
Prehľad učebníc a učebných materiálov 

- Hupsov šlabikár Lipka ® pre 1. ročník ZŠ, 1. časť 

- Hupsov šlabikár Lipka ® pre 1. ročník ZŠ, 2. časť 

- Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru Lipka® pre 1. ročník ZŠ 

- Matematika pre 1. ročník ZŠ, 1. časť 

- Matematika pre 1. ročník ZŠ, 2. časť 

- Matematika pre 1. ročník ZŠ s VJM, 1. časť (preklad) 

- Matematika pre 1. ročník ZŠ s VJM, 2. časť (preklad) 

- Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ 

- Čítanka pre 2. ročník ZŠ 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ - učebnica 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ, 1. časť  -pracovný zošit 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ, 2. časť  - pracovný zošit 

- Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ 

- Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ s VJM - učebnica (preklad) 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ s VJM, 1. časť  - pracovný zošit (preklad) 

- Matematika pre 2. ročník ZŠ s VJM, 2. časť  - pracovný zošit (preklad) 

- Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (B) 

- Moje učenie – učebný materiál pre deti s autizmom 

- Technické kreslenie pre 1. ročník (UO 24 Strojárstvo) 

- Strojníctvo I. (pre 1. ročník SPŠ technické a informatické služby, zameranie  

02 strojárstvo) 

- Technológia pre 3. ročník UO 6445 H kuchár 

- Biológia a starostlivosť o zdravie pre SPgŠ, PaSA a PaKA (pre 1. ročník ŠO 

7661 6 sociálno-výchovný pracovník) 



- Strojníctvo II. (pre 2. ročník SPŠ technické a informatické služby, zameranie 

02 strojárstvo) 

- Hospodárska geografia pre 1. ročník OA II. časť 

- Biológia - organizmy a ekosystémy (štud. odbor sociálno-výchovný pracovník) 

- Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.časť 

- Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník ŠO 6317 6 obchodná akadémia 

- Moje prvé kroky do chrámu. Učebnica náboženskej výchovy pre 1. ročník ZŠ 

(pravoslávne náboženstvo) 

- Isus christos - cesta, pravda a život. Učebnica náboženskej výchovy pre 8. 

ročník ZŠ (pravoslávne náboženstvo) 

- Boh je láska. Učebnica náboženskej výchovy pre 9. ročník ZŠ (pravoslávne 

náboženstvo) 

- Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. časť 

- Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 2. časť 

- Čítanka pre 1. ročník ZŠ 

- Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. časť 

- Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 2. časť 

- Čítanka pre 1. ročník ZŠ 

- Matematika pre 3. ročník ZŠ, 2. časť  - pracovný zošit 

- Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

- Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM 

- Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM 

- Maďarský jazyk pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

s VJM 

- Matematika pre 3. ročník ZŠ, 1. časť  - pracovný zošit 

- Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

- Matematika pre 3. ročník ZŠ s VJM, 1. časť - pracovný zošit (preklad) 

- Matematika pre 3. ročník ZŠ s VJM, 2. časť - pracovný zošit (preklad) 



- Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ s VJM 

- Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ s VJM 

- Čítanka zo slovenskej literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s 

osemročným štúdiom s VJM 

- Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

s VJM 

- Maďarský jazyk pre 7. ročník ZŠ s VJM 

- Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

s VJM (preklad) 

- Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM 

(preklad) 

- Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ s VJM  (Ypsilon) - pracovný zošit 

- Maďarská literatúra pre 5. ročník ZŠ s VJM 

- Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon), 1. časť 

- Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon), 2. časť 

- Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon) 

- Môj šlabikár pre 1. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány) 

- Moja prvá čítanka pre 1. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány) 

- Moja písanka pre 1. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány) 

- Literatúra pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM 

- Strojárska technológia III (pre SOŠ strojnícke – Obrábanie) 

- Život v cirkvi. Náboženská výchova pre 8. ročník ZŠ (evanjelické a. v. 

náboženstvo) 

- Žiť a veriť vo svete. Náboženská výchova pre 9. ročník ZŠ (evanjelické a. v. 

náboženstvo) 


