu (napr. youtube) ale aj z počítača.

Pripravené cvičenia sa dajú zdieľať v rámci  
školy ale aj na celoštátnej úrovni,  
čo pedagógom umožňuje vzájomne  
si vymieňať a používať  
cvičenia od kolegov, alebo  
ich jednotlivé časti  
na vyučovacích  
hodinách.

Mediálna knižnica – Okno do sveta

Knižnica mozaBook poskytuje nevyčerpateľné množstvo interaktívnych vzdelávacích 
materiálov. Môžete si vyberať z tisícok interaktívnych, podľa tematických okruhov kategori
zovaných extra materiálov zhotovených naším vydavateľstvom, alebo v jej rozhraní môžete 

vyhľadať a importovať obrázky, videá, zvukové súbory z internetu či z priečinkov na počítači.

Peračník – vizuálny kresliaci nástroj

Intuitívna pracovná plocha vizuálneho kresliaceho nástroja vytvára 
dojem reálneho hravého a jednoduchého kreslenia na interaktívnej 
tabuli aj pre najmenších školákov. Rôzne peračníky obsahujú balíčky 
ceruziek podľa zvoleného režimu prezentácie.
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mozaWeb
domáce digitálne štúdium

webová stránka roka
2012Interaktívne učebnice,  

ktoré sú dostupné na internete,  
sú určené na aktívne samostatné štúdium  
a precvičovanie získaných vedomostí. 

Animácie, úlohy a doplňujúce pomôcky pomáhajú prehlbovať 
vedomosti viažuce sa k jednotlivým témam.  
Používanie mozaWebu si nevyžaduje žiadny osobitný program 
a možno ho otvoriť pomocou akéhokoľvek prehliadača.

Mediálna knižnica
Interaktívny obsah učebníc je v mediálnej 
knižnici mozaWebu v usporiadanej podobe  
a vo forme, ktorá uľahčuje vyhľadávanie.  
Videá, zvukový materiál, obrázky,  
3D scénky, úlohy a výklady slov viažuce  
sa k učivu možno prezerať v abecednom  
poradí v aktuálne otvorenej učebnici,  
všetkých učebniciach aktuálnej témy  
alebo celej databáze.

Hry na precvičovanie 
a rozvoj zručností
Na mozaWebe nájdete veľké  
množstvo logických hier  
na precvičovanie a podporu  
rozvoja zručností. Okrem toho  
že sú zábavné, pomáhajú  
v precvičovaní a prehlbovaní učiva.  
Žiaci môžu tieto online hry hrať  
aj so spolužiakmi alebo kamarátmi! 

Tematické nástroje
Žiaci aj pedagógovia majú prístup  

k vyše 110 nástrojom aplikácie mozaTools 
usporiadaným podľa jednotlivých predmetov. 

Počet nástrojov a množstvo ich funkcií 
neustále stúpa a vytvárajú tým užasnú 

príležitosť pre hravé a zábavné  
učenie alebo na precvičovanie  

a prehlbovanie získaných vedomostí.
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mozaTools
tematické aplikácie

Animácie
V niektorých nástrojoch 

nájdete aj animované úlohy, 
vďaka ktorým je učenie  

sa také zábavné,  
ako keby to bola iba hra.

Molekuly Zvieratá a rastliny Noty Hracie kocky Metronóm Číselná os Počasie Kalendárium Zvukové obrázky Diagramy

Interaktívne aplikácie viažuce sa k predmetom a preberanému 
učivu ponúkajú jedinečný spôsob jednoduchého osvojenia  
si učiva a hravého prehĺbenia získaných vedomostí.

•   Viac ako 110 tematických nástrojov, ktorých ponuka  
sa neustále rozširuje.

•   Sú dostupné tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov, hoci aj online.

Zručnosti
Nástroje vytvorené  

pre žiakov prvého 
stupňa podporujú 

najmä rozvíjanie  
ich zručností.

V súčasnosti máme prístupných viac ako 110 nástrojov ktoré stále rozširujeme  
o nové funkcie. Vďaka neustálemu vývoju rastie aj množstvo samotných nástrojov. 
Pre pedagógov sú nástroje dostupné v našom mozaBook programe, ale prístupné  
sú aj pre žiakov na našej stránke mozaWeb.com.
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mozaik3D
interaktívne trojdimenzionálne grafiky

Texty, obrázky a obrazce našich učebníc jedinečným 
spôsobom dopĺňa takmer 1200 trojdimenzionálnych grafík 
našej vlastnej tvorby. Grafiky nájdete v interaktívnych 
učebniciach, ktoré zobrazením na interaktívnej tabuli 
umožňujú počas vyučovacej hodiny efektívnejšie  
spracovanie učiva.

•   Modely, ktoré možno zväčšovať a otáčať.

•   Jednotné používateľské rozhranie s jednoduchým ovládaním.

•   Súčasťou mnohých modelov je aj animácia s rozprávaním, 
respektíve vstavané úlohy.
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História  
ožíva
Prechádzame sa po 
stavbách z minulosti,  
máme možnosť nahliadnuť 
do každodenného života 
vtedajších ľudí, môžeme 
preskúmať skutočné 
a mýtické historické 
udalosti doteraz 
nepredstaviteľným 
spôsobom. 

Dejepis 3D scénka – Akropola (Atény)

vstupujúci  
vzduch

ventilátor
kompresor

vstrekovanie 
paliva

výfuk
horúceho 

plynu

spaľovanie
turbína prídavné 

spaľovanie

Tajomstvá  
prírody
Môžeme precestovať 
vesmír, spoznávať telesá 
našej slnečnej sústavy, 
obdivovať prírodné  
krásy Zeme, objavovať 
skryté tajomstvá 
a zákonitosti prírody.

Geografia 3D scénka – Prieskumné vozidlo Curiosity na Marse
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mozaBook  určený  
pre tabletymozaBook na mobilných  

zariadeniach

Žiaci majú doma a v škole priamy prístup  
k obsahu svojich učebníc prostredníctvom  
svojich inteligentných zariadení.

Pomocou našich tabletových aplikácií žiaci môžu 
používať naše učebnice doplnené o extra obsah 
na Windows, Android a iOS tabletoch. Po stiahnutí 
možno digitálne knihy používať online aj offline.

Navigáciu v digitálnych publikáciách 
zabezpečuje interaktívny obsah. 
Pomocou nástrojov na kreslenie 
možno na stranách kníh a zošitov 
pripraviť kresby a zvýrazniť text. 
Systém oznámi žiakovi, ak mu bola 
zadaná nová domáca úloha, ktorú  
po vyriešení môže poslať späť 
svojmu učiteľovi.

Virtuálna realita  
v 3D animáciách

Žiaci môžu 3D scénky objavovať 
pomocou svojho mobilného telefónu  

aj virtuálne. Ak telefón umiestnia  
do vhodných VR okuliarov,  

hneď sa môžu ocitnúť  
v starovekých Aténach,  

Shakespearovom divadle  
alebo na Mesiaci.

Technické podmienky:
•   inteligentný telefón vybavený 

gyroskopom

•   VR okuliare

•   mozaWeb účet

•   mozaik3D aplikácia, ktorú  
si môžete stiahnuť zdarma
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mozaBook Editor
online editačný systém digitálnych učebníc

Každý vydavateľ môže do systému nahrať PDF verziu vlastných  
tlačených publikácií a ten ich okamžite premení na interaktívne učebnice.  
Systém zabezpečuje každému vydavateľovi osobitný prístup,  
takže každý má prístup iba k vlastným publikáciám.

Tvorba digitálnych kníh
Vydavatelia v prvom kroku nahrajú elektronické súbory tlačených učebníc, ktoré používajú učitelia 
a žiaci, do mozaBook Editor online programu na editáciu digitálnych učebníc. Potom môžu do nich 
umiestniť extra obsah z mediálnej knižnice, čiže zo zbierky interaktívneho vzdelávacieho obsahu 
vytvoreného vydavateľstvom Mozaik Education, ktorej súčasťou je viac ako tisíc 3D scénok, 
niekoľko stoviek videí a zvukových súborov, obrázky, úlohy a iné doplnkové materiály.

mozaLearn lokalizácia
Online prekladový a lokalizačný nástroj k mozaLearn systému

Možnosti
V prípade ďalších lokalizačných požiadaviek preklad softvérového 
rozhrania a jazykových prvkov mozaBooku a mozaWebu, ako aj prípadné 
opravy sa uskutočňujú v mozaLearn lokalizačnom systéme.

•  mozaBook: menu systém a používateľské rozhranie
•  mozaWeb: menu systém a používateľské rozhranie
•  mozaTools: databázy a používateľské rozhranie
•  3D scénky: menu systém a textový obsah jednotlivých 3D scénok

Mediálna knižnica
Interaktívne vzdelávacie obsahy ku každému predmetu

Typy obsahu
•  Interaktívne 3D scénky (viac ako 1200)
•  Vzdelávacie videá (viac ako 1000)
•  Vzdelávacie nástroje a hry (viac ako 110)
•  Zbierka vzdelávacích obrázkov
•  Hudba a zvukové súbory

Vydavateľstvo Mozaik Education a jeho partneri  
neustále vyvíjajú nové vzdelávacie obsahy,  
vďaka čomu sa mediálna knižnica zo dňa na deň  
dynamicky rozširuje. Celý momentálne dostupný  
obsah si môžete pozrieť na webovej stránke  
www.mozaweb.com.

mozaBook Editor okrem obsahu mediálnej knižnice umožňuje aj vkladanie vlastného 
digitálneho obsahu alebo vzdelávacieho materiálu z internetu. Z danej digitálnej knihy 
dokáže vytvoriť rôzne učebnicové balíky podľa potrieb vydavateľa: použitie v triede 
na interaktívnej tabuli, na online domáce štúdium alebo na tablete s iOS, Windows 
alebo Android operačným systémom.

mozaBook Editor
Online systém na editáciu digitálnych učebníc

Možnosti
•  Importovanie PDF súborov (učebníc)
•  Editácia sekcií strán a zväčšení
•  Vkladanie interaktívnych obsahov do kníh 
•  Vytvorenie interaktívneho obsahu 
•  Vytvorenie digitálnych učebnicových balíkov  

(mozaBook, mozaWeb, iOS, Android)
•  Zadávanie úloh editorom
•  Editačné štatistiky 
•  Evidencia digitálnych učebnicových balíkov
•  Manažovanie digitálnych učebnicových balíkov
•  Oznámenie stavu digitálnych učebnicových balíkov

Vaša publikácia

mozaBook Editor

na WEB

do TRIEDy

Váš + náš obsah

na TABLET
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3D scénky sú dostupné  
vo viac než 30 jazykoch,  
čo umožňuje aj štúdium  
a precvičovanie cudzích jazykov.

Naše interaktívne 3D scénky 
môžete otáčať, zväčšovať,  
alebo môžete využiť navigáciu 
s vopred nastavenými náhľadmi.

Väčšina 3D scénok obsahuje aj 
rozprávanie a vstavanú animáciu. 
Ich súčasťou sú aj popisy  
a zábavné animované úlohy.

Niektoré 3D scénky majú aj funkciu prechádzky,  
ktorá vám pomocou virtuálneho joysticku umožní  
poprechádzať sa v danej scénke.

Každú Mozaik 3D scénku môžete prepnúť  
do stereoskopického režimu, ktorý vám zabezpečí  
úžasný virtuálny zážitok. Jediným kliknutím sa môžete 
poprechádzať po Babylone alebo pristáť na Mesiaci.

Ak vo VR režime svoj telefón 
vložíte do okuliarov virtuálnej 
reality, môžete sa okamžite 
poobzerať po ľudskom tele alebo 
preskúmať štruktúru listu.

mozaik3D app
mozaik 3D na vašom mobile a tablete

Naša aplikácia je určené najmä žiakom vo veku  
818 rokov. Naše interaktívne vzdelávacie scénky,  
ktoré sa venujú umeniu, dejinám, technológii,  
fyzike, matematike, biológii, chémii a geografii,  
premenia štúdium na zážitok.

PRECHÁDZKA

VIRTUÁLNA 
REALITA

ANIMÁCIA

VYHĽADÁVANIE, 
FILTRÁCIA

ROZPRÁVANIE

KRESLENIE

ÚLOHY

HRY

Predplatitelia môžu s mozaik3D aplikáciou  
(je kompatibilná so všetkými VR okuliarmi 
a dostupná pre Android a iOS zariadenia) 
prebádať všetky naše 3D scénky.

Pomocou 3D scénok môžete listy  
svojich digitálnych kníh prebudiť k životu.
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Matek app
riešenie rovníc na mobilných zariadeniach

Fizika app
pokusy na mobilnom zariadení

Úlohu môžete pomocou kamery svojho telefónu vložiť 
priamo z učebnice alebo zbierky cvičení, alebo tak,  
že ju rukou napíšete na displej svojho zariadenia.

Pomocou Matek vzdelávacej aplikácie  
dokážete vyriešiť aj tie najzložitejšie rovnice,  
pričom pochopíte aj spôsob riešenia.  
Danú rovnicu odfoťte alebo nakreslite na displej  
a program vás postupne privedie k riešeniu.

Fizika app poskytuje vzrušujúci používateľský zážitok a možnosť hry,  
pričom sa učíte zábavným spôsobom a pochopíte, ako funguje svet okolo vás. 
Túto aplikáciu môžete používať na svojom smartfóne alebo  
na v škole na interaktívnej tabuli.

Postup riešenia môžete sledovať aj krok za krokom. Ak to 
dokážete, môžete pokračovať samostatne, ak vám to nejde, 
pri každom kroku môžete požiadať o vysvetlenie. Pozrite si 
zjednodušené riešenie celej úlohy. Tam, kde potrebujete 
podrobnejšie vysvetlenie, získate ho jedným kliknutím.

Vlastnosti a parametre  
telies môžete upravovať aj počas pokusu,  
vďaka čomu môžete sledovať, čo sa deje, keď sa zmenia podmienky. 

Procesy môžete najjednoduchšie pochopiť pomocou dobrého grafu.  
Vytvorte grafy na analýzu virtuálneho pokusu jediným kliknutím a použite ich  
pri vysvetlení fyzikálnych javov počas pohybu telies.

Pozorujte mechanický proces,  
namodelujte ho niekoľkými kliknutiami  
a prehrajte ho na svojom zariadení  
koľkokrát si len želáte.

To vám umožní preskúmať a  
analyzovať, ako prebieha  
daný proces a pochopiť,  
aký fyzikálny jav je za tým.
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Labcamera je vedecká experimentálna aplikácia, ktorá 
študentom umožňuje uskutočniť pokusy pomocou 
vstavanej kamery na ich inteligentnom zariadení alebo 
pomocou akejkoľvek externej kamery. Je to nákladovo 
efektívny spôsob, ktorý zabezpečuje dodržanie predpisov 
STEM učebných osnov a vedecké experimentovanie.

LabCamera
videoanalýza v reálnom čase

LabCamera rozvíja experimentálne a pozorovacie  
schopnosti, schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie,  
ako aj deduktívne uvažovanie. LabCamera má 7 modulov, 
ktoré pokrývajú všetky prírodovedné predmety.

Časozberná kamera
Táto funkcia pomáha pochopiť pomalé  
a dlhšie trvajúce procesy v prírode,  
ako je napríklad tvorba a pohyb oblakov,  
topenie ľadu alebo rast rastlín. 

Kamera s detekciou pohybu
Pomocou tejto kamery môžeme zaznamenať 

výnimočné a zriedkavé momenty. Funguje podobne 
ako bežná kamera s detekciou pohybu.

Mikroskop
Pomocou tohto modulu môžete uskutočniť mikroskopické  
pozorovania alebo merať vzdialenosti, uhly a plochy.

Stopár
Modul Stopár analyzuje pohyby na živom obraze kamery alebo vopred nahratom videu 
a zobrazí ich na pohybovej mape. Program zobrazí časté trasy na pohybovej mape 
pestrejšími farbami.

Hra s grafom
Táto hravá aplikácia, ktorá sleduje pohyb a porovnáva ho s danou krivkou,  
vám pomôže pochopiť grafy.

Univerzálny zapisovač
Tento modul dokáže odčítať údaje akéhokoľvek 
meracieho prístroja s digitálnym displejom, 
analógovým ciferníkom alebo kvapalinovým 
stĺpcom, a to ich "pripojením" k počítaču 
prostredníctvom jeho zabudovanej kamery.

Kinematika
Tento modul používa na analýzu pohybu  
obrázok webkamery alebo vopred nahraté videá. 
Naraz dokáže sledovať správanie a pohyb 3 telies. 
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Nástroj na týždenné precvičovanie je taký komplexný nástroj,  
ktorý dokáže na základe učebnej osnovy ktorejkoľvek krajiny vygenerovať úlohy 
pre daný týždeň školského roka. Učitelia a žiaci môžu vďaka nemu pracovať 
a precvičovať pomocou individuálne prispôsobených testov, ktoré umožňujú 
samostatné riešenie, pričom svoje výsledky môžu sledovať  
s týždennou pravidelnosťou.

Nástroj na týždenné precvičovanie
umelá inteligencia vo vzdelávaní

Slovné úlohy
Tento nástroj pozná zákonitosti danej prírodnej vedy a dokáže  
ich uplatňovať pri generovaní a riešení úloh. To mu umožňuje,  
aby vygeneroval ľubovoľné množstvo prispôsobených úloh  
a ukázal ich riešenie krok za krokom.

Časové spracovanie učivových 
jednotiek sa riadi učebnou 

osnovou danej krajiny.  
Do programu možno importovať 
lokálne učebné osnovy pre dané 

oblasti a predmety a podľa ich 
časové rozvrhnutia sa generuje 

test na aktuálny týždeň.

Výhody Nástroja  
na týždenné 
precvičovanie:
•   zabezpečuje pravidelné 

precvičovanie
•   generuje prispôsobené testy
•   používateľ získa pomoc  

pri riešení úloh
•   umožňuje sledovanie výsledkov
•   tematika a časové rozvrhnutie 

testov je prispôsobené učebnej 
osnove danej krajiny

Charakteristika nástroja Slovné úlohy:
•   Obsahuje tematicky usporiadané typy úloh  

z oblasti prírodných vied.

•   Dokáže vygenerovať úlohy so zadanou témou v ľubovoľnom 
jazyku (lokalizácia je možná na základe osobitnej dohody).

•   V prípade akejkoľvek vygenerovanej úlohy používateľa dokáže 
previesť riešením krok za krokom.

•   Učiteľovi umožňuje, aby pre žiakov vytvoril prispôsobené testy.

Nástroj na týždenné precvičovanie ponúka cvičenia 
na každý týždeň počas trvania školského roka,  
ako aj počas letných prázdnin. 

Používateľ si sám vyberá predmet,  
ročník a aktuálny týždeň v školskom roku.

Program vygeneruje v súlade s učebnou osnovou 
osobitný, prispôsobený test. Žiak môže tento test 
vyriešiť a skontrolovať správnosť svojho riešenia. 
Používateľ si môže pomocou programu spätne 
vyhľadať výsledky vyriešených testov. 

Ak si žiak nevie poradiť s ktoroukoľvek úlohou,  
na pomoc si môže zavolať nástroj Slovné úlohy, 
ktorý ho prevedie riešením krok za krokom.

Algebra

Štatistika

Geometria

Mechanika

Termodynamika

Elektrochémia

Elektrotechnika

Roztoky a zmesi

Fyzikálna 
chémia Reakčná 

kinetika

Kombinatorika

Teória množín
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Naše vzdelávacie materiály (učebnice, učebné osnovy, 
digitálne učivá, 3D scénky, videá, interaktívne 3D 
inteligentné knihy) sú prepojené v rámci spoločnej siete 
a vzájomne na seba nadväzujú, pričom vytvárajú jednotnú 
sieť pojmov. Učivový graf možno prispôsobiť učebnej 
osnove danej krajiny, čím sa softvéru umožní, aby ponúkol 
relevantný materiál súvisiaci s daným predmetom.

•   interaktívne digitálne učebnice
•   pôsobivé digitálne učivá podporujúce spoluprácu
•   interaktívne 3D scénky s VR funkciou
•   vzdelávacie nástroje usporiadané podľa veku 

a predmetov
•   informatívne vzdelávacie videá
•   interaktívne 3D inteligentné knihy, ktoré dopĺňajú 

vzdelávanie na vyučovacej hodine

Obsahový graf umožňuje používateľom prechádzať z jedného obsahu 
na druhý a medzi súvisiacimi tematickými okruhmi. Používateľ si môže 
vytvoriť – podľa toho, čo ho zaujíma – vlastné vzdelávacie trasy.

Vedomostná sieť
dôležitý obsah, ktorý získate  
jediným kliknutím

Vzťahové štruktúry potrebné 
k vytvoreniu grafu možno 
prispôsobiť potrebám  
danej krajiny.
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Digitálne lekcie
spolupráca, vzdelávanie založené na projektoch

Chýbajúci článok medzi tlačenými učebnicami  
a digitálnym vzdelávaním. Moderné materiály, ktoré  
vás zavedú do sveta digitálnych vyučovacích hodín.

Spracovanie vedomostí je založené najmä na aktívnej účasti 
žiakov, spolupráci a získavaní vedomostí, ktoré sa opiera 
o vlastnú skúsenosť. Po nastolení nového problému žiaci 
dostávajú podnet, aby riešenie hľadali v skupine.

Učiteľ zohráva v prípade týchto učív úlohu facilitátora.  
Učivá rozvíjajú schopnosť spolupráce, sociálne a digitálne 
kompetencie žiakov. Do popredia sa teda dostávajú tie 
schopnosti, ktoré budú nevyhnutné pre budúcu generáciu 
vo svete umelej inteligencie.

Charakteristika
•   Učivové prvky, ktoré sú postavené na spolupráci 

a vzdelávaní založenom na projektoch.

•   Spájajú obsah rôznych predmetov  
(napr. prírodné vedy, matematika, dejepis).

•   Vďaka myšlienkovým postupom, ktoré sa dajú  
ľahko sledovať, učenie sa stáva zážitkom.

Digitálne lekcie sa môžu používať individuálne alebo ako na seba nadväzujúce  
učivo, a to na vyučovacích hodinách alebo krúžkoch (aktivít mimo vyučovacej hodiny).  
So spracovaním obsahu vám pomôžu interaktívne prvky, ktoré sú súčasťou lekcií:  
3D scénky, vzdelávacie videá, testy na precvičovanie a kontrolu.

Dostupné sú plány 
vyučovacích hodín,  
ktoré pomáhajú 
spracovať učivo čo 
najefektívnejšie. 
Poskytujú nápady v 
súvislosti s časovým 
rozvrhom činností 
a realizáciou 
pedagogických cieľov.

Pútavý obsah,  
ktorý možno použiť 
na interaktívnej tabuli, 
tablete a smartfóne,  
pričom učitelia aj žiaci 
rozvíjajú svoje digitálne 
kompetencie.
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3D inteligentné knihy
iinteraktívne 3D inteligentné knihy

20zväzková séria je založená  
na 3D scénkach, ktoré sú dostupné na mozaWebe.  
V týchto knihách sú skĺbené pútavé obrázky z animácií  
so zrozumiteľným a dobre naformulovaným textom. 
Dostupné sú v niekoľkých jazykoch a sú v nich  
obsiahnuté viaceré predmety.

Načítaním QR kódov, ktoré nájdete na stranách kníh,  
sa 3D scénky stanú dostupnými pomocou jediného kliknutia. 
3D scénky umožňujú interaktívny prístup počas objavovania 
danej témy. V tomto virtuálnom svete sa pomocou 
VR okuliarov môžete aj poprechádzať a priamo zažiť to,  
o čom čítate v knihe.

Pomocou kníh z tejto 
série sa môžete ponoriť 
do sveta prírodných 
vied, techniky, dejepisu 
a architektúry.

3D scénky môžete otvoriť pomocou  
mozaBook aplikácie, ktorá dostupná zdarma.

Tieto publikácie sú výnimočné, nakoľko sa v nich skĺbili výhody 
tlačených kníh a virtuálnej reality, aby čitateľ mohol získať  
najnovšie poznatky.

Môžu sa používať 
na vyučovacej hodine,  
počas domácej prípravy a  
aj na hravé rozširovanie 
vedomostí.

Žiaci môžu objavovať  
nielen minulé a budúce udalosti,  
ale aj mikroskopický svet, ľudské telo  
a vzdialené hviezdy.

Sériu odporúčame
•   tým školám, ktoré chcú do svojej knižnice pridať moderné knihy vysokej  

kvality alebo ich darovať svojim žiakom;
•   tým pedagógom, ktorí chcú motivovať svojich žiakov a potrebujú nápady  

v súvislosti s používaním digitálnych nástrojov na vyučovacej hodine;
•   tým deťom, ktoré rady čítajú a prejavujú záujem aj o digitálne animácie; 
•   tým rodičom, ktorí si želajú, aby ich dieťa svoj čas trávilo nielen užitočne,  

ale aby si aj užívalo pútavé vzdelávacie materiály a učilo sa hravým spôsobom.
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mozaLog
internetová elektronická triedna kniha

Prevádzkovanie digitálnej triednej knihy zabezpečujú širokopásmové  
servery 24 hodín denne, vďaka čomu ju naraz môže cez internet používať  
aj niekoľko tisíc ľudí.

Flexibilná  
a univerzálna
Digitálna triedna kniha,  
rovnako ako papierová,  
obsahuje postup, dochádzku  
a známkovanie žiakov,  
kde je možné denne  
zapisovať údaje.  
Dajú sa vytvoriť aj zlúčené  
skupiny žiakov, resp. skupiny  
je možné aj rozdeliť. 

•   Okrem absencie môžeme zaznamenávať aj neskoré príchody, 
oslobodenia ako aj chýbanie učebných potrieb žiakov. Umožňuje  
nám zobraziť výkaz žiakov chýbajúcich z písomiek a testov.

•   Pri výpočte priemeru žiaka sa dajú zohľadniť rôzne stupne hodnotenia 
(napr. pri výstupných testoch) ktorým program prikladá pri hodnotení  
inú váhu.

Jednoduchá 
administrácia
Digitálna triedna kniha  
dokáže evidovať  
aj odchýlky od zvonenia,  
ale aj od ročných učebných 
plánov. Uchováva záznamy  
o školských slávnostiach, 
triednych hodinách  
a triednych exkurziách.

Komplexný administratívny systém digitálnej triednej 
knihy vyvinutý špeciálne pre školy umožňuje vykonávať 
každodenné štatistické úlohy aj úlohy súvisiace so správou 
a usporiadavaním údajov na počítači, v elektronickej forme.

Pri používaní digitálnej triednej knihy sa stáva vedenie 
klasickej triednej knihy zbytočnosťou. Významne zníži 
zaťaženie pedagógov administratívnymi prácami.
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mozaLog

Študijná  
štatistika

Pomocou progresových kníh 
možno sledovať, či jednotliví 

učitelia a triedy plnia svoje 
úlohy v primeranom tempe. 

Učitelia preto aj vo vlastnom 
záujme pravidelne vypĺňajú 

progresové knihy, čím sa 
zvyšuje pracovná morálka.

•   Program vie importovať údaje  
žiakov z centrálneho informačného 
systému.

•   Pomocou mozaLogu možno pripraviť 
komplexné analýzy a znázorniť ich 
pomocou pútavých diagramov.

Komunikácia s rodičmi
Pomocou elektronickej triednej knihy môžu rodičia  
každodenne kontrolovať výsledky svojich detí,  
ich dochádzku, správanie a hodnotenie ich usilovnosti. 
V prípade ak o to rodičia požiadajú, môžu dostávať  
informácie aj prostredníctvom emailu. 

Pedagógovia môžu posielať rodičom upozornenia  
o blížiacich sa školských akciách, výletoch,  
ale aj o termínoch blížiacich sa písomiek či testov,  
aby boli rodičia aj žiaci informovaní o svojich blížiacich  
sa úlohách.

Digitálna triedna kniha  
na stránke školy
Naša webová služba mozaPortal je vytvorená tak, aby presne 
vyhovovala školskému prostrediu s funkčnou štruktúrou stránok. 
Systém jej ponuky sa dá voľne meniť a obsah možno  
individuálne prispôsobiť podľa potrieb školy.

•   Elektronickú triednu knihu si môžu školy 
objednať aj spolu s mozaPortálom.

•   Pohodlné zobrazenie triednej  
knihy ako súčasť webovej stránky  
s možnosťou jej otvorenia  
cez menu webu školy.
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Práca na hodine
organizácia učenia

V mozaBook programe pedagógovia môžu vytvoriť 
virtuálnu triedu a pozvať do nej žiakov. Žiaci sa pomocou 
svojich tabletov môžu pripojiť k práci na hodine. 
V triede sa komunikácia medzi učiteľovým počítačom 
a tabletmi uskutočňuje bez internetového pripojenia, 
cez wifi sieť.

Pedagóg môže posielať priamo na zariadenia žiakov  
strany kníh, obrázky, domáce úlohy, videá a interaktívne 
pracovné listy. 

Pedagóg môže sledovať priebeh riešenia týchto pracovných 
listov a výsledky riešenia na svojom vlastnom počítači.

Pedagóg vidí, ktorí žiaci sa 
pripojili k práci na hodine. 

Môže si pozrieť snímky ich 
obrazoviek, aby mohol 
skontrolovať, či každý náležite 
postupuje pri riešení úlohy.

Žiaci vyriešia zadané úlohy 
na svojich zariadeniach 
samostatne alebo  
v skupinách a riešenia  
pošlú učiteľovi.  
Systém automaticky 
vyhodnotí riešenia 
a vygeneruje štatistiku 
vzťahujúcu sa na výsledky, 
tak možno výkon žiakov 
jednoducho ohodnotiť.

Učiteľ môže ...
•  na zariadenia žiakov posielať obrázky, schémy, zošity 

•  zadať individuálne alebo skupinové úlohy 

•  organizovať, riadiť, sledovať skupinovú prácu 

•  sledovať riešenie úloh 

•  vidieť odovzdané a automaticky vyhodnotené riešenia 

•  prijať štatistiku vzťahujúcu sa na výsledky
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Domáca úloha
úlohy riešiteľné online

Výhody:
•  Učitelia môžu v editore úloh ľahko vytvoriť úlohy a použiť v nich aj interaktívny  

obsah mediálnej knižnice.

•  Systém eviduje zadané a odovzdané úlohy, a tak možno vyriešenie domácej úlohy 
ľahšie skontrolovať a odsledovať.

•  Program automaticky vyhodnotí riešenia, vyhotoví štatistiku výsledkov,  
čím zjednoduší hodnotenie a porovnanie výkonu žiakov.

Učitelia môžu spravovať skupiny na mozaWeb platforme 
a tiež vidieť zadané domáce úlohy, respektíve prehľad 
údajov súvisiacich s vyriešenými domácimi úlohami.  
Tieto funkcie sú priamo dostupné aj v mozaBooku  
na paneli Domáce úlohy.

Úlohy pripravené pomocou editora  
úloh mozaBooku môže učiteľ zaslať aj ako domáce úlohy. 
Prostredníctvom mozaBooku učiteľ môže evidovať úlohy 
zadané daným triedam, skupinám žiakov alebo 
jednotlivým žiakom.

Žiaci dostanú prostredníctvom emailu oznámenie o domácej úlohe,  
jej téme a termíne odovzdania. Zadané úlohy môžu otvoriť a vyriešiť ich online.

Úlohy možno riešiť online, 
pomocou akéhokoľvek 

internetového prehliadača.
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Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mozaweb.com

Ak žiaci majú Mozaik STUDENT predplatné, na počítač si 
môžu nainštalovať mozaBook Windows program, 
na mobil a tablet si môžu stiahnuť mozaBook Android, 
iOS appku, okrem toho môžu používať aj náš mozaWeb 
vzdelávací portál. Prostredníctvom svojho 
používateľského účtu majú na akomkoľvek vhodnom 
zariadení prístup k všetkým prvkom Mozaik systému.

Aplikácie  
pre systémy Android  
a iOS sú dostupné  
aj v App Store  
a Google Play.

Licencia prepojená s používateľom, ktorá umožňuje  
učiteľovi používanie mozaBooku aj mozaWebu  
na viacerých zariadeniach.

Licencia prepojená so zariadením, ktorá umožňuje 
viacerým učiteľom používanie mozaBooku na rovnakom 
zariadení.

Pomocou oboch licencií získavate prístup k celému obsahu 
mediálnej knižnice, môžete vytvárať interaktívne zošity 
(prezentácie), vzdelávacie materiály môžete zdieľať cez 
oblak s vašimi kolegami a žiakmi.

Ak žiaci používajú  
stolný počítač alebo tablet, 

pomocou funkcie  
„classroom management”  

na ich zariadenia možno 
posielať úlohy, videá, obrázky 

a iné študijné materiály.

Mozaik TEaChEr licencia

mozaBook CLaSSrOOM licencia

Čo potrebujete  
v triede?
Ak chcete používať  
mozaBook  
na interaktívnej tabuli  
alebo pomocou projektora, 
budete potrebovať  
Mozaik TEachEr alebo 
mozaBook cLaSSrOOM 
licenciu. 

V triede
Učitelia môžu vytvoriť na interaktívnej tabuli pútavé prezentácie v prípade 

ktoréhokoľvek premetu, pričom môžu použiť jedinečné interaktívne nástroje,  
3D, videá a iné obsahy. Ďalej môžu vytvoriť úlohy, ktoré sa dajú použiť  

počas práce na hodine alebo doma.

Čo potrebujú žiaci na svojich tabletoch?

Žiaci potrebujú Mozaik STUDENT predplatné, aby sa mohli pripojiť k práci 
na hodine, prijímať obrázky, interaktívne aplikácie, texty a úlohy, respektíve  
riešiť úlohy, ktoré im boli zadané.
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3D

Doma

Mozaik STUDENT licencia

Ako môžu učitelia používať mozaBook doma?

Učitelia môžu na svojom domácom počítači pridávať do 
digitálnych kníh interaktívny obsah, pripravovať prezentácie, 
simulovať experimenty vo vzdelávacích nástrojoch 
mozaBooku, vytvárať nastavenia prispôsobené danému 
učivu. Mozaik TEachEr licencia umožňuje používateľom 
prístup k celému Mozaik obsahu na akomkoľvek  
vhodnom zariadení aj mimo triedy.

Ďalšie informácie nájdete na našej 
stránke www.mozaweb.com

Učitelia môžu pomocou mozaBooku plánovať a pripravovať 
učivo na vyučovacie hodiny v pohodlí svojho domova. 
Žiaci môžu v rámci domáceho štúdia používať mozaWeb. 
Môžu riešiť svoje domáce úlohy a učiť sa samostatne, 
potrebujú iba prístup k internetu a prehliadač.

Pre pohodlie učiteľov každý obsah vytvorený v mozaBooku možno nahrať  
do oblaku, vďaka čomu je dostupný na každom počítači vybavenom mozaBookom. 
Učitelia tak nemusia celý deň nosiť svoj laptop. Mozaik TEACHER ponúka všetky 
možnosti, ktoré sú dostupné na interaktívnej tabuli, aj na osobnom počítači.

Ako môžu žiaci riešiť  
domáce úlohy a študovať  
doma samostatne?
Pomocou Mozaik STUDENT licencie sa žiaci  
vedia prihlásiť na stránku mozaweb.com 
prostredníctvom akéhokoľvek prehliadača,  
čím získajú prístup a môžu riešiť domáce úlohy, 
respektíve si pozrieť zošity, ktoré im poslali učitelia.

Používateľská licencia, pomocou ktorej žiak  
môže používať mozaBook aj mozaWeb 
na viacerých zariadeniach.

Žiaci vo svojom voľnom čase môžu prebádať 
mediálnu knižnicu, pripomenúť si učivo prebrané  
na hodine a prehĺbiť si svoje poznatky  
z obľúbených predmetov. 

Môžu sledovať vzdelávacie videá, precvičovať si 
učivo pomocou nástrojov a hier, vytvoriť vlastné 
virtuálne laboratórium a objavovať nové veci 
prostredníctvom mozaik3D scénok.

Žiaci sa môžu prihlásiť  
na svoj mozaWeb účet aj doma,  
a to na tabletoch vybavených  
systémom Windows, iOS alebo Android. 

Zakúpené digitálne učebnice môžete  
otvoriť na každej platforme.
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mozaMap
digitálne mapy na interaktívnu tabuľu

Digitálne mapy používané na interaktívnej tabuli rozširujú 
ponuku nástrojov používaných na hodinách geografie 
a dejepisu. Mapy s rôznou tematikou a ich prvky sa dajú 
individuálne a ľubovoľne zostavovať, čím vo významnej 
miere uľahčujú prípravu na vyučovaciu hodinu.

Zapnutím alebo vypnutím jednotlivých prvkov máp 
a nastavením vhodnej veľkosti môžeme ľubovoľne vytvárať 
a ukladať vlastné náhľady máp.

Úlohy
Na individuálne zostavenej 
základnej mape môžeme 
z galérie aplikovať rôzne 
priemyselné, banícke 
a poľnohospodárske 
piktogramy. Jednotlivé prvky 
máp sa dajú premiestniť  
ale program je schopný aj 
samostatne vygenerovať  
úlohy a skontrolovať riešenia.

Jedinečné mapy, 
prezentácie

Mapy z mozaMap sa dajú  
používať aj ako základné mapy 
k príprave individuálnych máp. 

Na mapy môžeme umiestňovať 
rôzne obrázky, textové informácie, 

vbudované piktogramy a znaky. 
Takto pripravené mapy  

sa dajú tiež uložiť.

Nastavený  
a uložený náhľad
Nastavené náhľady ponúkajú 
pomoc pri opisovaní jednotlivých 
historických udalostí. 
Na náhľadoch zostavených  
podľa preberaného učiva sú 
zobrazené iba charakteristické 
znaky daného obdobia, 
preberanej udalosti.
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mozar
rozšírená realita v učebniciach

Mobilná aplikácia mozaAR oživí obrázky a učivo  
z tlačených učebníc rozširujúc realitu prostredníctvom 
mobilných zariadení. Prehliadaním stránok učebníc  
kamerou zariadenia ožíva učivo priamo na displeji  
Vášho prístroja.

Zobrazia sa 3D scénky, animácie, rozprávania,  
zvuky a videá podľa obsahu, ktorý danú tému dopĺňa.

Obrázky v učebniciach ožívajú
V trojrozmerných modeloch preskúmame historické budovy, nevídaným spôsobom 
spoznávame umelecké diela. Nazrieme do štruktúry molekúl, do tajomstiev ríše 
zvierat a rastlín, dozvieme sa ako funguje naše všedné pracovné náčinie, pričom 
môžeme spúšťať s témou súvisiace  
videá a rozprávania.

Modely môžeme  
voľne otáčať 
aj približovať  
z rôznych uhlov 
pohľadu (napr. aj 
zobraziť ich prierezy).

Modely sú 
doplnené aj 

vysvetlivkami 
v rôznych  
jazykoch.

V mnohých  
modeloch nájdete 
ukážkové animácie  
a rozprávania 
vo viacerých  
jazykoch.

•   Prostredníctvom hravých a pozoruhodných riešení  
aplikácie mozaAR môžeme v súčasnosti tak veľmi  
populárne smartfóny a tablety úspešne využiť  
na to, aby slúžili podpore vzdelávania.

•   Všetko čo budete potrebovať k používaniu  
aplikácie mozaAR, je mobilné zariadenie  
riadené systémom Android alebo iOS  
vybavené kamerou a učebnicu  
od vydavateľstva Mozaik.
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euklides
konštrukčný program rovinnej geometrie

Pomocou konštrukčného softvéru plošnej a priestorovej 
geometrie euklides sa dajú ľahko, presne a rýchlo riešiť 
rôznorodé konštrukčné úlohy. Pri digitálnom zostavovaní 
geometrických tvarov sa prvkami konštrukcie dá ľubovoľne 
hýbať, pričom pôvodné polohy zostávajú v pamäti. Týmto ľahko 
nájdeme a zobrazíme prechodné stavy z priebehu konštrukcie.

Prvky konštrukcie sú pohyblivé, čo umožňuje analýzu 
geometrických vzťahov s rôznymi východiskovými 
podmienkami.

Animované stopy
Program nám zobrazí,  
aký bude mať vplyv  
na výsledok zmena jedného 
parametra napríklad môžeme 
zobraziť stopy priesečníkov  
dvoch kružníc, zatiaľ čo dĺžku 
polomeru kruhu budeme  
neustále meniť. To isté sa stane  
pri zobrazení krivky elipsy.

Základné alebo 
komplexné konštrukcie 

Program je postavený  
na 6 základných postupových 

krokoch Euklidovej konštrukcie. 
Cvičenie bude vyriešené postupným 

aplikovaním týchto konštrukčných 
krokov. Okrem základných postupov 

obsahuje niekoľko často používaných 
komplexných konštrukcií (napr. 

kolmica na priamku, konštrukcia 
dotyčnice zo základných objektov).

Prehľadná 
konštrukcia
Konštruované objekty  
sa dajú zobraziť v rôznych 
farbách s rôznymi štýlmi čiar, 
čím sa stávajú prehľadnejšie. 
Pomocné čiary, ktoré  
nie sú dôležité môžeme  
skryť jedným kliknutím.
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euler3D
konštrukčný program priestorovej geometrie

Konštrukčný softvér priestorovej geometrie euler3D 
umožňuje okrem zobrazovania priestorových tvarov 
a povrchov aj ich konštruovanie pri vysokej úrovni 
matematickej kontroly. (Filtrovanie pretínania útvaru  
sebou samým, kontrola zlomu roviny, rozdelenie 
konkávnych polygónov natrojuholníky).

Softvér je kompatibilný s inými matematickými programami 
(Maple, Matematica). Pripravený útvar môže byť exportovaný 
v rôznych formátoch, dáta softvéru sa dajú importovať 
v niekoľkých typoch súborov.

Aplikácie
Program umožňuje  
vytvárať aj rotačne  
symetrické telesá,  
napríklad kužeľ alebo guľu.  
Pomocou animácií  
sú viaceré priestorové  
súvislosti zrozumiteľnejšie 
vysvetliteľné  
(napr. vysvetlenie  
objemu štvorstenu).

Individuálne  
zobrazenie

Pre uľahčenie prehľadnosti  
pri skúmaní útvarov k vrcholom, 

hranám a stenám možno priradiť 
samostatné vrstvy, ktoré sa dajú 

ľubovoľne zapínať alebo vypínať. 
Program používa pri zobrazovaní 

objektov perspektívnu 
a axonometrickú projekciu.  

V záujme realistického zobrazenia  
sú dostupné dva svetelné zdroje.

Priestorový 
koordinovaný systém
Útvary môžu byť  
definované zadaním  
vrcholov, hrán a strán.
Popri koordinovaných  
hodnotách sa dajú používať  
aj konštanty zadané  
do projektu používateľom 
a vyznačené písmenami.
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mozaLand
online vzdelávacia hry a súťaže

Pomocou online vzdelávacej hry mozaLand vstúpite ako  
hráč do virtuálneho sveta, v ktorom jednoduchým a hravým 
spôsobom prehlbujete a precvičujete svoje vedomosti  
v oblasti matematiky, materinského jazyka a prírodovedy.

Je založená na prvkoch najznámejších  
strategických hier.

Jednoduché  
ovládanie
Všetky funkcie sú prístupné  
v jednoduchom rozhraní 
i navigovaním na mape.  
Čo možno najjednoduchšiemu 
osvojeniu hry sme venovali  
zvláštnu pozornosť, aby bol  
program ľahko ovládateľný  
aj pre nižšie vekové kategórie.

Nie je to len súťaž
Popri bežných vzdelávacích  

súťažiach tu zohráva významnú  
rolu aj súťaženie medzi regiónmi, 

jednotlivými školami a triedami.  
Žiak je tu zodpovedný nielen za  

seba, ale zároveň bojuje aj za širšiu 
komunitu. Môže tak aktívne ovplyvniť 

budúcnosť svojej malej komunity,  
ktorú spája spoločný cieľ získavať 

a prehlbovať si svoje vedomosti.

Motivácia
Prečo by nemohlo byť  
učenie určitým druhom hry?  
Aké skvelé by bolo energiu  
získanú hraním využiť  
v záujme vzdelávania!  
mozaLand online vzdelávacia  
hra spája radosť z hry s úsilím 
o vytváranie hodnôt učením,  
pričom motivuje žiakov  
k dosiahnutiu čo najlepšieho  
výsledku.
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Tlačené 
učebné 
materiály
• učebnice, pracovné zošity

• geografické a dejepisné atlasy

• zbierky úloh

• testy na meranie vedomostí



26

Living and inanimate environment
1. The school premises, residential houses and objects were created by people.

List the objects shown on the picture. Count the number of plants, animals
and objects on the picture. Colour as many circles as the number of objects
you´ve found.

artificial environment

2. Tell what similarities and differences are there between the members
of the pairs on the pictures. Mark the inanimate objects with a star.

animate – inanimate

Let’s play!

Collect pictures of various living things. Form teams. Group pictures
according to criteria of your own choice. Also look for new grouping
criteria. At the end of the game, one pupil from each team explains
the grouping criteria. 27

5. Cross the odd one out in each group. Give reasons for your choice.

our living and inanimate world

3. You must have taken part in ex-
cursion in the forest before. What
did you see there? List the things
which sorround John in the forest.

living nature

4. Colour the inanimate things
of nature: – water, – ground,

– air! Draw living things on John´s
environment.

inanimate nature

Useful to memorize!

The environment around us can be natural or artificial. The natural
environment is made up of living and inanimate things. Living things
exhibit phenomena associated with life, which inanimate objects don´t
show.

If possible, bring half of an eggshell to the next class.
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Unsere gefiederten Freunde
In den Siedlungen finden die Wildvögel ausgezeichnete Nistplätze
und genügend Nahrung. Einige sind nur im Winter, andere vom
Frühling bis zum Sommer unsere Gäste, aber viele von ihnen
leisten uns das ganze Jahr über Gesellschaft.

1. Erinnere dich! Was sind die gemeinsamen Merkmale der Vögel?

stromlinienförmig

.....................

Die Stadttaube bewegt sich in der Luft und auf dem Boden sehr
geschickt. Beim Gehen berühren ihre vier Zehen den Boden. An
den Enden der Zehen befinden sich starke Krallen. Die Taube
ernährt sich hauptsächlich von Körnern. Das Ende ihres Schnabels
ist hart, so kann sie die Körner leicht aufpicken.

Zieh die unteren Äste der Taubenfeder vorsichtig auseinander!
Sieh dir ihre Struktur unter der Lupe an! Welche Funktion haben
die Federn?

Erforsche!

3. Achte oben auf die Zeichen und zähle die mit der guten Flugfähigkeit
der Tauben zusammenhängenden Merkmale auf!

4. Wie heißen die markierten Teile des Kopfes und des Fußes? Wie bewegt
sich die Taube? Wie gelangt sie an ihre Nahrung? Antworte mit Hilfe des
folgenden Textes!

DIE STADTTAUBEN

Die gemütlich auf den Straßen der Städte watschelnden, unter-
schiedlich gefärbten, verwilderten Haustauben nennen wir Stadt-
tauben. Sie erscheinen oft in imposanten Mengen auf den Plätzen
der Städte.

2. Schreibe die Namen der Körperteile auf die Linien!
Was ist typisch für das Äußere der Stadttaube?

klein

.......................

kurz

..........................

kurz

..........................

lange Schwanzfedern

................................

................................

................................

lang, schmal

...........................

Wie wurde der Wildtaube der Nestbau
beigebracht? Du erfährst es, wenn du

die Geschichte aus dem Buch
„Zauberhafte Welt der Vögel

und Natur” von Magda Nádai liest.

Die seitlichen Äste der Deckfedern
sind miteinander verhakt.
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Gefiederfarbe: ........................................................ ..........................................................

Schnabelfarbe: ....................................................... ..........................................................

5*Worin unterscheidet sich die Schnabelform des Habichts von denen der
bisher kennengelernten Vögel?

LIES!

Die Kohlmeise ist ein häufiger Gast
in unseren Gärten, die im Frühling
von ihrem Gesang erfüllt sind. Sie ist
uns eine nette, vertrauensvolle
Gesellschaft, die alles zu erkunden
versucht und auch beim Bau ihres
Nestes sehr anpassungsfähig ist...
Es kann auch vorkommen, dass sie
sich in unseren Briefkasten einnistet.
Die brütende Henne lässt sich dann
auch nicht davon stören, dass sich
die Tür, an der der Briefkasten hängt,
mehrmals öffnet und schließt.

Egon Schmidt: Tiere im Garten 

Dank ihrer langen Beine und ihrer dunklen Federn kann sich die
Amsel lange Zeit auf dem Boden aufhalten. Hier sucht sie mit
ihrem langen, spitzen Schnabel nach Insekten, Würmern und
Schnecken. Im Herbst und im Winter gehören auch Obst und
Beeren zu ihrer Nahrung. Sie nistet vorwiegend in Sträuchern.

Sie sucht auf Bäumen und in Sträuchern nach Futter. Mit ihren
dünnen Füßen und ihren großen, krummen Krallen bewegt sie
sich geschickt und klammert sich akrobatisch an den Ästen fest.
Mit ihrem kurzen, spitzen Schnabel schnappt sie sich viele
schädliche Insekten und Raupen. Im Herbst und im Winter ernährt
sie sich von Körnern. Ihr Nest baut sie in einer Baumhöhle.

Männchen Weibchen

Erkundige dich! Mit was für Körnern
darf die Kohlmeise im Winter
gefüttert werden?

4. Beschreibe das Äußere des Amselmännchens! Worin unterscheidet sich
das Weibchen von ihm?

DIE KOHLMEISE

Dank ihrer typischen Farbe und ihres 
typischen Gesanges gehört sie zu den 
beliebtesten Bewohnern von Garten und 
Park. Unermüdlich stöbert sie zwischen 
Zweigen und durchsucht jeden 
Winkel nach Futter.

3. Woran erkennst du
die Kohlmeise? Male das Bild aus!

DIE AMSEL

Häufig vorkommender Vogel in jeder Siedlung. Sie ist am häufigsten
auf dem Boden anzutreffen. Über ihren abwechslungsreichen
Gesang, der das Ende der kalten Monate verkündet, freut sich jeder
Mensch.

Tajomstvá prírody
Séria učebníc bola pripravená ako predchodca atlasu „O prírode pre 
násťročných“, ktorý zožal veľký úspech. Buduje bezprostredné základy 
prírodopisu pre vyššie ročníky. Vedecké poznatky žiakov z prírodných 
vied sú založené na moderných spoľahlivých metódach.

V týchto knihách sa posúva do popredia riešenie problémov. Pomocou 
ich cvičení vychovávame ekologicky uvedomelých žiakov, ktorí sú vždy 
otvorení voči svetu a vlastnému okoliu. 

Ocenenie 
najlepšia 
európska 
učebnica
2009

Učebnice pomáhajú žiakom aj v tom, aby si osvojili správne návyky pri učení.  
V záujme dosiahnutia tohto cieľa v knihách sú v súlade s vekom žiakov dôsledne 
použité farby, zvýraznenia a piktogramy.
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160    ЖИЗНЬ В САДУ  ·  САД ВЕСНОЙ

ТюлЬпaН
Тюльпан один самых красивых весенних садовых и 
деко ративных цветов. Удачное название цветка, 
потому что цвет цветка и разнообразие формы 
действи тельно потрясает.
Родина большинства тюльпанов – Средняя Азия, её 
засушливые и горные районы: степи и каменистые 
пустыни, Персы и турки украшали  свои сады тюль
панами самой различной цветовой гаммой. Тюль паны 
попали в Европу около 500 лет назад, тогда и началась 
триумфальное завоевание тюль па нами Европы.

ОСОбЕннОСТи РАСТЕния?
В начале весны появляются яркие и нежные тюль
паны. Перед осенней посадкой взрослая луковица 
тюльпана имеет запасы питательных веществ, из 
которых весной следующего года развиваются при
даточные корни, расположенные  в нижней части 
донца (нижняя часть луковицы,) и появляются ростки. 
Укажите, подземные органы тюльпана!
С макушки луковицы развиваются стебель цветка и 
листья. Удлинённоланцетные, зелёные, с гладкими 
или волнистыми краями и лёгким восковым налётом. 
Расположены очерёдно и охватывают стебель. Пита
тельные вещества достовляются в листья парал
лельными жилками. Они разваются орно временно. 
нижний лист самый крупный, верхний, так назы вае
мый флаглист — самый маленький.
Сравните, лиственные жилки цветка  рисунок 160.2!
В конце стебля, над поверхностью земли, выделяется 
изящный цветок тюльпана. По устройству цветов, 
плодов и по своему размеру тюльпан похож на дру
гие известные  садовые растения  (лилия гиацинт), 
а околоцветник отличается от других растений.  
Элементы околоцветника называются листочками 
околоцветника, a цветок цветочной бутон.

Тюльпан цветет в продолжении нескольких дней, цве те ние 
зависит от температуры воздуха, они прекрасные темпера
турные показатели. Они могут почуствовать не только 
дождливую погоду или холод, но и прохладные сумерки. 
В это время листочки цветка закрываются, защищая рас
по ло женные внутри пестик и тычинки. Утром, в солнеч
ное время, цветок открается  в форме бокала.  В это время 
цветок посещают насекомые, так как в тычнике могут найти 
много пылинок. В это время насекомые осуществляют 
опыление цветка.

из семенной коробочки отцветшего тюльпана, раз ви
вается сухой открытый плод, в котором много семян.

боковая 
жилка

главная жилка

КАПУСТА ТЮЛЬПАН

придаточные 
жилки

образование 
почти одинаково

бутон цветка

листочки 
одноцветника

тычинка

пестик

160.3.  Почему нельзя назвать бокальный 
одноцветник тюльпана – лепестками?

бутон цветка

стебель

Удлинённо 
ланцетные листья,  

расположены 
очерёдно и 

охватывают стебель

луковица

придаточные 
корни 







160.2. Листья капусты и тюльпана

160.1. Описание тюльпана

ТюлЬпaН    161

 ЗАПОМниТЬ!

Тюльпан луковично- декоративное растение.
Особенности:

– придаточные корни главного корня;
– удлинённо-ланцетные листья 

рассположены очерёдно и охватывают;
– В цветке тычинку и пестик защищают 

однодольные листочки околоцветника  – 
цветочный бутон;

– коробочка плода: 
– сухие, раскрытый околоплодник;
– много семян.

161.1.  Перечислить отличия и сходство 
двух плодов, при помощи рисунка?

пустотелые ягоды коробочка семян

околоплодник

оболочка

мякоть

мнгого 
семян

сухой, 
твердыйсемена раскрываться

ТЮЛЬПАНПЕРЕЦ





весна лето осень

161.3.  При помощи рисунка, указать произходящие изменения в жизни тюльпана!

161.2.  Луковицу ростка тюльпана поса
дить в цветочный горшок, наполнен ный 
цветочной землей, и поливать система
тично!

 ПРОВЕРКА ЗнАниЙ!

 1. назовите части тюльпана!
 2. Чем отличаются листья тюльпана от листьев 

капусты?
 3. Значение выражения „многолетнее растение”?
 4. Что характерно для бутона цветка?
 5. Значение  коробочки?

КАК ДОЛГО ЖиВЕТ и КАК РАЗВиВАЕТСя 
ТЮЛЬПАн?
Тюльпан живет несколько лет. В  луковице хранятся 
запасы питательных веществ, которые  из года в год 
дает ростки,  расцветает и приносит плод. Много лет
нее растение*.

42 THERMODYNAMICS

The thermodynamic change of gases always
occurs when interacting with other bodies.

During heating (or heat transfer) and cooling
(heat reduction) thermal interaction occurs
between the gas and its environment. During the
compression and expansion of gases mechanical
interaction occurs between the gas and its envi-
ronment. As a result, the energy of the gas may
increase, decrease or remain constant. 

Let's examine the characteristics of changes
of energy states occurring due to thermal and
mechanical interactions between ideal gases and
their environments. Let's base our examination
on the first law of thermodynamics:

ΔEi = Q + W.

ENERGY EXCHANGE IN ISOBARIC PROCESSES

Let's heat a certain amount of gas in a cylinder,
fitted with a piston, at constant pressure.

During the thermal interaction occurring while
heating the gas, Q amount of heat is transferred
to the gas, which  expands while W' expansion
work is done on the environment. When cooling
the gas, Q amount of heat is removed from the
gas, while its volume decreases. In this case the
environment does W pressure-volume work on
the gas.

The expansion work done by the gas can be
calculated as  W’ = F⋅s. The force exerted on the
piston by the gas is F = p ⋅A, while the change in
the volume of the gas is ΔV = A ⋅ s. Therefore the
pressure-volume work is 

W’ = F ⋅ s = p ⋅ A ⋅ s = p ⋅ ΔV.

This is true regardless of the shape of the container.

42.1. Characteristics of the energy exchange between gases and the environment during isobaric processes
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In case of isobaric processes, the expansion
work of the gas can be calculated by multi-
plying the constant p pressure with the ΔV
volume increase. Therefore

W’ = p ⋅ ΔV.

The work done by the environment on the
gas is 

W = –W’ = –p ⋅ ΔV.

3.4. Thermodynamic processes of gases

The change in the internal energy of gases
during an isochoric process:

ΔEi = Q.

ENERGY EXCHANGE IN ISOCHORIC PROCESSES

Let's fix the piston in a given position. This ensures
that the volume of the gas remains constant.

In this case the state of the gas can only change
if we heat it or cool it. As the volume is cons-
tant, neither mechanical interaction, nor mec-
hanical work occur between the gas and the
environment.

During an isochoric process exchange of
energy between the gas and the environment
only occurs by the addition or removal of heat.
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The change in the internal energy of gases
during an isobaric process. According to
the 1st rule of thermodynamics:

ΔEi = Q – p ⋅ ΔV.

Characteristics of the energy exchange during
isobaric processes:

– The gas is in simultaneous thermal and
mechanical interaction with the environ-
ment.

– During the two types of interaction bet-
ween the gas and its environment the
direction of energy transfer is always
opposite. When the gas receives thermal
energy, it releases energy by expansion work.
When the gas loses thermal energy, the
environment does positive work on the gas.

– The amount of thermal energy transferred
is always greater than the mechanical
energy released. Therefore the internal
energy of the gas increases during heating an
decreases while cooling down.

43.2. Characteristics of  the energy exchange between gases and the enviroment during isochoric processes
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In this case the Q amount of heat transferred to
the gas is entirely spent on increasing the internal
energy of the gas. The Q amount of energy re-
moved from the gas is equal to the decrease of
internal energy of the gas.
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43.1. What is represented by the yellow area on the p–V
diagram of the isobaric process?
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43.3. p–V diagram of an isochoric process

Prírodoveda Fyzika
Jasná a logicky usporiadaná štruktúra učiva zjednodušuje vyučovanie 
prírodných vied. Vyučovací proces je založený na priamom pozorovaní 
a získavaní skúseností. Postupujte od jednoduchých poznatkov k tým 
zložitejším, zabezpečte postupné rozširovanie poznatkov a ich vzájomnú 
nadväznosť.

•   Vzbudzuje zvedavosť a uspokojuje 
túžby žiakov spoznávať svet.

•   Pomáha formovať správanie,  
ktoré vedie k návykom ochrany  
nášho zdravia a životného prostredia.

•   Inšpiruje žiakov, aby sa naučili 
používať aj iné zdroje a metódy  
pri získavaní informácií.

Ilustrácie kníh, rôznorodé informácie (texty, obrázky, grafy, tabuľky, 
fotografie) a ďalšie zaujímavosti napomáhajú účinnejšiemu a ľahšiemu 
osvojovaniu poznatkov.

Spracovanie učiva vychádza z konkrétnych praktických poznatkov. Spája témy 
z fyziky s každodenným životom, aby bolo učivo hmatateľné a ešte zaujímavejšie.

Učebnica obsahuje široké spektrum cvičení, ilustrácií a rôznych aktivít.  
Obsah učebnice je zostavený prehľadným spôsobom s jednoduchou štruktúrou  
podľa zásad postupnej nadväznosti.

•   Cieľom učebníc je získať systematické poznatky v 
obore prírodných vied a zároveň osvojiť si základné 
pojmy fyziky, ako aj fyzikálneho spôsobu myslenia.

•   Testy úrovne vedomostí pomáhajú pri kontrole 
znalostí, zatiaľ čo pracovný zošit „Som dostatočne 
pripravený?“ slúži k domácemu precvičovaniu.

•   Oboznamovaním a precvičovaním poznávacích 
metód prírodných vied prispievajú k všestrannému 
rozvoju zručností žiakov.
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تنظيم    121

121.2  السمع

إثارة

صوت خاليا مستقبلة العصب السمعي المركز السمعي القشري

نشوء اإلثارة نقل اإلثارة نشوء اإلحساس

121.1  بنية القوقعة    ما الذي يسبب  تنبيه الخاليا 

المستقبلة؟

 سمعي عصب

 خلية
سمعية

سائل

الغشاء القاعدي

ضع الشوكة الرنانة المهتزة على أماكن 
مختلفة من القحف

في أي حالة تسمع الصوت بأعلى درجة؟
ماذا تثبت التجربة؟

اجري تجربة

األمواج الصوتية تسبب اهتزاز الجزء الخارجي من األذن 
الوسطى، غشاء الطبل*۔ تقوم العظيمات المرتبطة به 

بتضخيم الصوت و نقل اإلهتزازات۔ تتصل األذن الوسطى 
مع البلعوم عبر قناة نفير أوستاش*۔ و من خاللها يصل 

الهواء إلى األذن الوسطى  مما يتيح تساوي الضغط على 
سطحي غشاء الطبل الداخلي و الخارجي۔

عند اإلرتفاع السريع بالمصعد، نشعر بضغط كبير مفاجئ في 
آذاننا۔ الضغط الجوي يزداد عند االقتراب من سطح األرض، 

و هذا الضغط يضغط على غشاء الطبل من الداخل، وفي نفس 
الوقت  يكون الضغط المؤثر على السطح الخارجي لغشاء الطبل 
أضعف بكثير۔ يمكننا تجنب هذه الحالة المزعجة عند انفتاح قناة 
نفير أوستاش مع كل عملية بلع حيث يتساوى الضغط، و يزول 

اإلحساس المزعج۔

العَظيم السمعي األخير يرتبط بإحكام مع الغشاء الصغير 
الذي يقوم بإغالق فتحة القوقعة* المتوضعة في األذن 

الداخلية۔ الجوف الداخلي العظمي للقوقعة يملؤه سائل۔ يقسم 
الغشاء القاعدي* الجوف الداخلي للقوقعة طوليا و عليه 

تتوضع الخاليا المستقبلة۔ عندما تنتقل إهتزازات عظيمات 
السمع إلى السائل الموجود داخل جوف القوقعة، يبدأ الغشاء 

القاعدي باإلهتزاز۔ الضغط المطبق على أهداب الخاليا 
الحسية السمعية يشكل التنبيه، و الذي ينتقل عبر ألياف 
العصب السمعي إلى مركز السمع في المخ، حيث يتم 

اإلدراك السمعي۔

كل صوت من أصوات الطيف الصوتي التي يمكن سماعها من 
قبل اإلنسان تسبب إهتزازًا في مكان معين من الغشاء القاعدي۔ 

األصوات المرتفعة تقوم بإثارة الخاليا الحسية الموجودة في 
قاعدة القوقعة , أما األصوات المنخفضة فتسبب إثارة الخاليا 

الحسية السمعية الموجودة في ذروتها۔

120    تنظيم الوظائف الحيوية واإلحساس        

120.1  عملية اإلدراك الحسي

السمع   
يعتبر التكيف الشرط األساسي للبقاء عند اإلنسان۔ أجسامنا 

تستطيع التكيف فقط في حال إحساسنا بالتغيرات المحيطة بنا۔ 
يتم إستقبال المؤثرات الخارجية عبر مستقبالت۔ التي إما أن 
تكون نهايات عصبية حسية، أو أن تكون عبارة عن خاليا 

حسية )خاليا ظهارية متحورة( و التي يتم تصنيفها في 
األعضاء الحسية۔ األعضاء الحسية تتألف من أعداد كبيرة من 
المستقبالت و من عوامل مساعدة* تقوم بحمايتها ومساعدتها 

في أداء وظائفها۔ األعضاء الحسية تختلف عن بعضها في 
استجابتها للمنبهات المختلفة۔ التنبيه المتشكل في المستقبالت 
المتواجدة في أعيننا، آذاننا، لساننا، أنفنا و جلدنا تنتقل عن 
طريق ألياف عصبية حسية إلى مراكز اإلدراك الحسي في 
المخ۔ هنا يتم إدراك التنبيه  و يتحّول إلى إحساس۔  و هكذا 
تجري عمليات اإلحساس : الرؤية، السمع، الذوق، الشم و 

الّلمس۔

األذن هو عضو السمع
 إلى جانب حاسة البصر تعمل حاسة السمع على استقبال أكثر 

المعلومات من العالم الخارجي۔ لها دور في التنبيه للخطر، 
بمساعدتها نتمكن من فهم الكالم، نقوم بتشكيل عالقات 

اجتماعية بين بعضنا، و في نفس الوقت يمكن أن  يكون 
مصدر لالستمتاع بالموسيقى الرائعة۔  تقسم األذن إلى ثالثة 

أقسام۔ بداية األذن الخارجية تشكل صيوان األذن الغضروفي، 
الذي يستقبل إهتزازات الهواء و ينقلها إلى مجرى السمع۔

120.3  أقسام العضو السمعي    كيف ينتقل التنبيه في العضو السمعي؟

األذن الخارجية األذن الداخلية  األذنأقسام األذن الوسطى
الوسطى

 غشاء
الطبل

المطرقة
عظيمات السمع

السندان الركاب
مجرى السمع

 صيوان
األذن

 قناة نفير
أوستاش

مركز السمع و 
التوازن عصب

نصف قنوات دائرية

قوقعة



الركاب
الغشاء الحاجب 

لفتحة القوقعة

120.2  انتشار اإلهتزازات في القوقعة

حافز

مستقبل تشكل اإلثارة

حسي ليف عصبي نقل اإلثارة

مركز اإلحساس 
في القشرة المخية تشكل اإلحساس

66 A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

66.1. A kén égésekor kén-dioxid keletkezik

66.2. Nagyobb mennyiségû kén-dioxidot
(vegyifülke alatt) réz és kénsav kölcsönha-
tásával állíthatunk elô

66.3. A kén-dioxid-molekula kalott- és pál-
cikamodellje

kénsav

réz

kén-dioxid

FONTOSABB
KÉNVEGYÜLETEK
A kénatom 3. elektronhéján szabad helyek is találha-
tók, így molekulaképzõdéskor 4, illetve 6 kovalens
kötés kialakítására is képes.

A KÉN OXIDJAI ÉS A KÉNSAV

A KÉN-DIOXID

Helyezzünk kénporral félig megtöltött égetôkanalat láng
fölé! A kén néhány másodperc múlva megolvad, majd
meggyullad. Tegyük az égô ként tartalmazó égetôkana-
lat gázfelfogó hengerbe, majd a hengert fedjük be!

A kén meggyújtva kékes lánggal kén-dioxiddá (SO2)
ég el. A kén-dioxid színtelen, szúrós szagú, a leve-
gônél nagyobb sûrûségû, köhögésre ingerlô, mér-
gezô gáz.

S  +  O2 =  SO2
kén-dioxid

Öntsünk a kén-dioxidot tartalmazó gázfelfogó hengerbe
vizet! Rázzuk össze a henger tartalmát! Vizsgáljuk meg
a keletkezett anyag kémhatását kék lakmuszpapírral!

A kén-dioxid vízben jól oldódik. A lakmuszpapír
piros színe jelzi az oldat savas kémhatását, kénessav
(H2SO3) keletkezik. A piros szín azonban hamarosan
eltûnik.

A kén-dioxid és vizes oldata a szerves anyagokból
oxigént képes elvonni, redukáló hatású.

Kísérletünkben a festékanyagot a kénessav szín-
telenné redukálta. A hordók kénezésekor a kén-
dioxid baktériumölô tulajdonságát használják fel.

Kén-dioxid elõfordul a vulkáni gázokban is. A fûtô-
anyagok többnyire tartalmaznak ként is, ezért elége-
tésükkor kén-dioxiddal szennyezik a levegôt. A leve-
gôbe jutó kén-dioxid a csapadékban oldódik. A savas
esôk károsító hatását többek között ez is okozza.

A KÉN TRIOXID

A kén égésekor keletkezô kén-dioxid kis része kén-
trioxiddá (SO3) oxidálódik. Magasabb hômérsékleten

Milyen kötések találhatók a kén-dioxid-
molekulában?
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a kén-dioxid katalizátor alkalmazásával kén-trioxid-
dá alakítható:

2 SO2 +  O2 =  2 SO3
kén-trioxid

A kén-dioxidban a kén négy elektronnal, 2–2 oxigén-
atommal alakít ki kettôs kötést. A kén-trioxidban a kén-
atom hat elektronja három oxigénatommal hoz létre ket-
tôs kötéseket.

A kén-trioxidot vízzel reagáltatva kénsavat kapunk:

SO3 +  H2O  =  H2SO4

A KÉNSAV

A tömény kénsav (H2SO4) színtelen, olajszerû fo-
lyadék, sûrûsége majdnem kétszerese a vízének.

Figyeljük meg a kénsav tulajdonságait! 200 cm3-es fôzô-
poharat töltsünk meg félig desztillált vízzel! Helyezzünk
el hômérôt a fôzôpohárba! Adjunk a pohárban lévô víz-
hez kis részletekben, állandó kevergetés közben kb.
10 cm3 tömény kénsavat (96–98 tömeg%-os)! Vizsgál-
juk meg a híg kénsavoldat hômérsékletét és kémhatását! 

A kénsav hígítása erôs felmelegedéssel jár. Ezért min-
dig a kénsavat kell a vízbe önteni, lassan, állandó
kevergetés közben. A tömény kénsav erôsen nedvszí-
vó (higroszkópos), ezért egyes kémiai anyagok víztar-
talmának megkötésére is használják.

A kénsav vízben való oldódása során a kénsavmo-
lekula protont (H+) ad át a vízmolekulának. Oxónium-
ionok és szulfátionok keletkeznek. Az oxóniumionok
megnövekedett mennyisége miatt az oldat savas kém-
hatású.

Mártsunk gyújtópálcát tömény kénsavba! Érintsünk meg
kénsavas üvegbottal vászondarabot, papírlapot!
Öblítsünk át vízzel 100 cm3-es fôzôpoharat, majd te-
gyünk bele 2–3 cm vastagságban porcukrot! A cukrot
néhány csepp vízzel nedvesítsük meg, majd öntsünk rá
8–10 cm3 tömény kénsavat!

A tömény kénsavba mártott gyújtópálca megfekete-
dik. A papírlapra, vászondarabra cseppentett kénsav
hatására az anyagok megfeketednek, kilyukadnak.

H SO + 2 H O = SO4
2–

2 2 3
+

+ 2 H O

2 H+

oxónium-
ionok

szulfát-
ion

4

67.1. A kén-trioxid-molekula kalott- és pál-
cikamodellje

67.2. Hasonlítsd össze az azonos tömegû
kénsav és a víz térfogatát!

kénsav víz

67.3. A kénsav hígítása és kémhatásának
kimutatása

20 ºC 60 ºC

Energetikai szempontból milyen folyamat
a kénsav hígítása?
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Biológia Chémia
Učebnice oboznamujú žiakov so základmi biológie, ktorá sa veľmi rýchlo 
vyvíja. Tieto knihy zo série „O prírode pre násťročných“ patria k tým 
najkrajším, poukazujú na ekologické problémy nášho okolia, vzbudzujú 
v žiakoch záujem o ochranu prírody a životného prostredia.

•   Kvalitné a farebné ilustrácie nám 
podrobne zobrazujú stavbu buniek, 
tkanív, orgánov, ich fungovanie 
a biologické procesy.

•   Žiaci sa zoznámia so stavbou  
tela a dozvedia sa informácie 
o jednotlivých premenách 
v dospievaní, získajú dôležité 
poznatky z oblasti zdravia.

Pracovný zošit je obsahovo zostavený v súlade s učebnicou a spolu 
s testami na zisťovanie vedomostí sú neoddeliteľnou pomôckou pri 
všestrannom vzdelávaní a overovaní získaných poznatkov.

•   Novodobým spracovaním rozvíjame  
kreatívne a kritické myslenie žiakov,  
ako aj ich komunikačné  
a manuálne zručnosti.

•   Mimoriadnou vzácnosťou  
knihy je učebný materiál  
doložený fotografiami  
každého preberaného  
chemického experimentu.

Urobme z chémie jeden z najobľúbenejších predmetov! Všetko čo k tomu potrebujeme je 
jasný a zrozumiteľný učebný materiál, zaujímavé príklady a pomôcť žiakom uvedomiť si, 
že chémia sa dá využívať aj v našom každodennom živote, pričom poskytuje vzrušujúce 
vysvetlenia pri spoznávaní nášho sveta.

Hlavným účelom učebníc je, aby žiaci spoznali chemické vlastnosti a účinky  
látok vyskytujúcich sa v ich okolí, pochopili chemické javy a boli schopní dané látky 
používať cielene.
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184 A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A Föld leghidegebb, sarkkörökön túli területei
egész évben az anticiklonokat szállító zord kele-
ties sarki szelek hatása alatt állnak. 

A sarkköröktõl a sarkpontok felé távolodva
1 napról 6 hónapra nõ a nappalok, illetve éjszakák
hossza. Az állandó nappal idején is csak gyenge
a felmelegedés, mivel a napsugarak kis hajlásszögben
érik a felszínt. Télen a Nap a látóhatár alatt tartóz-
kodik. Ilyenkor a felszín tartós kisugárzása miatt
erõs a lehûlés. Az évi középhõmérséklet 0 ºC alatti. 

Akevés csapadék túlnyomórészt hó formájában
érkezik, ami a napsugarak nagy részét visszaveri.

A hõmérséklet alapján két övet különíthetünk
el az övezetben: a sarkkörit* és a sarkvidékit*.

KÉT ÉVSZAK

Asarkköri tájakon a tundra éghajlat* uralkodik. Itt
két évszakot különböztetünk meg: a 8-10 hónapig
tartó hosszú, kemény, száraz telet a sarki éjszaká-
val, s a rövid, hûvös, csapadékos nyarat az éjféli
Nap jelenségével. (Anyár idõjárása a mi kora tava-
szunknak felel meg.)

Az övben a csapadék évi mennyisége 200-
300 mm, aminek 80%-a hó formájában hull. Az
alacsony hõmérséklet miatt a párolgás is csekély,
ezért a kevés csapadék ellenére az öv vízháztar-
tása nyereséges. A nyáron megolvadó hólé a fa-
gyott altalajba nem tud leszivárogni, ezért jelen-
tõs kiterjedésû mocsárvidékek alakulnak ki.

A tundra folyói csak a rövid nyári idõszakban
jégmentesek. Többségük észak felé folyik. Ez
olvadáskor komoly árvízveszélyt jelent: a délen
korábban kezdõdõ olvadás vizét ugyanis nem
tudják észak felé levezetni, hiszen ott még vastag
jégpáncél állja útjukat. 

Keress példát az atlaszodban az ilyen jellegû
folyókra!

A természetes növénytakaró a tundra*. A taj-
ga felõli peremén a nyírfával keveredett fenyve-
sek erdõs tundrát alkotnak. A sarkok felé haladva
ezt elõször alacsony cserjék, majd rövid tenyész-
idejû fûfélék, pillangósvirágúak, zuzmók, mohák
váltják fel.

Itt élnek a Föld legkisebb fás szárú növényei (sarki
fûz, törpe nyír). Ágaik a talaj felszínén elterülnek,
így védekeznek az erõs szél ellen, s így próbálják
a felszín által kisugárzott meleget megtartani. 

Az állatvilág fajokban szegény. A sarkköri öv télen
szinte kihalt, de nyáron benépesül. Vándormadarak ér-
keznek (pl. kormorán, sirály, jégmadár). A fókák, roz-
márok, jegesmedvék a tengerbõl táplálkoznak. A rén-
szarvasok csordában vándorolnak táplálékot keresve.

A terület talaja tápanyagban szegény, köves
tundratalaj** fagyott altalajjal.

A HIDEG ÖVEZET

FOGALOMTÁR

anticiklon, sarki szél, sarkköri és sarkvidéki
öv, tundra éghajlat, tundra, tundratalaj, talajfo-
lyás, állandóan fagyos éghajlat

184.1. A hideg övezet övei 184.2. A tundra nyáron
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A felszín formálásában a fagy okozta aprózó-
dás a legjelentõsebb, amelynek eredményeként
a hegységek lábánál kõtengerek halmozódnak fel.
Gyakori jelenség a talajfolyás**. A nagyobb
mélységekben a víz fagyott állapotban van.
A nyári felmelegedés hatására a felsõ rétegek fel-
olvadnak, majd a lejtõs területeken a fagyott alta-
lajon megcsúsznak, „lefolynak”.

A sarkköri öv összefüggõ sávot alkot az észa-
ki félgömbön a Jeges-tenger partvidékein és szi-
getein. A déli félgömbön csak néhány szigeten
fordul elõ tundra éghajlat.

JÉGSIVATAG EGYETLEN ÉVSZAKKAL

A sarkvidéki övben az állandóan fagyos éghaj-
laton* egyetlen évszak alakult ki, a zord, kemény
tél. A 3-6 hónapig tartó éjszakát a hosszú ideig
tartó nappali besugárzás sem tudja ellensúlyozni.
A hõmérséklet még a legmelegebb hónapban sem
emelkedik 0 ºC fölé. Az öv Földünk legszelesebb
területe.

A csapadék évi mennyisége 200 mm-nél is
kevesebb, s finom hókristályok formájában hull.
A felszínt vastag jégtakaró fedi, mert a lehullott
hó csak részben olvad el, s felhalmozódva jéggé
préselõdik össze. Ilyen környezetben növény- és
talajtakaró nem alakulhat ki, bár egyes algafajok
megélnek.

Az állatvilágot az északi szigetvilág partjain a raga-
dozó rozmár, fóka és jegesmedve, az Antarktiszon
a pingvin képviseli. 

A sarkvidéki öv területei lakatlanok. Az idõ-
járási adatokat kutatóállomások szolgáltatják.

Az utóbbi években eddig ismeretlen fertõzések sora
terjed az antarktiszi élõvilág körében. Bár bizonyítani

185.2. Hasonlítsd össze a tundra (balra) és az állandóan
fagyos éghajlatok diagramját!

185.1. A hideg övezetben nyáron soha nem nyugszik le a Nap

I. I.I. III. V. VII. IX. XI.III. V. VII. IX. XI.I. III. V. VII. IX. XI.III. V. VII. IX. XI.

é. sz. 71 30° '

6 m

d. sz. 78 30° '

3488 m

ny. h. 106°ny. h. 156 35° '
°C°C

30

20

10

0

–10

–20

110 mm–12,4 C°

100

250

300

200

150

50

0

mm

0

–10

–20

–30

–40

–50

210 mm

100

250

300

200

150

50

0

mm

–43,4 C°Barrow Vosztok

még nem sikerült, valószínûsíthetõ, hogy emberek
hurcolták be a betegségeket. A kutatók úgy vélik,
hogy a fõ ok a gondatlanság – pl. óriási veszélyt jelent
az élõlényekre a kutatóállomások tisztítatlanul kibo-
csátott szennyvize. 

SZÛKÖS MEGÉLHETÉS A HIDEG
ÖVEZETBEN

A kisszámú (pl. eszkimó, lapp) lakosság halá-
szik, vadászik, rénszarvast tenyészt.

185.3. A sarkvidéki öv élõvilága szegényes
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Geografia
Stredobodom tém učebníc fyzickej geografie, respektíve kníh opisujúcich 
krajiny, či skupiny krajín je poukázať na vzájomné interakcie človeka 
s prostredím. Učebnice zo sociálnej geografie pomáhajú spoznávať svet 
z demografického hľadiska, ako i z hľadiska globalizácie svetového 
hospodárstva a ekonomiky.

Grafy, tematické mapy, štatistiky a texty učebníc, respektíve pracovné  
zošity ktoré svojimi úlohami podporujú rozvoj myslenia, poskytujú  
možnosť dosiahnuť vedomosti na rôznych úrovniach samostatného učenia.

•   Učebnice rozvíjajú myslenie a chápanie 
žiakov v oblasti nášho geografického 
prostredia, učia ich chrániť svoje  
životné prostredie a kultúrne  
dedičstvo.

•   Učebnice namiesto  
zachádzania do podrobností  
– pri zachovaní si prístupu, ktorý je  
bližší realite a praxi – uvádzajú jednotlivé 
oblasti tematicky usporiadané podľa ich 
problematiky.

Geografické atlasy
Naše atlasy zohľadňujú vekové kategórie žiakov a informácie v nich sú prispôsobené 
dnešným sociálno-ekonomickým pomerom. Výborne dopĺňajú spôsob učenia našich 
učebníc z geografie. Okrem obvyklých tém zahŕňajú viacero tematických máp  
s danou problematikou. Tieto robia z atlasu praktický pracovný nástroj.

•   Sú doplnené estetickými ilustráciami, fotografiami i kresbami a postupným 
nadväzovaním preberaného učiva utvárajú reálnu predstavu na jednotlivých  
úrovniach vedomostí z danej témy.

•   Grafiky umožňujú získavať poznatky samostatne a vysvetľujúce ilustrácie  
pomáhajú ľahšie vnímať zložitejšie súvislosti.
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Die Summe von zwei Zahlen auf dem unteren Bild beträgt 89, die Differenz
von zwei anderen 24. Um welche Zahlenpaare handelt es sich? Versuche sie
zu finden! Markiere die richtige Lösung mit einem *!

2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

46-32=¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

32+46=
32

55

4653

34

77

42

Rechne zuerst die Aufgaben aus! Verbinde dann die Ergebnisse in kleiner
werdender Reihenfolge!

3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

24+32=ÀÀ 97-42=ÀÀ

48-20=ÀÀ 56-20=ÀÀ

53+44=ÀÀ 69-56=ÀÀ

84+10=ÀÀ 84-20=ÀÀ

27+52=ÀÀ 77-43=ÀÀ

49-18=ÀÀ 51+34=ÀÀ

An welche Zahl habe ich gedacht? Schreibe
die passende Rechenaufgabe daneben! Rechne!

4

•35 mehr als 24:

•16 weniger als 69:

•97 weniger 46:

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££

21

+35

+13

+12 +45 42

+48

+24

+33

+34

+21

–45 –21

–35

–22
–17

–42

–65

Rechne entlang der Pfeile!
1

88

70

56

79

94 97 8
13

31

24

1255

64

85 0
28

3634

100

77

Rechne!
3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

29+19=ÀÀ 58+25=ÀÀ 48+38=ÀÀ

39+27=ÀÀ 78+19=ÀÀ 59+11=ÀÀ

Ergänze die fehlenden Zahlen!

+£À3£À0

+£À£À

+£À3£À7

+£À4£À7

+£À£À

+£À£À

+£À1£À6

+£À2£À2

+£À£À

+£À£À

+£À1£À3

+£À1£À7

+£À
58

+£À
79

+£À
68

+£À
38

+£À
49

+£À
78

1

2

Einem Schuhgeschäft wurden 29 Paar Männerschuhe und 12 Paar
Frauenschuhe geliefert. Wie viele Paar Schuhe
sind insgesamt geliefert worden?

ÀÐ= 41     Insgesamt sind 41 Paar Schuhe geliefert worden.

oder
92 10 2 =+ +

93 14 112 =+

Männer
29

Frauen
12

Insgesamt
? 

20 10 9 =+ + 2+

30 14=+

Schreibe die Addition dazu auf und rechne das Ergebnis auf zwei möglichen
Arten aus!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÀÐ ÀÐ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤29+12=ÀÐ

48

SUMMING

What is happening in the pictures?

2

1

3 + 2
3 plus 2

=     5
is     5

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

The symbol for addition is: +

¤¤¤¤¤À1+À2=À

¤¤¤¤¤À+À=À

Play roles and use addition to
describe the pictures. Take 3
balls in one hand, and 1 ball
in the other hand. Put them
into one pile. What is the total
number of balls in the pile?

Use addition to describe the pictures.

49

Take a close look at what the machine does.
Fill in the chart according to the rule.

4

1

2

1

1

2

0

3

2

2

3

1

4

3

0

1

3

0

4

¤À¤À2¤À3 ¤À ¤À ¤À ¤À ¤À ¤À

How many pearls are there in one row? Use addition to describe the pictures.

¤¤¤¤¤2+1=3 ¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤

Complete the addition. Colour the number of pearls resulting from the addtion.

2

¤¤¤¤¤1+2=À3 ¤¤¤¤¤3+1=À

¤¤¤¤¤1+4=À¤¤¤¤¤1+1=À

3

1

+ =

Write down the additions based on the illustrations.

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

2+1=3
1+2=3

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

Matematika
I. stupeň

Učebnice sú zostavené prehľadne a esteticky. V učebnici prevládajú úlohy 
„ktoré hovoria sami za seba“. To sa podarilo autorom dosiahnuť tak,  
že uplatnili princíp postupu malými krokmi, vďaka čomu radosť detí  
zo samostatnej práce nie je prerušovaná neustálou prípravou 
a vysvetľovaním učiteľa.

•   Učebnice poskytujú žiakom základy 
matematiky farebnou  
a hravou formou a vyvíjajú ich 
individuálne a kreatívne myslenie.

•   Séria učebníc pokrýva základné 
požiadavky učebných osnov,  
ale dajú sa bez problémov používať  
aj pre rozvoj nadaných žiakov 
pomocou obsiahnutých extra úloh.

Cvičebné zošity je možné používať s ktoroukoľvek učebnicou matematiky, ale 
takisto sú vhodné aj na samostatné precvičovanie a prehlbovanie vedomostí.

•   Žiaci objavujú základné pojmy matematiky formou riešenia  
problémov z každodenného života.

•   Séria učebníc dodržiava zásady postupnosti.
•   Postupy v matematických úkonoch sa vykonávajú v malých krokoch.
•   Strany majú takú úpravu, aby sa žiaci mohli ľahko orientovať v úlohách. 

Veselé ilustrácie v učebniciach navodzujú priateľskú atmosféru.
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BASIC  KNO WLE DGE  OF  GE OME TRY

O

diameter

O

arc

segment

O

disc

O

O

radius (r)

circumference A circle is defined as the collection of all the points on a plane that are
at equal distances from a given point on the plane. 

The fix point is called centre of the circle. (O). The fix distance is called the
radius. (r)

1st example
Colour the points of the plane in blue, which in relation to centre O are:
a) exactly at 1 cm distance;
b) at a maximum of 1 cm distance;
c) at a minimum of 1 cm distance.

Basic concepts of a circle
The radius is a straight line joining the centre of a circle with any point on
its circumference.

The diameter is a straight line that passes through the centre of a circle, its
symbol is: d. The diameter of a circle is twice the length of the radius.
(d = 2 ¡ r).

The arc is a part of the circumference.

The disc is the shape defined by a circumference.

Two radii divide the disc into two parts, called segments.

Circumference
and radius

6. The circle

85

Drawing a circle
Drawing a circle with centre O and  radius r :
1. We have a fix point O and a radius r.
2. Open the compass to span the length of the chosen radius.
3. Put your compass point at O.
4. Draw the circle.

O

a)

circumference

Rose-windows
can be drawn using

circle arcs. Draw
a similar one
and colour it.

disc

b)

O

a domain with a circular whole

c)

O

O
r

OO O O

r
r

r r

Solution

a) The collection of  points at 1 cm distance from O is a circle with
a radius of 1 cm.

b) The collection of  points at a maximum of 1cm distance from O is
a circle with a radius of 1 cm (the circumference included).

c) The collection of  points at a minimum of 1 cm distance from O is
a domain with a circular hole, of which the disc with a radius of
1 cm is missing.

2nd example
Grandpa set up a 3 metre radius sprinkler in the garden. Where should grandpa sit down
in the garden if he does not want to get wet? The garden is square, the sides are 10 m
long and the sprinkler is in the middle of the garden.

Solution
Draw the layout of the garden and the sprinkler. (In your exercise book
1 m will be 1 cm). Draw a circle with centre S and a radius of 5 cm
(S is the centre of the square). If grandpa sat down on any of the
points of the circle his newspaper would soon get wet. Therefore,
grandpa should sit down and read his newspaper outside the 3 cm
radius circle, whose centre is the sprinkler.

S

3 m

10 m

A circle is a simple closed curve.

Sketch:

120

GEOMETRY

1. The area

Placing different plane figures next to each other, following a set of rules is
the basis of several mathematical games.

One of these is the Tangram, an ancient Chinese game. A square was cut
into pieces according to the image.

The elements:

– 5 equilateral right triangles:
• 2 small,
• 1 medium,
• 2 large;

– 1 square;
– 1 parallelogram.

If you search the internet, you can find
several exercises using these figures.

Example 1
Cut the figures seen in the image above out of a square and make
a rectangle out of them.

Solution

The area of the original square and the area of the rectangle are the
same, since they are made of the same plane figures.

M. C. Escher
(1898–1972) Dutch
artist was a master

of covering surfaces
with different

figures. His images
are still popular and
thought provoking.

Make the figures
in the image using

the pieces of the
Tangram.
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The concept of area

A few units used to
measure area:

1 m2: the area of a
square with 1 m long
sides.

1 cm2 = 0.0001 m2;
1 dm2 = 0.01 m2;
1 km2 = 1 000 000 m2.

We can assign a positive number to each of these plane figures with the
following properties:

1. the area of a square with one unit long sides (unit square) is 1 area unit;
2. the area of congruent plane figures is equal;
3. if we cut a plane figure into parts, the sum of the areas of the parts is

equal to the area of the original figure.

This number is the area of the plane figure.

Example 2
We drew a few plane figures on graph paper. What is their area if
each square is 1 area unit?

A) B)B) C) D)

Solution
Try to determine certain areas by cutting. The following figures show
a few examples of this.

TA = 4 + 3 + 3 = 10  area units

TB = 5 ¡ 4 = 20  area units

A)

B)

4
3

3

Cutting

Tparallelogram= a ¡ma
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1. Kartesisches Koordinatensystem,
Punktmengen

Mit Hilfe des kartesischen Koordinatensystems wird allen Punkten
der Ebene ein geordnetes reelles Zahlenpaar zugeordnet. Durch die
erste Zahl des Zahlenpaares, die Abszisse, wird der von der y-Achse
gemessene Abstand des Punktes angegeben, während die andere Zahl,
die Ordinate, den von der x-Achse gemessenen Abstand des Punktes
anzeigt (jeweils unter Berücksichtigung des Vorzeichens). Dies gilt
auch umgekehrt: Zu jedem geordneten Zahlenpaar gehört ein einziger
Punkt der Ebene.

Abb. 2

FUNKTIONEN

76

x

y

1

P

Q

R

S

Aufgabe 1
Zeichne die folgenden Punkte in das Koordinatensystem ein:
A(1; 2),  B(–2; 1),  C(–3; –2),  D(2; –2),  E(0; –3),  F(2; 0).

Aufgabe 2
Lese die Koordinaten der Punkte P , Q, R, S in Abb. 2 ab.

x

y

A

B

C D

E

F

1 2 3–1–2–3

1

2

–1

–2

Abb. 1

RENÉ DESCARTES

(1596–1650) französischer
Mathematiker, Physiker
und Philosoph.
Das kartesische
Koordinatensystem,
das für die Verknüpfung
der Geometrie und Algebra
geeignet ist, wurde von ihm
in die Mathematik
eingeführt. Er untersuchte
die Kurven viel allgemeiner
als seine Vorgänger.
Die Theorie der Gleichungen
wurde von ihm
weiterentwickelt.

Lösung
Die Darstellung der Punkte ist in Abb. 1 zu sehen.

Lösung
Die Koordinaten der Punkte lauten:P(–2; –1),Q(2; –4),R(–4; 3), S(3; 4).

Die Punkte auf der x-Achse sind dadurch charakterisiert, dass ihre
Ordinate 0 ist, d. h. y = 0. Für die Punkte auf der y-Achse gilt dement-
sprechend: x = 0.

77

x

y

I.

Quadrant

II.

Quadrant

III.

Quadrant

IV.

Quadrant

1

1

Abb. 3

Lösung
In Abb. 3 werden beide Bedingungen von den Punkten des markierten
Ebenenteils erfüllt. Dieser Bereich ist der erste Quadrant.

Nach Vereinbarung gelten für die Punkte des zweiten Quadranten die
Ungleichungen x < 0, y > 0, für die des dritten Quadranten
die Ungleichungen x < 0, y < 0 und für die des vierten Quadranten
die Ungleichungen x > 0, y < 0.

Bei jeder Ungleichung kann jedoch eine Gleichung erlaubt werden, d. h.
die entsprechende Grenzlinie wird auch zu dem Quadranten gerechnet.

Die Punktmenge, die durch die Ungleichungen x £ 0, y > 0 gekenn-
zeichnet ist, besteht z. B. aus den Punkten des zweiten Quadranten
einschließlich des positiven Teils der y-Achse.

x

y

1

1

Abb. 4

Aufgabe 3
Wo liegen die Punkte in der Ebene, für deren Koordinaten die folgende
Bedingung gilt: x > 0 und y > 0?

Aufgabe 4
Wo liegen die Punkte in der Ebene, die sowohl zur x-Achse, als auch zur
y-Achse die gleiche Entfernung haben?

Lösung
Sehen wir uns wieder einige Punkte an. Wir wissen, dass für die
Winkelhalbierende, die den ersten und dritten Quadranten teilt, gilt:
y = x. Wenn wir von den Punkten der Winkelhalbierenden in Richtung
der negativen y-Achse (d. h. „abwärts”) gehen, verändert sich die x-
Koordinate nicht, die y-Koordinate wird aber kleiner. (Abb. 5)

Die Ungleichung  y £ x gilt für die Punkte der Winkelhalbierenden und
für die Punkte der Halbebene, die sich darunter befindet.

Lösung
Wir untersuchen einige Punkte im Koordinatensystem. Punkte der
Ebene, die von zwei sich schneidenden Geraden die gleiche Distanz
haben, sind die Winkelhalbierenden der von beiden Geraden
bestimmten Winkel. Die Punkte, die von der x-Achse und y-Achse die
gleiche Distanz haben, sind Punkte der beiden Winkelhalbierenden.

Für diese Punkte gilt z. B.: y = x und y = –x, oder zusammenfassend
½y½ = ½x½. (Abb. 4)

Aufgabe 5
Für welche Punkte gilt die folgende Ungleichung: y £ x?

x

y

1

1

Abb. 5

y x=

y x= −

y x=

Matematika
II. stupeň

Naša séria učebníc “Matematika plná farieb” zábavným spôsobom  
sprevádza žiakov svetom matematiky od prvej triedy základnej školy  
až po ukončenie strednej školy. Žiaci si vďaka týmto učebniciam osvojujú 
preberané učivo krok za krokom, prostredníctvom názorných príkladov.

Jednotlivé témy začínajú matematickými úlohami z každodenného  
života, pri ktorých riešení je žiak schopný samostatne dospieť k novým 
poznatkom a takmer sám definovať novo preberané pravidlá.

Hlavným cieľom učebnice je rozšírenie 
matematických poznatkov, medzi inými aj 
schopností vypočítavať a riešiť problémy, 
ako aj rozvoj logického, analytického 
a priestorového myslenia.  
Ich dôležitou vlastnosťou je  
ponuka dostatočného množstva  
úloh, ktoré poskytuje množstvo 
príležitostí na precvičovanie  
ako na vyučovacích hodinách,  
tak aj doma.

Naše učebnice spolu s pracovným zošitom a zbierkou cvičení  
z matematiky sú vynikajúcou pomôckou pre rozvoj matematických schopností, 
vrátane kombinatorického myslenia.
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Tutankhamun's tomb
Although the tombs of the Pharaohs were thought to be safe and were even
protected by magic, the tombs were often robbed by raiders. Tutankha-
mun's tomb is almost the only one that has remained virtually untouched.
It was not found in a pyramid, as late pharaohs were buried in tombs
carved in rocks in the Valley of the Kings.

The door that led to the tomb was found in 1922. Tutankhamun was very
young, only 8 years old when he became Pharaoh and he was about 18 when
he was killed by an illness.  Although his tomb was raided not long after the
burial, most of the treasure was left in place. 

The three beds in the antechamber were used during the burial ceremony,
The shape of the beds resembled a lion, a cow and a leopard. A gilded throne
was found under one of the beds. Opposite the beds parts of the Pharaoh's
dismantled cart were placed (otherwise it would not have fitted in the chamber).

There were several painted and gilded chests in the chamber, filled with
jewellery and other objects. Next to the doorway leading to the burial chamber
there were two life-size statues of the Pharaoh. 

The chamber was occupied by four gilded wooden shrines which enclosed
the king's triple sarcophagus. The body, wrapped in fabric strips, was covered
with over a hundred pieces of jewellery. The head and the shoulders were
covered with a golden funerary mask. 

The third room was the treasury. Its entrance was guarded by a statue of
a jackal. There was a shrine protected by statuettes of deities, which contained
the internal organs of the Pharaoh. The treasury also contained 18 boats,

36.1. Valley of Kings

treasury
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annex

36.2. Floor plan and structure of Tutankhamun's tomb.
Find the objects described in the text
on the illustration. 
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intended to help the deceased on its journey to afterlife. There were also over
400 statuettes placed in wooden chests, to carry out the king's duties in the
afterlife.

The annex was raided by grave robbers, and left in a disorderly state with
objects scattered all over the floor.

1. Who were the main gods in Egyptian mythology? Explain how ceremonies were held in temples.
2. What is a mummy? What was the purpose of mummification? How was a comfortable afterlife for the deceased ensured?
3. Play roles. How did the the divine tribunal make a decision about the soul of the dead?
4. What was the purpose of the pyramids? Where were late Pharaohs buried?
5. Write an imaginary interview with a witness who was present at the discovery of Tutankhamun's tomb.

37.3. On his coffin Tutankhamun is
depicted wearing a blue striped
golden headdress, which
Egyptian rulers often wore
instead of a crown

37.1. The pyramids of Giza. Khafre's
pyramid, seen in the background, was
the largest, it was originally 147 m high

37.2. The backrest of Tutankhamun's
throne (right) depicts the Pharaoh
with his Queen anointing his arm
with perfume

Dejepis

Pôvodné texty z histórie, ilustrácie a doplnkové učebné materiály  
umožňujú diferencované vyučovanie. Pracovné zošity a atlasy,  
ktorých materiál je prepojený s učebnicami, umožní celkové  
spracovanie a prehĺbenie daného učiva.

Veľký dôraz kladieme  
na sprostredkovanie morálnych 
hodnôt, úloh rodiny,  
na prejavenie rešpektu k iným 
národom a národnostiam ako  
aj na čestnosť. Naše dejepisné 
učebnice sa snažia zobraziť  
život ľudí v minulosti a vniesť  
tak pohľad na dávne časy  
do každodenného života žiakov.

Obrázky nás prenesú do minulosti. Detailná a realistická ilustrácia 
každodenného života alebo rekonštrukčná kresba často napovie – najmä 
10-14-ročným – viac ako dlhý text.

Dejepisné atlasy
Naše atlasy prevedú deti od vzniku Zeme až po súčasnosť. Ich mapy pokrývajú celý 
učebný materiál. Pri príprave atlasov sme zohľadnili tri aspekty: presnosť a správnosť 
z historického hľadiska, prehľadnosť a vhodný spôsob poskytnutia informácií.

•   Atlasy sú plné obrázkov, vďaka čomu sa deti dozvedia čo najviac o historických 
udalostiach a zároveň aj dejinách umenia.

•   Pomocou kresieb si rozvíjajú schopnosť lepšie analyzovať obrázky a získavajú 
trvalé vedomosti pomocou vizuálneho poznania.

•   Pri rýchlej orientácii v atlase nám pomôže podrobný obsah a register  
geografických a dejepisných názvov.
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Die vielen verschiedenen Farbtöne, die in der Natur vorkommen, basieren
auf sechs Farben. Diese sechs Farben sind in unserem Farbkreis zu sehen.
Er besteht aus drei Grundfarben mit je einer Mischfarbe dazwischen.

Grundfarben: Gelb, Rot und Blau. Die Grundfarben kann man nicht aus
anderen Farben mischen.

Mischfarben: Orange, Lila und Grün. Jede Mischfarbe kann aus zwei Grund-
farben gemischt werden:
Gelb + Rot = Orange,
Rot+ Blau = Lila,
Blau + Gelb = Grün.

Male den Farbkreis mit Wasserfarben aus! Verwende nur
Grundfarben! Mische dir die Mischfarben selbst!

Vergleiche die Farben der zwei Bilder! Was ist der Unter-
schied in ihrer Farbwirkung?

Die gesättigten Farben des Farbkreises können, mit Schwarz oder Weiß
gemischt, in getrübte Farben verwandelt werden, bei denen sich nur schwer
feststellen lässt, welche Farben sie genau enthalten. Durch Zufügen von
Weiß wird die Grundfarbe heller, vermischen wir die Farbe mit Schwarz,
wird sie dunkler. So können wir aus einer Farbe mehrere Farbtöne herstellen.

Farben und Farbtöne
Grundlagen der Farbenlehre

55Jede Farbe hat eine andere Wirkung auf den Betrachter. Bei bestimmten
Farbtönen spüren wir fast die Wärme des Feuers auf unserer Haut, beim
Anblick anderer wiederum, wird uns kalt. Erstere nennen wir warme Farben,
letztere kalte Farben. Die warmen Farben sind von gelben und roten Farb-
tönen geprägt, und unter den kalten Farben sind blaue Farbtöne vorzufinden.

Was geschieht auf dem Bild? Erkennst du die Regel? Male
die leeren Felder aus!
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EARLY CHRISTIAN ART
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The Early Christian basilica can be divided into three main parts:

(1) Atrium: an open rectangular area surrounded by colonades. A
baptismal font* was often placed in the middle. Believers who were
unbaptized, could only come this far. The nave could be entered through
a decorated gateway from the atrium.

(2) Nave: a longitudinal space which could be divided into three or five
aisles*. This is where the believers sat.
The higher nave (A) is separated by colonades from the lower side
aisles (B). The church had a wooden roof. This was open at first
(image 8), later the attic area was covered with a flat, coffered wood
ceiling (image 9). 
A transept (C) was later added to the nave.

(3) Apse: is a semicircular recess at the end of the church, separated by an
arch from the main body of the church. This is were the altar table
stands.

Image 6. The reconstructed drawing
of the building of the Roman St.
Peter’s basilica demolished in 1450

Image 7. Ground plan of the St. Peter’s
basilica

Once Christianity became a recognized religion, several grandiose
constructions began following Constantinus’ orders: temples were built
throughout the empire. 

For the religions* we learned about so far the temple was the place of the
statue of the god or goddess. In the ancient world the ceremonies took place
in front of the church. The new religion is radically different: the ceremony
takes place in front of the believers, who became participants in the

ceremonies. So the Christian temple had to accommodate a large
number of people, it had to have a large interior. The

building best suited for this was the Roman market hall, the
basilica. The Early Christian temple was designed

based on the roman basilica.

...
...

...
...

...
...
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The first early christian temples did not have a tower. The tower first
appeared during the 6th century when they started building a so called
campanile. This is a circular or rectangular belltower (image 10).

Since the basilica was the gathering place for the believers, its internal
decorations are richer than the exterior. A good example of this is the
St. Apollinare in Classe temple in Ravenna.

Image 10–11. The St. Apollinare in Classe temple. The simple facade hides an interior richly decorated with mosaics

Image 8. The cross section of the St. Apollinare in Classe temple
(Ravenna, 536–549)

Image 9. Coffered wood ceiling (Santa Maria Maggiore temple,
Rome, circa 440)

1. Make a model of the St. Apollinare in Classe temple from paper and cardboard based on the pictures. Pay attention
to the proportions.

2. How were church bells cast? Look into the techniques.

Dejiny umenia Kreslenie

Naše učebnice predstavujú jednotlivé 
štýly objavujúce sa v dejinách umenia 
prostredníctvom opisu, hodnotenia 
a analýzy umeleckých diel. Nie sú 
založené iba na poznatkoch, ktoré majú 
žiaci z dejepisu, ale robia tento predmet 
pútavým aj vďaka hravým cvičeniam, 
vtipným kresbám a rôznym aktivitám. 
Študijný proces doplňujú porovnávacie 
analýzy, cvičenia, otázky, prepracovania, 
farebné reprodukcie, sochy a kresby.

Učebnica vďaka neformálnemu tónu, hravým cvičeniami, veľkému  
množstvu fotografií a ilustrácií umožňuje pedagógom celistvo vysvetliť  
aj obdobia mimoriadne bohaté na umelecké diela, a to bez akéhokoľvek 
ďalšieho doplňujúceho materiálu.

Naša séria kníh prevedie žiakov dejinami umenia prostredníctvom 
predstavenia významných umeleckých diel z uplynulých troch tisícročí. 
Naučí ich vidieť a vizualizovať.

Ocenenie najlepšia  
európska učebnica 2009
Naša učebnica 5. ročníka  
získala od Združenia európskych 
vydavateľov vzdelávacej literatúry  
na Medzinárodnej knižnej výstave 
vo Frankfurte bronzovú medailu 
v kategórii “Najlepšia európska učebnica”.

Žiaci sa zoznamujú s jednotlivými témami prostredníctvom rôznych techník,  
ako je napríklad modelovanie, lepenie aj koláž. Vyriešením rôznych úloh prechádzame 
dlhou a vzrušujúcou cestou od obyčajného kreslenia až po objavovanie úžasných stavieb. 

Naše vydavateľstvo kladie dôraz nielen na spoznávanie základov tvorivých výtvarných 
činností a dejín umenia, ale venuje veľkúpozornosť aj vizuálnej komunikácii. Učebnice 
obsahujú rôzne cvičenia, ktoré rozvíjajú zručnosti od tvorby jednoduchých štúdií až po 
abstraktné vizuálne myslenie.
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