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VYDAVATEĽSTVO

Interaktívne učebné pomôcky

Kód Názov Cena/1CD Balík/4CD
GE1 Európa 170 €

Zľava 20%GE2 Kontinenty 180 €
GE3 Zem 150 €
GE4 Slovensko 150 €

Spolu 650 € 520 €

Interaktívna geografia
učebná pomôcka pre moderné vzdelávanie

Softvér s jednoduchým ovládaním stupňuje motiváciu žiakov, 
preberané učivo sa stáva pútavejšie.
Prácu pedagógov uľahčujú rôzne animácie, ukážky geografických 
javov a množstvo ilustrácií.

Pripravenú mapu môžete vytlačiť, uložiť alebo dopísaním 
zadania využiť aj ako úlohu pre žiakov. Jednotlivé vrstvy máp sa 
dajú ľubovoľne skladať a pripraviť tým jedinečné mapy.

Objednajte si teraz interaktívnu geografiu za výhodnú cenu!
Pripravili sme pre Vás interaktívne moduly! 

Kód Názov modulu Cena/1CD
MD14 Čína a Mongolsko 15 €
MD15 Japonsko a Kórea 15 €
MD16 Afrika 30 €
MD17 Severná Amerika 15 €
MD18 Južná Amerika 15 €
MD19 Austrália a Oceánia 15 €
MD20 Arktída 15 €
MD21 Antarktída 15 €
MD22 Naše miesto vo vesmíre 30 €
MD23 Orientácia na glóbuse a v prírode 30 €
MD24 Základné kartografické poznatky 30 €
MD25 Geografické sféry 30 €
MD26 Obyvateľstvo 30 €

Kód Názov modulu Cena/1CD
MD1 Európa 30 €
MD2 Severná Európa 20 €
MD3 Stredná Európa 20 €
MD4 Alpské štáty 20 €
MD5 Apeninský a Balkánsky polostrov 20 €
MD6 Francúzsko a štáty Beneluxu 15 €
MD7 Pyrenejský polostrov 15 €
MD8 Veľká Británia a Írsko 15 €
MD9 Východná Európa a Turecko 15 €
MD10 Ázia 30 €
MD11 Severná Ázia 15 €
MD12 Západná a Južná Ázia 15 €
MD13 Juhovýchodná Ázia 15 €
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Interaktívne učebné pomôcky

Kód Názov Cena/1CD Balík/4CD
DE1 Pravek-Starovek 170 €

Zľava 20%DE2 Stredovek 150 €
DE3 Novovek 150 €
DE4 Najnovšie dejiny 150 €

Spolu 620 € 496 €

Interaktívny dejepis
učebná pomôcka pre moderné vzdelávanie

Prvky máp je možné zostavovať v akomkoľvek poradí.
Pomocou akejkoľvek interaktívnej tabule alebo projektora ich 
môže sledovať celá trieda.

Rozhýbe statické mapy a udalosti vidíte v ich priebehu.
Pomocou animácie sa simulujú rôzne druhy pohybov.
(napr. lietadla, luku a pod.)

Objednajte si teraz interaktívny dejepis za výhodnú cenu!
Pripravili sme pre Vás interaktívne moduly! 

Kód Názov modulu Cena/1CD
MD27 Pravek 50 €
MD28 Staroveký Východ 40 €
MD29 Staroveké Grécko 40 €
MD30 Rímska ríša 40 €
MD31 Raný stredovek v Európe 75 €
MD32 Vrcholný a neskorý stredovek v Európe 75 €
MD33 Osmanská ríša 35 €
MD34 Habsburská ríša 35 €
MD35 Svet a Európa v ranom novoveku 40 €
MD36 Premeny v 19. storočí 40 €
MD37 Svet a Európa v 1. polovici 20 stroročia 40 €
MD38 II. svetová vojna 40 €
MD39 Európa po II. svetovej vojne 35 €
MD40 Svet po II. svetovej vojne 35 €
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Interaktívne učebné pomôcky

Interaktívna literatúra
učebná pomôcka pre moderné vzdelávanie

Obsahuje témy z rôznych literárno-dejepisných období 
(staroveké Grécko a Rím, biblia, stredovek, renesancia, barok 
a klasicizmus) obsahujú početné množstvo literárnych diel a 
citátov v interaktívnom spracovaní.

Poukazuje na literárne udalosti a životné cesty autorov, 
zastávky na životných cestách je možné spustiť ako animáciu.
Je doplnená o obrázkové ilustrácie, ktoré sa dajú zväčšiť, čím sú 
dobre viditeľné a pozorovateľné.

Objednajte si teraz interaktívnu literatúru za výhodnú cenu!
Pripravili sme pre Vás interaktívne moduly! 

Kód Názov Cena/1CD Balík/4CD

LI1 Literatúra starovekého 
Grécka a Ríma 160 €

Zľava 20%LI2 Biblia a stredoveká 
literatúra 160 €

LI3 Renesancia, barok a 
klasicizmus v literatúre 150 €

Spolu 470 € 376 €

Kód Názov modulu Cena/1CD
MD41 Mýty – Grécke mýty 40 €
MD42 Rodokmeň Gréckých bohov 40 €
MD43 Literatúra Starovekého Grécka 40 €
MD44 Literatúra Starovekého Ríma 40 €
MD45 Sväté písmo – Starý zákon 50 €
MD46 Sväté písmo – Nový zákon 50 €
MD47 Európska stredoveká literatúra 60 €
MD48 Európska renesančná literatúra 75 €
MD49 Barok a klasicizmus v európskej literatúre 75 €

VYDAVATEĽSTVO
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Interaktívne učebné pomôcky

Elektronické nástenné mapy
učebná pomôcka pre moderné vzdelávanie

Jedinečný a moderný spôsom zobrazenia nástenných 
máp s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.
Vhodné pre všetky typy školských tabúľ s využitím 
projektora alebo interaktívnej tabule.
1 CD obsahuje 5 nástenných máp.

Kód Názov modulu Cena/1CD
E1 Geografia

60 €

1. Slovensko
2. Južná Amerika
3. Severná Amerika
4. Ázia
5. Afrika

E2 Dejepis

60 €

1. Staroveké Grécko
2. Staroveký Východ
3. Staroveká Itália a Rímská ríša
4. Veľké zemepisné objavy (15–17. stor.)
5. II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike (1939-1942)

E3 Literatúra

60 €

1. Literatúra starovekého Grécka
2. Európska stredoveká literatúra
3. Európska renesančná literatúra
4. Impresionizmus, symb., a avantg. v európskej lit.
5. Laureáti Nobelovej ceny

 Spolu 180 €
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Geografia

Vybrať si môžete z dvoch veľkostí:

=+

Nástenné mapy sú pripravené z kvalitného materiálu, fóliované, s drevenou lištou.
So zárukou dlhodobej životnosti. Nelesknú sa a zrolovaním ich môžete jednoducho uskladňovať.
Ponuku našich geografických nástenných sme vďaka veľkému záujmu rozšírili o nové tituly.

Západná Európa

Vegetačné pásmaPodnebné oblastiHustota zaľudnenia

Západná a Južná Ázia Japansko a Kórea

Veľká Británia a Írsko

Južná časť Kanady a spojené štáty americké

NemeckoFrancúzsko

Jednostranná mapa Cena
160x120 104 €
140x100 92 €
100x70 72 €

Verzia DUO Cena
160x120 128 €
140x100 104 €
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Európska únia

Nástenné mapy

Svet

Európa

Apeninský a Balkánsky polostrov Alpy – politická mapa

Čína a Mongolsko

India

Severná Ázia

Svet – všeobecnogeografická mapa

Európa – všeobecnogeografická mapa

Severná Európa

Stredná Európa Južná Európa

Európa – politická mapa

Pyrenejský polostrov

Svet – politická mapa

Alpy – politická mapa

Čína a Mongolsko
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Geografia
Náhľady máp nájdete na našej stránke www.cartographia.sk

Ázia

Amerika

Austrália Polárne oblasti

Afrika

Ázia – politická mapa

Ázia – všeobecnogeografická mapa
Afrika – 
všeobecnogeografická mapa

Afrika – politická mapa

Severná Amerika – 
všeobecnogeografická mapa

Severná Amerika – 
politická mapa

Južná Amerika – 
všeobecnogeografická mapa

Južná Amerika – 
politická mapa

Polárne oblasti (Arktída, Antarktída)Austrália a Oceánia Austrália a Nový Zéland

Jednostranná mapa Cena
160x120 104 €
140x100 92 €
100x70 72 €

Verzia DUO Cena
160x120 128 €
140x100 104 €
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Slovensko

Ostatné nástenné mapy

Slovensko – všeobecnogeografická mapa

Slovensko – 
územnosprávne členenie

Slovensko – 
rastinstvo a živočíšstvo

Slovensko – 
geologická stavby a nerastné suroviny

Slovensko – 
ochrana prírody a životné prostredie

Slovensko – 
geomorfologické členenie

Slovensko – 
pôdy a poľnohospodárstvo Slovensko – obyvateľstvoSlovensko – vodstvo

Slovensko – cestovný ruch

Slovensko – podnebie

Zobrazenie reliéfu
Genetické 
centrá 

Zem a vývoj života na Zemi Periodická sústava chemických prvkov

Slnečná sústava
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Dejepis
Naše dejepisné nástenné mapy zobrazujú veľmi prehľadne a chronologicky historické udalosti a dejové prepojenia 
v rôznych časových obdobiach. Sú vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá uľahčuje výklad učiva a prispieva k jeho 
ľahšiemu chápaniu a osvojovaniu.

Širokú ponuku našich dejepisných nástenných máp sme rozšírili o ďalšie zaujímavé tituly z dejín. Vybrať si môžete 
z dvoch veľkostí:

Kultúra Európy v období 
gotiky a renesancie (XIV–XVI. stor.)

I. svetová vojna v Európe (1914–1918)

Európa po I. svetovej vojne (1918–1932)

Priemyselná revolúcia v Európe

Svet medzi dvoma svetovými vojnami 
(1920–1939)

Ozbrojené konflikty na Zemi
od roku 1945 až po súčasnosť

Stredná Európa medzi
dvoma svetovými vojnami (1933–1939)

Následky II. svetovej vojny v Európe

Vývoj ľudstva v praveku (do r. 3000 p. n. l)
Vývoj ľudstva v praveku (do r. 3000 p. n. l)

Priemyselná revolúcia v Európe

I. svetová vojna v Európe (1914–1918)

Európa po I. svetovej vojne (1918–1932) Stredná Európa medzi dvoma svetovými vojnami (1933–1939) Ozbrojené konflikty na Zemi od roku 1945 až po súčasnosť

Jednostranná mapa Cena
160x120 104 €
140x100 92 €
100x70 72 €
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Staroveké Grécko

II. svetová vojna v Európe a severnej 
Afrike (1.9.1939-18.11.1942)Napoleónske vojny

II. svetová vojna v Európe a severnej Afrike 
(19.11.1942-8.5.1945)

Staroveká Itália a Rímska ríša

Rímska ríša 
(1. stor. pred Kr.–2. stor. po Kr.)

Križiacke výpravy 
v 12–13. stor.

Veľké zemepisné objavy a kolonizácia 
(15–17. stor.)

Európa v 17. stor.

Starý zákon

Staroveký Východ

Protireformácia v Európe
(polovica 16. stor.–koniec 17. stor.)Reformácia v Európe (16. stor.)

Ostatné dejepisné nástenné mapy

Nový zákon
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VYDAVATEĽSTVO

Literárne

Nástenné mapy

Literárne nástenné mapy poskytujú ucelený pohľad na významné literárno-dejpisné epochy. Doplnené o ilustrácie 
a popisy napomáhajú nielen pri výklade vývojových etáp, ale aj pri ich chápaní a vzájomnom rozlišovaní.
 Vyučovacia hodina sa tým stáva oveľa zaujímavejšou a pútavejšou.

Vybrať si môžete z dvoch veľkostí:

Európska stredoveká literatúra

Pavol Ország Hviezdoslav 
(1849–1921)

Literatúra starovekého Ríma

Literatúra starovekého Grécka

Grécke mýty
Rodokmeň gréckych bohov

Andrej Sládkovič (1820-1872)

Európska stredoveká literatúra

Európska renesančná literatúra

Osvietenstvo v európskej literatúre

Realizmus a naturalizmus 
v európskej literatúre

Jednostranná mapa Cena
160x120 104 €
140x100 92 €
100x70 72 €
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VYDAVATEĽSTVO

Nástenné mapy

Romantizmus v európskej literatúre Život a tvorba J.W. Geotheho
Realizmus a naturalizmus 
v európskej literatúre

Začiatky filmu

Laureáti Nobelovej ceny za 
literatúru (1901–2007)

Európska lit. pre deti 
a mládež v 17–20. storočí

Svet filmového umenia

Vývoj modernej masovej komunikácie
Impresionizmus, symbolizmus, avantgarda 
a moderna v európskej literatúre

Barok a klasicizmus 
v európskej literatúre

Svetová literatúra v 20. storočí / I. Svetová literatúra v 20. storočí / II. Svetová literatúra v 20. storočí / III.
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Mozaik

Pracovné zošity pre rozvoj zručností
Cieľom pracovných zošitov od vydavateľstva Mozaik, je zabezpečiť 
deťom v predškolskom veku rozvíjať ich vedomosti na rôznych 

úrovniach ako je koordinácia správneho písania, rozvíjanie základných 
matematických postupov. Pracovný zošit Písanie je určený 

deťom v predškolskom a školskom veku. Postupne krok za 
krokom učí deti správnej koordinácií a grafomotorike, 
ktorá je nevyhnutná pri správnom učení písma. Učí 

deti od správneho držania ceruzky, postupuje rôznymi 
hravými úlohami ako je vyfarbovanie, kreslenie až po 

vedenie čiar a linií. Pracovný zošit slúži na osvojenie ešte 
nevyvinutej koordinácie pohybu písania očí a rúk.
Pracovný zošit Počítanie je určený pre deti v predškolskom 

veku a jeho základnou úlohou je rozvíjať základné matematické 
vedomosti a grafomotorické zručnosti. Pracovný zošit 

Orientácia je určený škôlkarom a deťom v predškoskom veku.. 
Rozvíja ich logické myslenie a rečové schopnosti. Pomocou rôznych 

hier ich učí ako sa správne orientovať v čase a priestore, spoznávať 
vzájomné rozdiely medzi predmetmi a porovnávať ich. Úlohy v 

pracovných zošitoch sú vhodné na precvičovanie v škôlke, škole, ako 
aj pri domácom samostatnom precvičovaní. Úlohy na seba postupne 
nadväzujú a preto je dôležité, aby sa riešenie úloh uskutočňovalo v 
postupnom poradí.

Čarovné obrázky
Pracovné  zošity sú určené ako pomôcka pri precvičovaní 
malej násobilky a delenia. Vo zväzkoch nájdete až 1100 
príkladov. Deťom výpočet príkladov prináša, radosť 
pretože výsledkom je zaujímavý obrázok.

Deti sa krok za krokom postupným riešením príkladov 
hravou formou postupne dopracujú k vytvoreniu 
jedinečného obrázka. Správnosť príkladov sa dá veľmi 
ľahko skontrolovať s už znázornenými obrázkami na 
poslednej strane pracovného zošita. Pracovné zošity 
odporúčame používať po naučení malej násobilky a delenia 
ako pomôcku vhodnú na precvičovanie na vyučovacích 
hodinách, ale aj pri domácom samostatnom precvičovaní.

Veselé nálepky
Vyriešili deti cvičenie správne? Motivujte ich a odmeňte 
veselou nálepkou za každú splnenú úlohu.
Pri zakúpení balíka pracovných zošitov ich získate zdarma.

VYDAVATEĽSTVO

Cena: 2,50 €
akcia: 1,95 €

Cena: 2,50 €
akcia: 1,95 €
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J U T A L O M M A T R I C Á K

J U T A L O M M A T R I C Á K

J U T A L O M M A T R I C Á K

Cena: 2,20 € 1 bal. / 640 ks
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Objednávací formulár

Názov školy: .............................................................................................................  IČO: ....................................................

Fakturačná adresa: ...................................................................................................................................................................

Adresa dodania (Ak sa líši od fakturačnej): .......................................................................................................................

Meno zodpovednej osoby: ....................................................................................  Tel: ........................................................

Dátum: ...........................................................................                       ................................................................................
                podpis/pečiatka

CARTOGRAPHIA s.r.o.
Kontaktná osoba: Ladislav Lovász

Tel.: +421 918 506 235
E-mail: obchod@cartographia.sk

www.cartographia.sk

P. č. Názov Cena/ks Počet ks Cena spolu
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