


Svoje rozprávanie si dovolím zaèa� poïakovaním vám všetkým, s ktorými sa nad týmto katalógom opä� 
stretávam. Ïakujem všetkým, ktorí poèítaèe vo výuèbe používate, èi ich použitie presadzujete, za vašu 
obetavos�, nasadenie a v neposlednom rade aj za èas, ktorý tejto ne¾ahkej úlohe venujete. 

Je smutné, že školstvo pre našu vládu stále nie je prioritou èíslo jeden, ale skromne sa krèí niekde vzadu. 
Hlavným problémom využívania poèítaèov na školách je stále nedostatok finanèných prostriedkov. 
Naš�astie sa aspoò niektorým školám darí získava� peniaze z rozlièných grantov a projektov. A ve¾mi nás 
teší, že školy v stále väèšej miere úspešne zaraïujú naše tituly do projektov zameraných napr. na 
zakúpenie interaktívnej tabule.

Rad našich vlastných titulov Terasoft sa v roku 2009 rozrástol o mnohé novinky. Všetky sú, ako je už 
zvykom, multiplatformné, je možné ich teda používa� nielen v operaèných systémoch Windows, ale           
i Linux alebo Apple. Dôraz sa stále kladie na bezproblémovú prevádzku v poèítaèovej sieti. Všetky nové i 
staršie tituly Terasoft umožòujú inštaláciu na sie�ový server. 

A teraz už pár slov o našich novinkách. V edícii titulov na výuèbu prírodovedy a prírodopisu sme vydali hneï 
dva nové tituly. TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu je venovaná najznámejším rastlinám, 
živoèíchom, hubám, nerastom a horninám, s ktorými sa die�a stretne na vychádzkach do prírody.              
TS Prírodoveda 6 - Spoznávame živoèíchy a rastliny (naše i cudzokrajné) sa zameriava na živoèíchy a 
rastliny, s ktorými sa žiaci môžu stretnú� vo svojom okolí, alebo si ich prezrie� v zoologickej èi botanickej 
záhrade. Vyuèujúci prvého stupòa ZŠ isto privítajú nový rad titulov TS Angliètina hrou, vïaka ktorej si deti 
zaèínajúce s výuèbou angliètiny zábavnou a ve¾mi prí�ažlivou formou osvoja najdôležitejšie anglické 
slovíèka. Zaèiatkom novembra vychádza i ve¾mi oèakávaná TS Matematika pre 5. roèník, ktorá vo¾ne 
nadväzuje na azda najob¾úbenejší program na výuèbu matematiky na 1. stupni ZŠ titul Matematika pre      
1. - 4. roèník ZŠ. V novembri 2009 vychádza i prvý diel z radu programov na výuèbu prírodopisu a biológie 
pre žiakov 2. stupòa ZŠ a pre študentov SŠ pod názvom TS Botanika 1 - Vybrané èe¾ade 
dvojklíènolistových rastlín. Ïalším dielom pokraèuje i úspešná edícia Spoznávame minulos�, druhý 
diel je tentoraz venovaný starovekému Egyptu.

Všetky programy sú po grafickej stránke i svojím ovládaním plne prispôsobené aj na použitie so všetkými 
typmi interaktívnych tabú¾. Všetky naše nové tituly tak majú napr. dostatoène ve¾ké a kontrastné písmo, 
možnos� ovládania bez nutnosti použitia klávesnice alebo výrazné a ¾ahko prístupné ovládacie prvky. 
Nespornou výhodou a jedineènos�ou vydaných titulov je možnos� používa� ich prakticky so všetkými 
uèebnicami, ktoré sú v súèasnosti na trhu. 

Terasoft venuje príprave materiálov na interaktívnu výuèbu ve¾kú pozornos�, preto v našej ponuke nájdete  
i tituly, ktoré sú vyvíjané špeciálne pre interaktívne tabule. Tie sú vytvárané v prostredí Promethean 
ActivStudio. Vïaka tomu, že základná verzia softvéru ActivInspire ponúka Promethean na prevzatie 
zdarma, je možné tieto materiály plnohodnotne používa� na všetkých typoch interaktívnych tabú¾. 

Všetky naše materiály vytvorené priamo pre interaktívne tabule Promethean majú medzinárodnú 
certifikáciu najvyššieho stupòa - The ActivClassroom by PROMETHEAN - Powered priamo od výrobcu 
týchto tabú¾. Ïalšie ocenenia získali v podobe Krištá¾ovej ceruzky tituly pre interaktívne tabule                 
TS Prírodopis - Živoèíchy a rastliny a TS Prírodopis - Žijú s nami na 46. medzinárodnom festivale 
TECHFILM 2009 v Sú�aži výuèbových produktov.

Aby sme vám u¾ahèili rozhodovanie, ktoré programy sa vám môžu hodi�, už tradiène ponúkame možnos� 
ich zapožièania na nezáväzné bezplatné vyskúšanie.

Mgr. Bohumil Vošický
predseda predstavenstva Terasoft, a. s.

Pár slov úvodom
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Viac informácií nájdete na strane 7

TS Matematika pre 5. roèník ZŠ - Cesta do praveku

&

&

Žiaci si s programom dokonale precvièia 
všetky potrebné poètárske úkony v obore 
prirodzených a desatinných èísel

Výuèbovú a testovaciu èas� doplòuje 
zábavná animovaná hra plná dobrodružstiev
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Viac informácií nájdete na strane 12

TS Angliètina hrou I - pre 1. stupeò ZŠ

&

&

Prvý diel nového radu titulov urèených na 
zábavnú a efektívnu výuèbu angliètiny na 
prvom stupni ZŠ

Výuèbová èas� obsahuje interaktívne 
spracované témy z de�om blízkych oblastí, 
zrozumite¾né a vtipné ilustrácie napomáhajú  
k rýchlemu a trvalému zapamätaniu slovíèok

Viac informácií nájdete na strane 22

Spoznávame minulos� II - Egypt

&

&

Druhý diel z nového radu interaktívnych 
animovaných programov urèených na výuèbu 
vlastivedy a dejepisu na ZŠ

Výuèbová èas� oboznamuje žiakov so životom 
starovekých Egyp�anov, všetko je doplnené 
názornými ilustráciami a animáciami

 TERASOFT -  NOVINKY 2009

&Titul je doplnený tlaèovým modulom, ktorý 
umožòuje vyuèujúcim ¾ahkú prípravu 
písomných testov

&Znalos� slovíèok si deti precvièia a upevnia 
prostredníctvom šiestich zaujímavých hier a 
piatich napínavých sú�aží

&Nechýba ani napínavý príbeh, hry a 
ilustrovaná testová èas� 
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TS Prírodoveda 6 - Spoznávame živoèíchy a rastliny

TERASOFT - NOVINKY 2009

&

&

Najnovší diel mimoriadne úspešného radu na 
výuèbu prírodovedy a prírodopisu na ZŠ

Je zameraný na poznávanie najznámejších 
živoèíchov a rastlín, s ktorými sa môžeme 
stretnú� vo svojom okolí alebo si ich prezrie� 
v zoologickej èi botanickej záhrade

Viac informácií nájdete na strane 15

TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu

&

&

Zamerané na poznávanie najznámejších 
rastlín, húb, živoèíchov, minerálov a hornín

Výuèbovú èas� doplòujú hry a sú�aže, ktoré 
zábavnou formou upevnia získané znalosti 
žiakov

Viac informácií nájdete na strane 17

TS Botanika 1 - Vybrané èe¾ade dvojklíènolistových rastlín

&Urèené na výuèbu prírodopisu a biológie na 
2. stupni ZŠ a na SŠ

&Výuèbová èas� obsahuje 606 interaktívnych 
výuèbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené 
do 12 kapitol preberajúcich najvýznamnejšie 
èe¾ade dvojklíènolistových rastlín

&Program doplòujú hry, sú�aže a obsiahla 
encyklopédia

&Obsahuje ve¾ké množstvo kvalitných 
fotografií a ilustrácií, ktoré priblížia de�om 
opisované organizmy nato¾ko, že po 
úspešnom zvládnutí programu už nebudú 
ma� problém s ich poznávaním ani                  
v skutoènosti

&Nácviková èas� obsahuje 336 obrazoviek s 
úlohami, ktoré prí�ažlivou formou preveria a 
upevnia získané znalosti žiakov 

Viac informácií nájdete na strane 16
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 TERASOFT - VÝUÈBOVÉ MATERIÁLY PRE INTERAKTÍVNE TABULE

TS Živoèíchy a rastliny SR - verzia pre interaktívne tabule

V našej ponuk  titul v urèených na inter ktívnu ýuèbu nájdete va typy výuèb vých materiálov. V prvom e o a v d o
rade ide o ituly, ktoré sú vyvíjané špeciálne pre interakt vne tabuleí .t  

TS Žijú s nami - verzia pre interaktívne tabule

Pomocník - pri práci s programom si vyuèujúci na každej obrazovke jednoduchým kliknutím na ikonku 
otáznika vyvolajú pomocníka, v ktorom majú krok za krokom presne opísané, ako majú so stranou 
pracova�. Pomocník obsahuje pripravené vhodné otázky pre žiakov a nápady na spestrenie výuèby. 
Súèas�ou pomocníka je i odkaz na èíslo pracovného listu pre žiakov.

Pracovné listy sú k dispozícii v nevyplnenej forme pre samostatnú prácu žiakov i vo vyplnenej forme pre 
¾ahkú kontrolu. Sú doplnené ve¾kým množstvom fotografií a kresieb.

Metodické materiály pre vyuèujúcich obsahujú zobrazenia všetkých obrazoviek pred zaèiatkom práce i po 
jej skonèení. Každú stranu metodickej príruèky doplòuje i zobrazenie úlohy v pracovnom liste, ktorý sa 
vz�ahuje na danú stranu flipchartu. Nechýba ani podrobný popis práce s obrazovkou, správne riešenia 
otázok a doplnkové odborné informácie k téme pre vyuèujúcich.

&

&

&

Ob¾úbené programy na výuèbu prírodovedy, 
prírodopisu a prvouky na ZŠ

V titule TS Živoèíchy a rastliny SR sa žiaci oboznámia 
s vybranými prírodnými spoloèenstvami SR a ich 
zástupcami

Titul TS Žijú s nami sa zameriava na živoèíchy a 
rastliny žijúce v blízkosti èloveka

Tieto materiály sú vytvárané v prostredí Promethean ActivStudio. Vïaka tomu, 
že základnú verziu softvéru ActivInspire ponúka Promethean na prevzatie 
zdarma, je možné tieto materiály plnohodnotne používa� na všetkých typoch 
interaktívnych tabú¾. 

Všetky naše materiály vytvorené priamo pre interaktívne tabule Promethean majú medzinárodnú 
certifikáciu najvyššieho stupòa Promethean Powered priamo od výrobcu týchto tabú¾.

Výhodou materiálov vytvorených priamo v softvéri pre tabule je predovšetkým ich variabilita, uèite¾ si ich 
môže ¾ahko prispôsobi� svojim potrebám. Nevýhodou môžu by� väèšie nároky na znalosti práce 
vyuèujúceho s interaktívnou tabu¾ou.

Výuèbové tituly špeciálne vytvorené pre interaktívne tabule
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Klasické výuèbové tituly vhodné pre interaktívne tabule

Všetky naše nové tituly tak majú napr. dostatoène 
ve¾ké a kontrastné písmo, možnos� ovládania bez 
nutnosti použitia klávesnice alebo výrazné a ¾ahko 
prístupné ovládacie prvky.

Výhodou týchto klasických titulov je 
najmä to, že s nimi môžu na tabuli 
pracova� i menej skúsení užívatelia. 

Pre naše nové tituly sme získali nielen 
certifikáciu Promethean Friendly, ale 
pre mnohé z nich i vyššiu certifikáciu 
Promethean Select.

Druhým typom materiálov sú klasické výuèbové tituly, pri tvorbe ktorých kladieme 
ve¾ký dôraz na možnos� ich využitia s interaktívnymi tabu¾ami.

 TERASOFT - VÝUÈBOVÉ MATERIÁLY PRE INTERAKTÍVNE TABULE

Obzvláš� v nižších roèníkoch sa prejaví 
tiež možnos� vyššej rozmanitosti úloh 
alebo hier, ktoré predsa len nie je možné 
vytvori� v jednoduchšom softvéri tabule.
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TERASOFT - SLOVENSKÝ JAZYK

Témami jednotlivých programov sú gramatické úkazy, v ktorých sa najèastejšie chybuje a ktorých 
zvládnutie je pre správny pravopis jednoducho nevyhnutné: 

Niektoré èasti programu sa dajú využi� už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu 
naopak využi� aj študenti stredných škôl.

Aj vy urèite oceníte hlavné prednosti tohto výrobku - efektívnos�, ve¾ký rozsah 
precvièovanej látky  a jednoduché ovládanie. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne 
zvolená nápoveï, ktorá zároveò vysvetlí, preèo je odpoveï nesprávna.

Program obsahuje aj tlaèový modul, urèený pre tlaè písomných testov (pracovných 
listov). Tento umožòuje výber zo všetkých výrazov (cca 4 000), precvièovaných             
v jednotlivých èastiach programu. Potom je možné tieto výrazy vytlaèi� v nedoplnenej 
alebo doplnenej podobe. 

Pre mnohých užívate¾ov môže by� dôležité aj kompletné ozvuèenie. Všetky 
precvièované výrazy sú nahovorené profesionálnym hovorcom.

! Vybrané slová

! Ve¾ké písmená

! Podstatné mená (urèovanie vzorov, koncovky podstatných mien)

! Prídavné mená (urèovanie druhov, písanie y/i v koncovkách)

! Slovné druhy (slovné druhy, druhy zámen, druhy èísloviek)

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis  

&Program urèený k zábavnému a ve¾mi efektívnemu precvièovaniu pravopisných 
javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvièovaných výrazov)

&Obsahuje aj tlaèový modul, urèený na tlaè písomných testov

TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie gramatiky a literatúry  
& Mimoriadne vhodný titul k priebežnému opakovaniu uèiva

&Ve¾mi vhodný i pri príprave na prijímacie skúšky

&Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam 
slov, tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné 
testy

CD svojim obsahom i rozsahom kompletne pokrýva uèivo základnej školy. Osvojenie 
požadovaných vedomostí je dôležitým predpokladom úspešného zloženia prijímacej 
skúšky. Produkt je takisto mimoriadne vhodný na priebežné opakovanie uèiva. 

Program dopåòajú pracovné listy, ktoré sú, hlavne medzi vyuèujúcimi, ve¾mi ob¾úbenou 
pomôckou. K dispozícii je 120 pracovných listov urèených k vyplneniu, pre jednoduchú 
kontrolu je samozrejme pripravený i variant s doplnenými odpoveïami.

Tento produkt je urèený žiakom ZŠ (od 6. roèníkov ZŠ) a SŠ, pre ktorých 
sme pripravili až  1800 rozmanitých úloh rozdelených do 6 oblastí.
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TS Matematika pre 5. roèník ZŠ - Cesta do praveku

TERASOFT - MATEMATIKA

&

&

Program nadväzuje na ve¾mi ob¾úbený program Matematika 
pre 1. - 4. roèník ZŠ

Žiaci si s jeho pomocou dokonale precvièia všetky potrebné 
poètárske úkony v obore prirodzených a desatinných èísel

Titul TS Matematika pre 5. roèník ZŠ je už tradiène rozdelený na výuèbovú a testovaciu èas�. Výuèbová èas� je 
obsahovo ve¾mi pestrá. V èasti venovanej prirodzeným èíslam je pripravených 56 rôznych typov úloh. V èasti 
zameranej na desatinné èísla nájdete 68 rozlièných druhov úloh. Tým je zaistené naozaj dôkladné precvièenie 
preberanej látky. Orientáciu v programe a rýchle spustenie vybranej èasti, napr. slovných úloh zameraných na 
sèítanie a odèítanie desatinných èísel, umožòuje užívate¾sky ve¾mi priate¾ské preh¾adné menu alebo možnos� spusti� 
si vybranú èas� priamo z obsahu. Ako odmenu za dobrú prácu získa die�a za každý vypoèítaný príklad èas� obrázka.

&Titul je doplnený tlaèovým modulom, ktorý umožòuje 
vyuèujúcim ¾ahkú prípravu písomných testov

V èasti Prirodzené èísla si deti precvièia zápis prirodzených èísel v desiatkovej sústave, ich zobrazenie na èíselnej osi, 
zaokrúh¾ovanie a porovnávanie pod¾a ve¾kosti. Ve¾ká pozornos� je venovaná príkladom zameraným na sèítanie, 
odèítanie, násobenie a delenie prirodzených èísel. Nechýbajú ani slovné úlohy, èíselné rady, práce s èíselnou osou, 
doplòovanie tabuliek, nerovnice, príklady so zátvorkami, h¾adanie èísel, prevody jednotiek a, samozrejme, ve¾ké 
množstvo príkladov zameraných na precvièenie pamä�ového i písomného poèítania.

Èas� Desatinné èísla je zameraná na poèítanie so zmiešanými èíslami, desatinnými zlomkami a èíslami, na ich 
porovnávanie, zaokrúh¾ovanie a zobrazovanie na èíselnej osi. Žiaci si precvièia i sèítanie a odèítanie desatinných èísel, 
násobenie a delenie desatinného èísla desiatimi, stomi a tisícmi, násobenie desatinného èísla prirodzeným èíslom 
menším než desa� a delenie desatinných èísel jednociferným prirodzeným èíslom. Nechýbajú ani slovné úlohy, 
doplòovanie tabuliek, ma¾ovanky, prevody jednotiek, práce s èíselnou osou, príklady so zátvorkami, nerovnice a i.

Výuèbovú a testovaciu èas� doplòuje interaktívna hra plná zábavných animácií. V nej sa spolu so zajacom a 
medveïom dostanú deti až do praveku, kde zažijú nejedno dobrodružstvo, poèas ktorého si ani neuvedomia, ko¾ko 
príkladov pri hre spoèítali. Vïaka tomu deti nestrácajú motiváciu na uèenie a program ich zaujme na dlhý èas.

Neoddelite¾nou súèas�ou programu je tlaèový modul, ktorý umožòuje vyuèujúcim ve¾mi ¾ahkú prípravu písomných 
testov. Umožòuje tlaè prakticky všetkých typov úloh obsiahnutých v programe. Všetky typy úloh je možné ¾ubovo¾ne 
kombinova�. Nechýba ani možnos� vytlaèenia variantu testu s už doplneným správnym riešením zvolených príkladov, 
ktorý uèite¾ovi ve¾mi u¾ahèí následné opravovanie.

&Výuèbov? a testovaciu èas� doplòuje zábavná animovaná hra 
plná dobrodružstiev
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TERASOFT - MATEMATIKA

Tento program v 13 moduloch obsahuje ve¾a príkladov zameraných na pamä�ové a 
písomné sèítanie, odèítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú aj príklady zamerané 
na orientáciu na èíselnej osi, zaokrúh¾ovanie èísel, rozklady èísel v desiatkovej 
sústave, porovnávanie èísel, príklady so zátvorkami a ïalšie dôležité tematické 
celky uèiva matematiky 1. stupòa ZŠ.

Jednotlivé typy príkladov je možné precvièova� si samostatne alebo si zvoli� 
„rozprávkový" variant, ktorý je vhodný najmä pri opakovaní uèiva. Za úspešné 
riešenie úloh sú pre deti odmenou rozprávky a príbehy s vtipnými obrázkami a 
animáciami . 

Obsahuje i rozsiahly tlaèový modul, ktorý umožòuje ve¾mi jednoduché vytváranie 
písomných testov (pracovných listov). Pripravený test je možné vytlaèi� vrátane 
správneho riešenia zvolených príkladov, ktoré uèite¾ovi u¾ahèí následnú opravu.

Prvý diel z nového radu programov, urèených na vyuèovanie matematiky na 1. stupni 
ZŠ.  Výnimoènos� tohto CD spoèíva aj v tom, že ponúka celý rad rôznych èinností, ktoré 
budú deti vykonáva� pri riešení úloh. Okrem vkladania správnych èísel budú deti 
vyma¾ováva� a preskupova� objekty, triedi� predmety, dokres¾ova� obrázky, h¾ada� 
na obrázkoch zmeny alebo skryté èísla. 

Dôraz sa kladie na uèenie hrou a manipuláciu s predmetmi. Všetky úlohy sú zadávané 
grafickými znakmi a hovoreným slovom, písaný text sa kvôli nízkemu veku malých 
užívate¾ov v programe nevyskytuje. Na záver každej èasti je pre žiakov pripravená 
sú�až.

Obsah uèiva prvého dielu: Osvojenie si èísel 1 až 5, rozvoj elementárnych 
matematických predstáv o èíselných a priestorových vz�ahoch, numerácia (priradi� 
èíslo k danej skupine predmetov, znázorni� èíslo pomocou skupiny predmetov, 
porovnávanie, zaradenie èísla v èíselnom rade, urèovanie poradia), matematické 
operácie sèítania a odèítania, vyvodenie a osvojenie si èísla 0 (èíslo 0 je vyvodené ako 
výsledok operácie odèítania), zavedenie èísel 6 - 10 a matematické operácie s týmito 
èíslami, príklady s rámèekmi, úvod do geometrie.

TS Matematika pre 1. - 4. roèník ZŠ

TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. roèník ZŠ)

&Zábavným spôsobom precvièuje všetky dôležité partie uèiva 
matematiky na 1. stupni ZŠ

&Spracovanie a obsah tohto titulu je plne v súlade s osnovami 
MŠMT

&Najrozšírenejší a najob¾úbenejší program na výuèbu 
matematiky na školách v ÈR

&Mimoriadne rozsiahly výuèbový program, spracovaný 
po jednotlivých vyuèovacích hodinách 

&Titul získal celý rad ocenení 
(napr. zvláštnu cenu na Comenius-Auszeichnungen v Berlíne, 
prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova ...)
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TERASOFT - MATEMATIKA

TS Matematika pre prváèikov a druháèikov 2

&Pokraèovanie ob¾úbeného radu titulov na výuèbu matematiky 
pre 1. stupeò ZŠ

&Výuèbová èas� je rozpracovaná po jednotlivých vyuèovacích 
hodinách, každá je uvedená dramatizáciou motivaèného 
príbehu zo života zvieratiek

&Ve¾mi vhodné pre žiakov špeciálnych škôl

&CD vyniká rozmanitos�ou predkladaných úloh

Obsiahnuté uèivo: 

TS Matematika - Logické úlohy a hádanky z geometrie

&

verzie pre školákov ZŠ, nájdete na CD aj špeciálnu verziu, urèenú pre deti MŠ 

&Všetky úlohy sú zadávané kreslenou formou a hovoreným slovom

Druhý diel nového radu titulov na výuèbu matematiky pre 1. stupeò ZŠ. Okrem 

Celý titul je rozdelený na sedem samostatných èastí. V každej z nich sprevádza die�a jedno 
zvieratko. 

Pre deti sú pripravené napr. logické hádanky, úlohy zamerané na precvièenie pohybu a orientácie 
v štvorcovej sieti, vyfarbovanie jednotlivých políèok pod¾a predlohy, kreslenie súmerných 
obrázkov, h¾adanie rozdielov medzi plánom a skutoènou stavbou, lúštenie tajného písma opièky 
Paulínky, rozlišovanie geometrických tvarov a telies a urèovanie ich názvov.

&Èísla 11-20 (zavedenie èísel 11-20, èíselný rad, porovnávanie, 
vz�ahy pred a za, nerovnice)

&Poèítame do 20 bez prechodu desiatky (sèítanie typu 10+6, 
príklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sèítanie typu 14+4 a 14+6, 
odèítanie typu 16-2 a 20-6)

&Poèítame do 20 s prechodom desiatky (sèítanie s prechodom 
cez desiatku, rozklad èísla 10 na dva sèítance, sèítanie a odèítanie 
v obore do 20 s prechodom desiatky) 
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TERASOFT - ANGLIÈTINA

Tento nový šes�dielny rad programov, spracovaný v súlade s osnovami a pod¾a potrieb 
vyuèujúcich, svojim obsahom plne pokrýva výuèbu angliètiny na ZŠ. Uplatní sa však aj 
pri výuèbe na viacroèných gymnáziách a ostatných SŠ. Programy umožòujú vo¾bu nastavenia 
pod¾a používanej uèebnice.

Uèivo a slovná zásoba programov je na úrovni najpoužívanejších uèebníc pre ZŠ. 

Èas� Gramatika sa v interaktívnych cvièeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. 
Zaradených je celkovo 166 gramatických javov, ktoré sú precvièované v takmer 10 000 
nahovorených vetách.

Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je  
pripravených 82 interaktívne vypracovaných kreslených tém z de�om blízkych, preto pre ne 
prí�ažlivých, oblastí. 

Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 77 tematických okruhov, 
v ktorých je každé slovíèko doplnené ilustratívnym obrázkom.

Program vo dvoch moduloch umožòuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíèok a 
viet. Na CD je všetko kompletne ozvuèené a nahovorené rodenými hovorcami.

Všetky úrovne výuèby doplòujú rozsiahle tlaèové moduly, ktoré umožòujú jednoduché 
zostavenie a vytlaèenie cvièení, zameraných na precvièovanie gramatiky, prekladov viet alebo 
slovíèok.

! slovíèka ! porozumenie textu i slovu

! gramatika ! tréning výslovnosti

! konverzácia ! tlaèové moduly

TS Angliètina pre malých školákov 1

&Najrozšírenejší a najpoužívanejší software na výuèbu 
angliètiny na školách v ÈR, teraz aj v slovenskej verzii

&Podpora najpoužívanejších uèebníc a unikátny rozsah 
precvièovanej látky 

TS Angliètina pre školákov 2
TS Angliètina pre školákov 3
TS Angliètina pre školákov 4
TS Angliètina pre školákov 5



11

VÝUÈBOVÉ TITULY TERASOFT - ANGLIÈTINA

Angliètina pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ)

Angliètina pre deti (pre 1. stupeò ZŠ)

&Medzinárodne úspešný titul, urèený k prvému zoznámeniu detí s angliètinou 

&

pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ) 

&Obsahuje 2 500 anglicky nahovorených slovíèok a jednoduchých viet

Medzinárodne úspešný program, vo¾ne nadväzujúci na titul Angliètina 

Po spustení programu èaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými 
kamarátmi zažijú nejedno ve¾ké dobrodružstvo. Poèas neho si deti formou rozlièných hier aktívne 
osvoja viac než 250 slovíèok a vetných spojení.

Celkovo je pre deti pripravených 32 rozlièných hier, v ktorých sa nauèia napríklad poèíta� 
do dvadsiatich, precvièia si písmenká anglickej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia èi odevov. 

Kvôli nízkemu veku malých užívate¾ov sú všetky pokyny zadávané v slovenèine. Program je 
kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho anglickú èas� nahovorili rodení hovorcovia. 
Program doplòuje farebný obrázkový slovník.

V tomto programe oèakáva deti malý mimozemš�an Titi, ktorý potrebuje pomôc� s opravou svojho 
kozmického korábu, aby sa mohol vráti� spä� na rodnú planétu. Spoloène s de�mi navštívi 
postupne 10 rozlièných miest (detskú izbu, školskú triedu, cirkus, ihrisko, mesto apod.), kde sa 
však hovorí výhradne po anglicky.

Vo viac ako 50 rozmanitých hrách sa deti nauèia napr. pomenova� èlenov rodiny, popísa� 
vzh¾ad osôb a vyjadri� ich pocity, precvièia si názvy farieb, školských pomôcok, odevov, 
zvierat, èastí ¾udského tela, povolaní, roèných období, budov v meste apod. I v tomto 
programe je k dispozícii farebný obrázkový slovník, ktorý je  doplnený o pamä�ovú hru.

Kvôli nízkemu veku malých užívate¾ov sú všetky pokyny zadávané v slovenèine. Anglickú èas� 
programu nahovorili rodení hovorcovia.

 TERASOFT - ANGLIÈTINA
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TERASOFT - ANGLIÈTINA, NEMÈINA

TS Angliètina hrou I - pre 1. stupeò ZŠ

&

výuèbu angliètiny na prvom stupni ZŠ
Prvý diel nového radu titulov urèených na zábavnú a efektívnu 

Deti sa s týmto programom ve¾mi rýchlo nauèia svoje prvé anglické slová. Rozsah slovnej zásoby 
zodpovedá prvému roku výuèby. Zadanie úloh, pokyny a preklady sú vzh¾adom na vek detí 
nahovorené po slovensky. Svojou koncepciou je vhodný i pre žiakov špeciálnych škôl.

Nemèina pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ)

&Medzinárodne úspešný titul, urèený k prvému zoznámeniu detí s nemèinou 

Po spustení programu èaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými 
kamarátmi zažijú nejedno ve¾ké dobrodružstvo. Poèas neho si deti formou rozlièných hier aktívne 
osvoja viac než 250 slovíèok a vetných spojení.

Celkovo je pre deti pripravených 32 rozlièných hier, v ktorých sa napríklad nauèia poèíta� 
do dvadsiatich, precvièia si písmenká nemeckej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia alebo 
odevov. 

Kvôli nízkemu veku malých užívate¾ov sú všetky pokyny zadávané v slovenèine. Program je 
kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho nemeckú èas� nahovorili rodení hovorcovia. 

&Vïaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je 
ve¾mi vhodný na výuèbu s využitím interaktívnej tabule

Výuèbová èas� obsahuje interaktívne spracované témy z de�om blízkych oblastí (pozdravy, èísla, farby, rodina, 
hraèky, škola, moje telo, rozprávkové bytosti, zvieratká, pokyny a i.). Zrozumite¾né a vtipné ilustrácie napomáhajú 
rýchlemu a trvalému zapamätaniu si slovíèok. Deti sa zoznámia s ich výslovnos�ou i pravopisom. Budú zostavova� 
slovíèka z písmeniek, h¾ada� obrázky, ktorých názvy si vypoèujú, zostavova� dvojice, precvièova� si pravopis slovíèok, 
lúšti� popletené slová a doplòovaèky.

V ïalších dvoch èastiach nazvaných Hry a Sú�aže a testy si žiaci, okrem znalosti slovíèok, zábavnou a efektívnou 
formou dokonale precvièia aj pamä�, postreh a logické myslenie.

Obrázkový slovníèek obsahuje všetky slovíèka, s ktorými sa žiaci zoznámili vo výuèbovej èasti. K nim sme navyše 
zaradili také slovíèka, s akými sa deti bežne stretnú napríklad v anglických knihách pre deti.
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TERASOFT - NEMÈINA

Tento nový šes�dielny rad programov, spracovaný v súlade s osnovami a pod¾a potrieb 
vyuèujúcich, svojim obsahom plne pokrýva výuèbu nemèiny na ZŠ. Uplatní sa však i pri výuèbe 
na viacroèných gymnáziách a ostatných SŠ. Programy umožòujú zvoli� nastavenie pod¾a 
používanej uèebnice.

Uèivo a slovná zásoba programov tohto radu je na úrovni najpoužívanejších uèebníc pre ZŠ.

Pozn. nasledujúce èíselné údaje sa vz�ahujú k prvým 4 zatia¾ vydaným dielom radu:

Èas� Gramatika umožòuje žiakom dôkladný nácvik všetkých hlavných oblastí gramatiky 
prostredníctvom interaktívnych cvièení. Celkovo je zaradených 127 gramatických javov, 
ktoré sú použité v 11 076 nahovorených vetách.

Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je  
pripravených 64 interaktívne spracovaných kreslených tém z de�om blízkych, pre ne 
prí�ažlivých, oblastí. 

Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 67 tematických okruhov, 
v ktorých je každé slovíèko doplnené ilustratívnym obrázkom.

Program vo dvoch moduloch umožòuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíèok a 
viet. Na CD je všetko kompletne ozvuèené a nahovorené rodenými hovorcami.

Všetky úrovne výuèby doplòujú rozsiahle tlaèové moduly, ktoré umožòujú jednoduché 
zostavenie a vytlaèenie cvièení, zameraných na precvièovanie gramatiky, prekladov viet alebo 
slovíèok.

TS Nemèina pre malých školákov 1
TS Nemèina pre školákov 2
TS Nemèina pre školákov 3
TS Nemèina pre školákov 4

&Najrozšírenejší a najpoužívanejší software na výuèbu nemèiny 
na školách v ÈR, teraz aj v slovenskej verzii

&Podpora najpoužívanejších uèebníc a unikátny rozsah 
precvièovanej látky 

! slovíèka ! porozumenie textu i slovu

! gramatika ! tréning výslovnosti

! konverzácia ! tlaèové moduly
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TERASOFT -  PRÍRODOVEDA A PRÍRODOPIS

Výuèbová èas� obsahuje 352 interaktívnych výuèbových 
obrazoviek v 10 kapitolách, nácviková èas� obsahuje 177 
obrazoviek s úlohami.

Hry prenesú deti na návštevu do vybraných prírodných 
spoloèenstiev Slovenskej republiky. Prostredníctvom hier budú 
objavova� tajomstvá lesa, lúky, rybníka a po¾a. Všetky hry sa dajú 
hra� samostatne alebo vo dvojiciach. Na ví�aza èakajú lákavé 
odmeny v podobe vytlaèených diplomov. 

Nechýbajú ani pracovné listy a encyklopédia.

Výuèbová èas� obsahuje 350 interaktívnych výuèbových 
obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 8 kapitol.

Precvièovacia èas� obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazoviek          
s úlohami, ktorých cie¾om je prí�ažlivou formou preveri� a upevni� 
získané vedomosti žiakov. 

Hry tentoraz deti prenesú na návštevu k vybraným skupinám 
chovaných zvierat, ich prostredníctvom budú rieši� úlohy psíka a 
maèièky, úžitkových zvieratiek, domácich zvieratiek èi divokých 
živoèíchov, ktoré žijú vo¾ne v blízkosti ¾udských obydlí.

TS Prírodoveda 1 - Živoèíchy a rastliny SR

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami

&

&

Zoznamuje žiakov s vybranými prírodnými spoloèenstvami 
SR a ich zástupcami 

Atmosféru titulu podèiarkujú ilustrácie Kvìtoslava Híska

&

na živoèíchy a rastliny žijúce v blízkosti èloveka

&Domáce zvieratá, pri ¾udských obydliach, na záhrade...

Druhý diel ob¾úbeného radu programov sa zameriava 

&

&

Polárne oblasti, tropické dažïové lesy, savany, púšte a 
polopúšte, moria a oceány, cudzokrajné ovocie a korenie...  

Vhodný i pre výuèbu prírodopisu a zemepisu na 2. st. ZŠ 

TS Prírodoveda 3 - Živoèíchy a rastliny cudzích krajín

Výuèbová èas� obsahuje 500 interaktívnych výuèbových 
obrazoviek rozdelených do 14 kapitol, nácviková èas� zahàòa 240 
obrazoviek s úlohami.

Spríjemni� si vyuèovanie umožnia žiakom doplòovaèky, ve¾ké 
porovnávacie obrazovky, priraïovacie obrázkové úlohy, radenie do 
dvojíc, zostavovanie potravných re�azcov a nechýba ani práca       
s mapami a tabu¾kami. Všetky texty sú kvalitne nahovorené.

Samozrejme opä� nechýbajú pracovné listy a encyklopédie.
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 TERASOFT - PRÍRODOVEDA A PRÍRODOPIS

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby

&

&

Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a na 
ich životné prostredie

Obsahuje výuèbu, testy, hry, encyklopédiu i pracovné listy

Titul je urèený na výuèbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú 
aj žiaci 2. stupòa ZŠ poèas hodín prírodopisu. 

Výuèbová èas� obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených 
do 19 kapitol (rozmanitos� prírodnín, prírodné spoloèenstvá, stavba tela 
rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoroèné, dvojroèné a 
trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúène, 
vodné a záhradné rastliny, lieèivé a jedovaté rastliny, ihliènaté a listnaté 
stromy a kre, huby a ïalšie), nácviková èas� obsahuje, opä� v 19 
kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

Výuèbová èas� obsahuje výuèbové informatívne obrazovky, ktoré sú venované najznámejším organizmom, s ktorými 
sa žiaci v prírode stretnú. Nájdeme tu celkom pä� èastí: Lesy, Lúky a pastviny, Polia a medze, Vody a ich okolie, 
Horniny a nerasty. Každá èas� je ïalej rozèlenená na podkapitoly (napr. Listnaté stromy a kry, Huby, Lesné byliny a i.). 
Každá podkapitola navyše okrem výuèbových obrazoviek obsahuje i precvièovaciu èas�. Pod ikonkou usmievavej 
kvetiny èi tuèniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

&

živoèíchov, minerálov a hornín

&Výuèbovú èas� doplòujú hry a sú�aže, ktoré zábavnou formou 
upevnia získané znalosti žiakov

Zamerané na poznávanie najznámejších rastlín, húb, 

TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu

&Obsahuje ve¾ké množstvo kvalitných fotografií a ilustrácií, ktoré 
priblížia de�om opisované organizmy nato¾ko, že po úspešnom 
zvládnutí programu už nebudú ma� problém s ich poznávaním 
ani v skutoènosti

Titul ïalej obsahuje rad testov, sú�aží a hier, v ktorých si deti zábavnou formou preveria a upevnia získané znalosti. 
Deti budú sú�aži� v poznávaní pod¾a kresby èi fotografie, zaraïova� organizmy do ich prirodzeného životného 
prostredia a do systému alebo h¾ada� organizmy, ktoré logicky nepatria medzi ostatné. Nechýba pexeso, obrázkové 
loto ani vedomostný kvíz.

Encyklopédia obsahuje všetky rastliny, živoèíchy, huby, horniny a nerasty použité v programe, ktoré sú doplnené o 
fotografie a ilustrácie.
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TERASOFT -  PRÍRODOVEDA A PRÍRODOPIS

Výuèbová èas� obsahuje viac než 190 výuèbových informatívnych obrazoviek. Nájdete tu tieto kapitoly: Záhrady 
(Ovocie, Zelenina, Okrasné rastliny, Plano rastúce rastliny, Živoèíchy vo¾ne žijúce), ¼udské sídla a ich okolie 
(Chované živoèíchy, Vo¾ne žijúce živoèíchy, Domáci maznáèikovia, Rastliny), Zoologická záhrada (Polárne oblasti, 
Stepi a savany, Púšte a polopúšte, Tropické pralesy, Moria a oceány), Botanická záhrada (Exotické ovocie, Úžitkové 
rastliny, Korenia).

TS Prírodoveda 6 - Spoznávame živoèíchy a rastliny 

&

&

Najnovší diel edície je venovaný živoèíchom a rastlinám,            
s ktorými sa môžeme stretnú� vo svojom okolí alebo si ich 
prezrie� v zoologickej èi botanickej záhrade

Vïaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je 
ve¾mi vhodný na výuèbu s využitím interaktívnej tabule

&Program doplòujú hry a sú�aže a obsiahla encyklopédia

Každá podkapitola vo výuèbovej èasti navyše okrem výuèbových obrazoviek obsahuje i precvièovaciu èas�. Pod 
ikonkou usmievavej kvetiny èi tuèniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

Nechýbajú ani sú�aže a hry, ktoré zábavnou formou preveria znalosti detí. Tie budú sú�aži� v poznávaní pod¾a kresby 
èi fotografie a vyskúšajú si zaraïovanie organizmov do ich prirodzeného prostredia. Pripravená je i sú�až Hádaj, kto 
som, v ktorej si otestujú svoj postreh a logické myslenie. Deti si zahrajú ob¾úbené pexeso alebo obrázkové loto. 
Precvièia si i zaraïovanie živoèíchov do systému. Pod názvom Nájdi odpoveï sa skrýva vedomostný kvíz.

Encyklopédia obsahuje všetky živoèíchy a rastliny vyskytujúce sa v programe, ktoré sú doplnené o fotografie a 
ilustrácie.

Možnos� vyskúšania našich titulov:

!

!

! Nekupujete tak maèku vo vreci, máte možnos� vyskúša� si, èi je Vami vybraný titul 
pre školu skutoène prínosom a èi bude bezproblémovo funkèný na poèítaèoch školy.

! V prípade záujmu staèí zavola� na telefónne èíslo , zasla� e-mail 

na  alebo vyplni� formulár na 

Školám ponúkame možnos� dvojmesaèného, bezplatného a nezáväzného 
vyskúšania výuèbových titulov Terasoft z našej ponuky. 

Najnovšie ponúkame i možnos� vyskúšania titulov špeciálne vytvorených na 
podporu výuèby s využitím interaktívnych tabú¾.

0650 405 085
info@terasoft.sk www.terasoft.sk



17

TERASOFT -  PRÍRODOPIS A BIOLÓGIA

Výuèbová èas� obsahuje 606 interaktívnych výuèbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 12 
kapitol preberajúcich najvýznamnejšie èe¾ade dvojklíènolistových rastlín (iskerníkovité, 
kapustovité, ružovité, ¾u¾kovité, bôbovité, mrkvovité, astrovité, hluchavkovité, krtièníkovité a 
klinèekovité).

&

&Zamerané na najvýznamnejšie èe¾ade dvojklíènolistových rastlín

Urèené na výuèbu prírodopisu a biológie na 2. stupni ZŠ a na SŠ

TS Botanika 1 - Vybrané èe¾ade dvojklíènolistových rastlín

TS  Biológia - Svet hmyzu

&Témou tohto interaktívne - didaktického CD-ROMu sa stala najpoèetnejšia trieda 
živoèíšnej ríše - trieda hmyzu 

&Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémy a videá znásobujú 
prí�ažlivos� programu

V tomto programe žiaci spoznajú ve¾a nového a zaujímavého z tajuplného sveta hmyzu. Nauèia 
sa rozpoznáva� jednotlivých predstavite¾ov triedy hmyzu, zoznámia sa nielen so 
zaujímavos�ami ich života, ale pochopia aj význam hmyzu pre èloveka.

Dôležitou vlastnos�ou tohto titulu sú bohaté možnosti nastavenia. Uèite¾ si môže vybra� len tie 
skupiny alebo jednotlivých zástupcov, ktorých si majú žiaci práve osvoji�. Uèivo je preberané 
s oh¾adom na systematické èlenenie a vzájomné vývojové vz�ahy, do úvahy sa vždy berie i 
prirodzené životné prostredie jednotlivých druhov.

Program doplòuje encyklopédia a rozsiahly tlaèový modul, ktorý umožòuje jednoduché 
vytváranie písomných testov, tie je možné vytlaèi�, prípadne uloži�, a neskôr s nimi ïalej pracova�. 
Pre tlaèový modul je pripravených celkovo 450 otázok s rôznou úrovòou nároènosti.

&Obsahuje výuèbovú a testovaciu èas�, encyklopédiu a tlaèový modul

Precvièovacia èas� obsahuje 336 obrazoviek s úlohami, ktoré prí�ažlivou formou preveria a 
upevnia získané znalosti žiakov.

Pripravených je i celkom 83 strán bohato ilustrovaných pracovných listov a obsiahla encyklopédia.
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TS Chémia - Názvoslovie anorganickej chémie pre ZŠ

TS Všeobecný preh¾ad - Otázky, testy, sú�aže 

&

&

Prvý diel z radu programov urèených na výuèbu chémie na ZŠ, 
zameraný na problematiku chemického názvoslovia

Výuèbová èas� žiakom názorným spôsobom vysvet¾uje princípy a 
zásady tvorby názvov a vzorcov chemických zlúèenín

&

&

&

Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ

Vzh¾adom na obsiahnuté kategórie otázok odporúèame využitie 
na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, 
prírodopisu, chémie a fyziky

Produkt doplòuje rozsiahly tlaèový modul

Uèivo je rozdelené na 2 tematické celky - prvý preberá prvky, druhý je venovaný 
zlúèeninám. 

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci ve¾mi 
¾ahko zapamätajú správne odpovede, èím si behom ve¾mi krátkej doby rozšíria svoj 
všeobecný rozh¾ad na úroveò vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a 
ostatné SŠ. Možnos�ou nastavi� si okruh i poèet otázok sa tento modul ve¾mi ¾ahko 
prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov.

Obsahová náplò je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na 
prijímacie skúšky, ktorých súèas�ou je aj obávaný všeobecný preh¾ad.

Žiaci si formou podobnou populárnym televíznym sú�ažiam, precvièia znalosti rôznych 
èastí školského uèiva. Všetky 4 typy sú�aží vynikajú pestros�ou a dramatickos�ou. 
Dokážu zauja� na tak dlhú dobu, že si žiaci vlastne ani neuvedomia ko¾ko nových znalostí 
pri ich hraní získali.

Na rozdiel od mnohých konkurenèných titulov tu nenájdete len textové otázky, ale aj 
množstvo fotografií a ilustrácií. Naozaj unikátne je kompletné nahovorenie všetkých 
textov, vrátane otázok a odpovedí.

TERASOFT -  CHÉMIA, VŠEOBECNÝ PREH¼AD

&Implementovaný tlaèový modul pre ¾ahkú tvorbu pracovných 
listov

V èasti venovanej prvkom sa žiaci okrem názvov a znaèiek prvkov tiež nauèia napr. 
vyh¾adáva� prvky v periodickej tabu¾ke, rozlišova� atómy a molekuly alebo prvky a 
zlúèeniny.

Èas� venovaná zlúèeninám nauèí žiakov písa� vzorce a odvodzova� názvy zo 
vzorcov pri najdôležitejších skupinách chemických zlúèenín (halogenidy, oxidy, 
hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli a i.). Skutoènos�, že v testovej 
èasti žiaci vzorce èi názvy nevyberajú z pripravených možností, ale sami ich samostatne 
zostavujú, robí tento program úplne unikátnym.

Úžitkovú hodnotu programu ïalej zvyšuje implementovaný tlaèový modul.

Program oživujú farebné modely molekúl najvýznamnejších zlúèenín.
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Program je spracovaný v súlade s platnými uèebnými osnovami, prièom umožòuje 
výber primeraného veku (10 - 12 rokov, 13 - 15 rokov, 16 a viac rokov).

Zaujímavou a zrozumite¾nou formou podáva informácie o anatómii a o funkciách 
pohlavných orgánov, menštruaènom cykle, problematike dospievania a 
o sexuálnom správaní. Ve¾ký dôraz sa kladie na otázku plánovaného rodièovstva, 
podrobne sa preberajú antikoncepèné metódy, obdobie vzniku nového života, 
tehotenstvo a pôrod, zaradené sú aj informácie o pohlavne prenosných 
chorobách a sexuálnych deviáciách s dôrazom na zásady bezpeèného správania.

Rozsiahla encyklopédia obsahuje viac ako 250 hesiel, pri väèšine z nich je k dispozícii 
fotografia, animácia alebo vysvet¾ujúci nákres, jej výhodou je ve¾mi jednoduché 
vyh¾adávanie požadovaných informácií a spracovanie, prispôsobené veku užívate¾ov.

Program je tiež doplnený o tlaèový modul.

Táto kolekcia je dnes už takmer neodmyslite¾nou pomôckou vyuèujúceho pri príprave 
materiálov na prezentaènú výuèbu s využitím projektoru alebo aj interaktívnej tabule.

Vzh¾adom na obsiahnuté kategórie využijú tento program na hodinách napr. vyuèujúci 
zemepisu, dejepisu, biológie, chémie, fyziky a tiež vyuèujúci na prvom stupni ZŠ 
na hodinách prvouky, vlastivedy alebo prírodovedy. 

Titul obsahuje kategórie ako Anatómia, Cestovanie, Grafika pre web, História, Hmyz, ¼udia, 
Mapy, Morský život, Pamiatky, Priemysel, Príroda, Cicavce, Spoloènos�, Športy, Svet, 
Veda, Vesmír, Vo¾ný èas, Vzdelávanie, Po¾nohospodárstvo a mnoho ïalších ...

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

320 000 obrázkov a fotografií

&Cie¾om tohto titulu je prispie� k výchove celej osobnosti 
dospievajúcich dievèat a chlapcov, aby boli schopní poznáva� a 
chápa� mravné, sociálne, psychologické a fyziologické 
zvláštnosti ¾udských jedincov pod¾a pohlavia, a tak vytvára� 
optimálne medzi¾udské vz�ahy s ¾uïmi rovnakého aj opaèného 
pohlavia

&Príjemné uèebné prostredie, jednoduché ovládanie, množstvo 
obrázkov, fotografií, schém a videosekvencií, to všetko 
prispieva k popularite tohto programu

&Výberová kolekcia, obsahujúca neuverite¾ných 320 000 vo¾ne 
použite¾ných farebných obrázkov, fotografií a klipartov

&Kompletný obsah z predtým samostatne vydaných 
11 CD-ROMov teraz pohodlne na 1 DVD
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TERASOFT - PRE 1. STUPEÒ ZŠ

Získané znalosti si deti upevnia pri 
hrách rozvíjajúcich ich postreh, 
schopnos� kombinova� a logicky 
uvažova�. Titul dopåòajú ma¾ovanky 
a šes� klasických slovenských 
rozprávok.

Verným sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. 
Vo výuèbovej èasti, zameranej na precvièenie priestorovej 
orientácie, sa deti formou hry uèia pojmom: pred, za, hneï pred, 
hneï za, v¾avo, vpravo, nad, pod, medzi, pri… Ich ob¾úbenou 
zábavou sa iste stane aj dopåòanie na obrázkoch chýbajúcich 
predmetov - zvieratiek a vecí pod¾a slovného popisu. Na CD ïalej 
objavíte rozprávky, ma¾ovanky, pexesá, animované rozpoèítania 
a pesnièky.  Hry opä� rozvíjajú logické myslenie a postreh detí. 
Zaradená je hra "Kameò, papier, nožnice" a hlavne tzv. Kimove 
hry na tréning detskej pamäti. 

TS Detský kútik 1

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca

&Titul urèený predovšetkým prváèikom, ktorí si v òom precvièia 
znalosti farieb, èísel aj písmen a takisto sa nauèia pomenova� 
základné tvary

&Ïalší titul pre prváèikov a deti z MŠ

TS Detský kútik 3 - Slovenèina pre najmenších

&Program zameraný predovšetkým na výuèbu 
slovenského jazyka

Titul plne pokrýva výuèbu èítania a slovenského jazyka v 1. a 2. 
triede ZŠ. Prváèikovia nájdu na CD interaktívny šlabikár, budú 
vybera� názvy obrázkov, do slov doplòova� chýbajúce písmenká 
a slabiky. Okrem ve¾kého poètu zábavných úloh, zameraných 
na výuèbu èítania, sú pre druháèikov pripravené úlohy zamerané 
na pravopis i/y v mäkkých a tvrdých slabikách, na doplòovanie 
hlások a dvojhlások a na precvièovanie slovných druhov. 

Pä�dielny rad edície Detský kútik zahròuje výuèbové multimediálne interaktívne CD-ROMy, ktoré zábavnou formou 
nauèia deti mnoho nového. Kvôli nízkemu veku malých užívate¾ov sú CD kompletne ozvuèené, nahovorené a 
prispôsobené je aj ovládanie programov. Rad vhodným spôsobom dopåòa titul TS Výuèbové pexesá. Všetky tituly sú 
ve¾mi vhodné i pre výuèbu detí so špecifickými poruchami uèenia.
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TERASOFT - PRE 1. STUPEÒ ZŠ

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká

TS Výuèbové pexesá

&Štvrtý diel radu, zameraný hlavne na výuèbu 
prírodovedy

&Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy

&Titul umožòujúci mnohostranné využitie 
ob¾úbenej detskej hry pri výuèbe hlavne 
na 1. stupni ZŠ

Zvedavé dievèatko menom Alenka zoznamuje deti so svojou 
rodinou a vezme ich na návštevu k tete lekárke (èasti ¾udského 
tela, osobná hygiena), k strýèkovi, ktorý predáva ovocie a 
zeleninu (ovocie, zelenina, lesné plody, cudzokrajné ovocie) a 
deti tiež zoznámi so svojimi ob¾úbenými zvieratkami (domáce, 
úžitkové, lesné a cudzokrajné). Na spestrenie vyuèovania a 
pre výuèbu èítania sú zaradené známe básnièky, riekanky a 
rozprávky. Nechýbajú ani pesnièky a hry zamerané na rozvoj 
logického myslenia a pamäti. 

Celé CD je doslova pretkané stovkami krásnych fotografií a 
desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, èo spolu 
s profesionálnym grafickým stvárnením a ozvuèením dáva 
celému titulu iskru, ktorá deti zaujme na dlhé hodiny. Na CD je 
pre ne pripravená encyklopedická èas�, zvieracia školièka, 
zvieracie rodinky (pomenovanie mláïat a ich rodièov), 
poznávanie zvierat pod¾a zvuku, vzh¾adu a popisu. Opä� 
nechýbajú ani hry, napr. priraïovacie, foto-puzzle, pexesá - 
všetky ponúkajú mnoho zábavy, uspokojujú detskú zvedavos� a 
túžbu po poznávaní. Hry deti nabádajú k tvorbe otázok a zároveò 
na ne prinášajú odpovede.

Odporúèame využitie na hodinách matematiky (èíslice, domino, 
hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského jazyka (písmenká, 
vymenované slová), prvouky (odevy, potraviny, zelenina, kvetiny, 
nábytok, domáce, lesné a cudzokrajné zvieratká, rodina, 
povolania), prírodovedy (stromy, listy stromov, ovocie, povolania, 
vtáci, obojživelníci, hmyz, elektrospotrebièe), vlastivedy 
(národnosti, dopravné prostriedky, dopravné znaèky, doprava), 
hudobnej výchovy (hudobné nástroje, zvukové pexesá). Celkovo  
je zaradených 750 obrázkových a 150 zvukových dvojíc.
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Spoznávame minulos� I - PRAVEK

&

&

Prvý diel z nového radu programov urèených pre výuèbu 
vlastivedy a dejepisu na ZŠ

 
Obsahuje interaktívnu výuèbovú èas�, animovaný príbeh, 
testy a hry

Interaktívna poznávacia èas� zameraná na poznávanie života našich predkov v praveku 
nám postupne pomáha odha¾ova� mnohé tajomstvá o živote pravekých ¾udí. Dozvieme 
sa, ako praveký ¾udia zapa¾ovali oheò, ako získavali obživu, ako vyrábali a používali 
zbrane. Tiež budeme sledova� umelecké pokusy prvých pravekých umelcov. 
Zaujímavým spestrením sú podrobné návody, ako sa dá vyrobi� z kosti ihla, ako využi� 
kosti zvierat pri výrobe loïky, ako zhotovi� ozdoby z mušlièiek alebo ako uši� jednoduchý 
odev. Predstavu o živote doplòuje aj èas� venovaná stavbe obydlí. Tu môžeme jeho 
budovanie pozorova� naozaj krok za krokom.

Prí�ažlivos� titulu pre deti zvyšuje animovaný napínavý príbeh a zaujímavé hry. Na deti 
èakajú ma¾ovanky, puzzle, h¾adanie rozdielov, skladaèky alebo hra, v ktorej deti zdobia a 
obliekajú pravekých ¾udí.

Obsahuje testovú èas�, ktorá je zameraná na urèovanie toho, ktoré z predložených 
obrázkov patrí do danej historickej epochy.

TERASOFT - VLASTIVEDA A DEJEPIS

Spoznávame minulos� II - EGYPT

&

&

Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov 
urèených na výuèbu vlastivedy a dejepisu v ZŠ

Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Egypta 
plného tajomstiev a záhad, z ktorých mnohé ešte len cakajú na 
svoje rozlúštenie

Výuèbová èas� zoznamuje žiakov so životom starovekých Egyp�anov. Všetko doplòujú 
názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia mocných faraónov a 
tajomných pyramíd, a takisto spoznajú každodenný život prostých ¾udí. Nechýbajú ani 
informácie o odievaní, šperkoch, používaných o nástrojoch a zbraniach. Celý rad 
výrobných a stavebných postupov starovekých Egyp�anov možno sledova� podrobne 
krok za krokom. 
Príbeh - strhujúci napínavý príbeh plný nebezpeèenstiev, nástrah, záhad a lásky,             
v ktorom žiaci, s využitím získaných vedomostí z výuèbovej èasti, pomáhajú hrdinom 
splni� prichystané úlohy. Bez ich vyriešenia by totiž príbeh nemohol š�astne skonèi�. 
Hry - na deti èaká pestrá ponuka rozlièných hier. V nich sa napríklad zahrajú na 
archeológov, ktorí budú z nájdených úlomkov zostavova� predmety èi vykopané kostry 
staroegyptských zvierat. Vyskúšajú si tiež zostavenie egyptskej lode alebo chariotu a 
pokúsia sa dokonèi� rozostavanú pyramídu. 
Testy - bohato ilustrovaná testová èas� zábavnou formou preverí, èo všetko si deti 
zapamätali. Na výber sú pripravené testy s desiatimi, dvadsiatimi a dvadsiatimi šiestimi 
otázkami.

&Vzh¾adom na spôsob spracovania je mimoriadne vhodný 
aj pre žiakov špeciálnych škôl
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TERASOFT - VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva

Ma¾ovanie pre deti (urèené pre MŠ a 1. stupeò ZŠ)

&Je mimoriadne rozsiahla galéria, obsahujúca najznámejšie a 
najslávnejšie diela svetového maliarstva

&Vïaka kapacite DVD média sa mohlo zaradi� viac ako 20 300 
farebných obrazov od 2 167 maliarov, a to vo vysokom rozlíšení

&Svetovo úspešný titul, zoznamujúci deti nenásilnou a hravou 
formou s možnos�ami kreslenia na poèítaèi

&Ponúka de�om množstvo preddefinovaných úloh 
s medzipredmetovými väzbami napr. na slovenský jazyk alebo 
matematiku

U nás i v zahranièí úplne ojedinelý projekt, zachytáva známe obrazy stredovekých ikon a oltárov, 
bohatý odkaz talianskej renesancie, obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu a samozrejme 
nechýba ani moderné maliarstvo.

Program prináša chronológiu slávnych obrazov, obrazy pod drobnoh¾adom, možnos� 
automatickej projekcie obrazov. Súèas�ou programu je i podrobná èasová osa so znázornením 
života a obdobia tvorby jednotlivých autorov.

Súèas�ou encyklopédie je aj struèný preh¾ad histórie svetového maliarstva po jednotlivých 
slohových etapách s hypertextovými odkazmi k príslušným autorom.

Tento titul je vynikajúcim spôsobom navrhnutý tak, aby stimuloval detskú predstavivos�, 
obrazotvornos� a rozvíjal koordináciu pri práci s myšou. Okrem vo¾ných možností 
kreslenia ponúka de�om i ve¾ké množstvo preddefinovaných úloh, rozdelených 
pod¾a nároènosti do 3 kategórií (Predškoláci, Prváèikovia, Druháèikovia). Každá 
kategória obsahuje 50 úloh, program teda ponúka celkovo 150 úloh. 

Predškoláci si precvièia hlavne znalos� farieb, orientaèné schopnosti v bludiskách, 
dokres¾ovaniu neúplných obrázkov, triedenie obrazcov. Nauèia sa poznáva� prvé 
písmenká a vyskúšajú si prácu s peèiatkami.

Prváèikovia si, mimo iného, v matematických ma¾ovankách vyskúšajú znalos� èísel, 
precvièia si sèítanie a odèítanie a zdokonalia sa v kreslení geometrických tvarov. 
Nechýbajú ani úlohy s písmenkami, peèiatkami alebo matematické hádanky so 
strašidlami.

Druhákom a tretiakom sú urèené úlohy na poèítanie až do 100 a na precvièenie 
násobilky. Ïalšie cvièenie preverí znalos� mäkkých a tvrdých spoluhlások, 
geometrických tvarov èi hodín. Nechýba ani bludisko alebo úlohy na precvièenie 
symetrie.
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EDISON 5.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku

&

&

Nová verzia ve¾mi populárneho multimediálneho elektrolaboratória, výborne 
využite¾ná vo výuèbe fyziky na základných a stredných školách

Svojím vyhotovením je ve¾mi vhodná na prezentáciu na interaktívnych tabuliach

 TERASOFT - FYZIKA

&Oproti predchádzajúcej verzii prináša mnoho nových funkcií i omnoho 
kvalitnejšie grafické spracovanie

Edison prináša jedineèné, úplne nové prostredie na výuèbu elektrotechniky. Uèitelia aj žiaci môžu 
vytvára� virtuálne elektrické obvody s využitím množstva fotorealistických komponentov. To 
všetko je ¾ahko dostupné na jednotlivých policiach multimediálneho laboratória. Jednoducho si 
zvolíte a pretiahnete súèiastky na vašu plochu, alebo ich umiestite priamo do realistického 
rozvodného panelu so skrytými spojmi. Súèiastky možno prepoji� dohromady pomocou myši a 
funkèný obvod je na svete. Teraz môžete zaèa� testova�, upravova� a prípadne rieši� problémy 
pomocou virtuálnych prístrojov.

Užívatelia majú ve¾ký výber napr. z batérií, rezistorov, diód, žiaroviek, LED diód, tranzistorov i 
logických hradiel. K dispozícii sú prepojovacie panely a celý rad virtuálnych prístrojov (zdroje 
napätia a signálu, meracie prístroje, osciloskopy...). 

Edison je možné ve¾mi dobre použi� v jednoduchých obvodoch na základných školách (jednoduché zapojenie so 
žiarovkami a spínaèmi, Ohmov zákon...), ale i na stredných školách, kde sa dá využi� celá škála dostupných 
komponentov. Tak možno  zostavova� zložitejšie obvody s polovodièovými súèiastkami a sledova� ich chovanie.

Okrem 3D modelu dokáže Edison automaticky pripravova� schémy zapojenia daného obvodu.
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TERASOFT - FYZIKA

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

&Produkt ocenený Worlddidac Award 2006
(Worlddidac Award je najuznávanejšou medzinárodnou cenou v odvetví. Táto cena 
je ude¾ovaná každé dva roky inovatívnym a pedagogicky hodnotným titulom 
s vysokým potenciálom na skvalitnenie výuèby.)

&Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, 
kinematiky a dynamiky, ktorá je ve¾mi dobre využite¾ná pri výuèbe fyziky na ZŠ a SŠ.

Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú pod¾a 
simulovaných fyzikálnych zákonov.

Súèas�ou aplikácie sú desiatky hotových virtuálnych modelov telies, z ktorých je 
predpripravených viac než 200 virtuálnych experimentov a úloh. Tie sa dajú ïalej interaktívne 
modifikova�. Telesá možno ¾ahko a rýchlo prepoji� a meni� ich fyzikálne vlastnosti èi parametre. 
Možno k nim priradi� i na ne pôsobiace sily a následne pozorova� ich vplyv na sledované telesá.

Po spustení simulácie sa pripravený experiment  premieta formou filmu, telesá sa pohybujú 
po dráhach presne pod¾a nastavených parametrov a pôsobiacich síl.

Plne lokalizovaná èeská verzia. Slovenská verzia sa pripravuje. Užívate¾om èeskej verzie 
bude zaslaná bezplatne.

(    )
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VIRTUÁLNE ELEKTRONICKÉ LABORATÓRIUM TINA

Tina Pro - Educational

Tina Pro 6.0 Educational CZ

DEMOVERZIU tohto produktu (angl. verzia) si možno stiahnu� z http://www.designsoftware.com

&

&Vynikajúci nástroj pre výuèbu odborných predmetov na stredných školách 
elektrotechnického zamerania

&Ve¾mi užitoèná pomôcka pri výuèbe fyziky napr. vo vyšších roèníkoch gymnázií

Kompletné virtuálne elektronické laboratórium

&Verzia lokalizovaná do èeského jazyka za ve¾mi výhodnú cenu

Software Tina Pro je vo svojej školskej verzii ve¾mi prospešnou pomôckou 
pri výuèbe odborných  predmetov a fyziky. Umožòuje nielen návrh, simuláciu a 
analýzu analógových a digitálnych obvodov, ale obsahuje i celý rad funkcií, 
rozširujúcich jej uplatnenie v školskom prostredí. 

Nájdete tu množstvo pripravených vzorových obvodov s vysvet¾ujúcimi textami, 
úlohy na testovanie študentov, s doplnkovým hardwarom (Tina Lab) možno 
testova� skutoèné obvody a porovnáva� výsledky s teoretickými hodnotami, 
získanými simuláciou obvodu v Tina Pro. 

Vïaka pochopeniu výrobcu sa pre èeskú verziu tohto titulu podarilo 
dohodnú� výrazne nižšie ceny v porovnaní s anglickou verziou. 
Èeská verzia obsahuje kompletne lokalizovaný hlavný programový 
modul (s výnimkou prístrojov, ktorých popisy ostávajú z výuèbových 
dôvodov v angliètine). 

Pomocník, pomocné utility a manuál je zatia¾ k dispozícii iba 
v angliètine. Èeská verzia Tina Pro nie je funkène nijak odlišná 
od anglickej verzie 6.0. Èeskú verziu odporúèame predovšetkým 
tam, kde nie je výuèba elektroniky hlavným predmetom. 

Pre odborné školy, kde môže by� èasto dôležité zvládnutie odbornej 
terminológie v angliètine, môže by� výhodnejšie používa� aj naïalej 
anglickú verziu.

S použitím jednoduchého editoru schém sa dajú ¾ahko zostavi� obvody od tých najjednoduchších, napr. 
k demonštrácii Ohmovho zákona, až po zložité obvody, obsahujúce stovky súèiastok, vrátane 
integrovaných obvodov. 

K dispozícii je viac ako 20 000 súèiastok, svojimi parametrami zodpovedajúcich komponentom popredných 
výrobcov. K dispozícii je aj rad virtuálnych testovacích a meracích prístrojov, napr. multimeter, generátor 
signálu, logický analyzér, generátor digitálneho signálu, osciloskop, spektrálny analyzér apod.
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VIRTUÁLNE ELEKTRONICKÉ LABORATÓRIUM TINA

TinaLab II
&S TinaLab II máte možnos� premeni� Váš poèítaè na výkonný multifunkèný 

testovací a merací prístroj 

Každý prístroj, ktorý potrebujete - multimeter, osciloskop, spektrálny 
analyzér, logický analyzér, generátor analógového i digitálneho signálu, 
máte k dispozícii kliknutím myšou. Tina Lab II je ideálnym doplnkom 
simulaèného softwaru Tina Pro.

Tina 8.0 - Educational version

Tina 8.0 - Design Suite, Educational version

&

&

&

Nová verzia produktu

Obsahuje rozšírený katalóg polovodièov

Príklady aplikácií od Texas Instruments

&Novinkou je i reálne 3D zobrazenie 
kompletného obvodu vrátane súèiastok

&

&

&

Obsahuje tréningový a skúšací režim a autorský nástroj na 
tvorbu vlastných úloh

Rozšírená o možnos� návrhu plošných spojov

Novinkou je vytváranie plošných spojov ¾ubovo¾ných 
tvarov, vrátane gu¾atých

&¼ubovo¾ný poèet mikrokontrolérov (MCU) v jednom obvode
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ZEMEPISNÉ TITULY NATIONAL GEOGRAPHICS

Titul obsahuje informácie o viac ako 400 000 mestách, ïalej o politických hraniciach, 
povrchu, geologických zaujímavostiach a mnoho ïalších podkladov na jednoduchú 
prípravu nielen na hodiny zemepisu, ale i vlastivedy, prírodopisu a ïalších 
predmetov na všetkých typoch škôl. Digitalizované mapy sú spracované z tisícov 
satelitných fotografií. Všetky mapy je možné i vytlaèi�.

Dôležitým doplnkom sú kartografické, topografické, politické a geofyzikálne mapy,  
s radom údajov o povrchu, tektonike, vulkánoch, atmosfére alebo poèasí a ïalších 
zaujímavostiach.

Súèas�ou titulu je aj rozsiahla encyklopedická èas� s ve¾mi podrobnými údajmi 
o jednotlivých krajinách celého sveta (údaje o klíme, obyvate¾stve, úrovni zdravotníckej 
starostlivosti èi vzdelávania, ekonomike, komunikáciách, èlenstvách zemí 
v medzinárodných organizáciách, armáde, struènej histórii a ïalšie údaje). Nájdete tu aj 
ve¾ké množstvo tabuliek a máp, porovnávajúcich úroveò radu ukazovate¾ov 
v jednotlivých krajinách.

Aj keï je titul prezentovaný v angliètine, jeho používanie nebude robi� problémy ani 
vyuèujúcim s minimálnou znalos�ou tohto jazyka.

Školskú verziu možno inštalova� na harddisk bez nutnosti trvalej prítomnosti CD-ROMu 
v mechanike (zakúpi� možno verziu s licenciou pre väèšie množstvo PC), bohužia¾ ho 
však nemožno inštalova� na sie�.

National Geographic je už viac než sto rokov významným a ob¾úbeným zdrojom 
informácií o svete a prírode. Digitalizované mapy doplòuje obslužný software, 
umožòujúci vyh¾adávanie pod¾a radu kritérií (k¾úèové slová, geografické údaje, 
zvolené témy apod.). Pokroèilá technológia umožòuje mapy zväèšova�, pohybova� 
výrezmi èi celými plochami.

Mapy sú èasto doplnené kresbami a ilustráciami zvierat, rastlín a životného 
prostredia, ale tiež historických èi politických udalostí. Vïaka tomu nájdu uplatnenie 
nielen vo výuèbe zemepisu a dejepisu, ale i vlastivedy, prírodopisu a ïalších 
predmetov na všetkých typoch škôl.

Rozsah titulu, ktorý je k dispozícii v angliètine, je naozaj ojedinelý a pravdepodobne 
nemá na našom trhu obdoby.

Informácia k licenciám: na školy dodávame licencie iba na jedno PC, ktoré je nutné 
prevádzkova� z CD ROMu (inštalácia na harddisk poèítaèa nie je možná).

NATIONAL GEOGRAPHIC 3D GLOBE

NATIONAL GEOGRAPHIC MAPS

&Takmer neodmyslite¾ná pomôcka pre každého vyuèujúceho 

&Jedineèný titul, prinášajúci na 8 CD-ROMoch viac ako 500 
špièkových máp z produkcie èasopisu National Geographic, a to 
vo vysokom rozlíšení
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VÝUÈBA JAZYKOV EUROTALK
Licencovanie:
Pri nákupe školskej verzie je najskôr potrebné zakúpi� tzv. Sie�ový disk (viz cenník). Následne už len objednávate 
jednotlivé jazykové tituly. Ïalšie jazyky môžete priobjedna� i neskôr, bez nutnosti plati� za Sie�ový disk znovu.

Edícia TALK NOW!

Edícia WORLD TALK

&

&S programami z edície Talk Now! sa možno efektívnou a pre 
študentov zábavnou formou nauèi� základom cudzieho jazyka

&V súèasnej dobe používajú tieto programy viac než dva milióny ¾udí

Medzinárodne úspešná edícia zameraná na výuèbu cudzích jazykov

&

študentom 

&Upevòuje a rozvíja slovnú zásobu získanú v predchádzajúcom diele

&Zdokona¾uje komunikaèné schopnosti a výrazne prispieva 
k zlepšeniu konverzácie študentov v cudzom jazyku

Nadväzuje na edíciu Talk Now, je urèená stredne pokroèilým 

Výuèba slovnej zásoby - obsahuje základnú slovnú zásobu rozdelenú do deviatich 
tematických okruhov (napr. prvé slová, pozdravy, predstavovanie, jedlo, farby, ¾udské telo, 
èísla, èas, cestovanie apod.)

Precvièovanie výslovnosti - umožòuje nácvik správnej výslovnosti a jej porovnanie 
s rodenými hovorcami

Testovanie znalostí - obsahuje jednoduché aj nároènejšie hry, zamerané na precvièenie 
získaných znalostí

Interaktivita - program reaguje na odpovede žiakov a vyhodnocuje ich správnos�

Sledovanie pokrokov - program sleduje dosiahnuté výsledky a umožòuje vytlaèi� hodnotenie

Obrázkový slovník - k dispozícii je aj obrázkový slovník, ktorý umožòuje precvièovanie slovnej 
zásoby programu aj bez použitia poèítaèa

Interaktívne hry a sú�aže - Interaktívne zábavné hry a sú�aže študentom pomáhajú vylepši� 
ich schopnos� rozumie� a rozpráva� v cudzom jazyku.

Televízny kvíz - Študenti sa namiesto klasického skúšania stanú sú�ažiacimi a dôkladne si 
otestujú svoje vedomosti z predchádzajúcej výuèby. K motivácii prispeje aj možnos� zasú�aži� 
si so svojimi spolužiakmi.

Nahrávacie štúdio - V nahrávacom štúdiu si študenti precvièia výslovnos� a prízvuk. Výuèbu 
cudzieho jazyka môže spestri� i možnos� vyskúša� si rolu herca a pokúsi� sa o dabing niektorej 
z pripravených ukážok. 

Naèúvacie cvièenia - Šes� zaujímavých príbehov preverí schopnos� porozumie� rodenému 
hovorcovi. Možnos� nastavenia rýchlosti hovoreného slova. Nechýba ani možnos� 
zaznamena� hovorený text ako diktát.  

Pracovné listy - Vyuèujúci urèite uvítajú možnos� vytlaèenia pracovných listov, ktoré využijú i 
na hodinách, v priebehu ktorých nebudú k dispozícii poèítaèe. 

V ponuke programy na výuèbu francúzštiny, ruštiny, španielèiny a talianèiny.

V ponuke programy na výuèbu francúzštiny, ruštiny, španielèiny a talianèiny.
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Druhý diel nového radu titulov urèených na zábavnú a efektívnu výuèbu angliètiny na 
prvom stupni ZŠ

Výuèbová èas� obsahuje interaktívne spracované témy napríklad z týchto oblastí: 
obleèenie, potraviny a nápoje, dopravné prostriedky, dni v týždni, domov, èísla 10 - 20,     
v zoologickej záhrade, v parku, na farme, geometrické tvary a telesá…

&Ani v tomto diele nechýbajú ob¾úbené hry a sú�aže, v ktorých si deti dôkladne precvièia 
všetko, èo sa nauèili vo výuèbovej èasti

&Rozsiahly tlaèový modul
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TS Angliètina hrou II - pre 1. stupeò ZŠ

 TERASOFT - VÝBER Z PRIPRAVOVANÝCH TITULOV

TS Nemèina pre školákov 5

&

&

Novinka, predposledný diel úspešného šes�dielneho radu programov na výuèbu 
nemèiny

Podpora najpoužívanejších uèebníc, ¾ahké zaradenie do ŠVP, interaktivita a unikátny 
rozsah precvièovanej látky

TS Zemepis sveta  Otázky, testy, sú�aže-

&

&

&

&

Pokraèovanie nového radu titulov zameraných na 
zábavnú výuèbu, opakovanie a upevòovanie školských 
znalostí

Otázky plne pokrývajú uèivo základnej školy (okruh 
otázok možno nastavi� v súlade s práve preberanou 
látkou)

Vyniká množstvom fotografií, ilustrácií a máp 

Produkt doplòuje rozsiahly tlaèový modul

Jednotlivé pravopisné javy sa precvièujú vo vetách alebo v tematicky zameraných súvislých textoch. Výrazným 
motivaèným prvkom je animovaná detektívna hra.

TS Slovenský jazyk 3 - Pravopisné cvièenia

&Program urèený predovšetkým na precvièovanie a zdokona¾ovanie 
pravopisných znalostí žiakov 



Ponuka výuèbových titulov na nezáväzné bezplatné vyskúšanie

Predbežná objednávka:

Pred zakúpením ponúkame všetkým školám možnos� zapožièania softwaru na nezáväzné a 
bezplatné vyskúšanie poèas 2 mesiacov.

Po uplynutí skúšobnej doby Vám ponúkame tieto možnosti:

Tituly, ktoré si budete chcie� ponecha�, môžete zaplati� priloženou zálohovou faktúrou. Po prijatí Vašej 
platby Vám pošleme daòový doklad.

Tituly, o ktoré nemáte záujem, vrátite na našu adresu. Pokia¾ len práve nemáte naporúdzi finanèné 
prostriedky, radi Vám skúšobnú dobu i splatnos� predåžime v súlade s Vašimi potrebami.

Áno, zašlite nám vybrané tituly na nezáväzné bezplatné vyskúšanie. 1

Zašlite nám na nezáväzné bezplatné vyskúšanie všetky tituly vhodné pre našu školu.1

Máme záujem o oznaèené tituly - žiadame o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky.1

Škola: 

Kontaktná osoba: 

Funkcia: 

Ponuka žiackych licencií na domáce použitie pre žiakov školy

Na základe mnohých žiadostí sme pripravili ponuku žiackych licencií našich titulov. Škola, ktorá je našim 

zákazníkom, smie žiakom na použitie na ich domácich PC objednáva� tituly za 10 €/ks. Každý žiak 
dostane CD-ROM balený v plastovom DVD boxe s farebným obalom. 

Tieto licencie nie je možné v žiadnom prípade používa� na poèítaèoch školy!

Všetky ceny sú uvedené vrátane 19% DPH.

Prosím, oznaète spôsob platby:

Na objednané tituly mi zašlite faktúru na adresu školy.1

Zašlite na dobierku, daòový doklad vystavte na školu.1

Na objednané tituly mi prosím zašlite poštovú poukážku (odberate¾ škola).1

Inak - uveïte prosím v prílohe (napr. faktúra na sponzora).1

Škola:

Zodpovedná osoba:

Podpis (peèiatka)
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  1
TS Angliètina pre malých školákov 1 11
TS Angliètina pre školákov 21
TS Angliètina pre školákov 31
TS Angliètina pre školákov 4   TS 1 1
TS Angliètina pre školákov 5 TS Biológia - Svet hmyzu1 1
Angliètina pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ) TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy1 1
Angliètina pre deti (pre 1. stupeò ZŠ)1
TS Nemèina pre malých školákov 11 1
TS Nemèina pre školákov 21 1
TS Nemèina pre školákov 3 TS Detský kútik 11 1
TS Nemèina pre školákov 4 TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca1 1
Nemèina pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ) TS Detský kútik 3 - Slovenèina pre najmenších1 1
TS Matematika pre 1. - 4. roèník ZŠ TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás1 1

  TS Matematika pre 5. roèník ZŠ TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká1 1
TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. roèník ZŠ) TS Výuèbové pexesá1 1

 Ma¾ovanie pre deti (urèené pre MŠ a 1. stupeò ZŠ)1 1
TS Matematika - Logické úlohy a hádanky Edison 5.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku1 1

   Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium  mechanika1 1
TS Prírodoveda 1 - Živoèíchy a rastliny SR 320 000 obrázkov a fotografií 1 1
TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva1 1

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis TS Prírodoveda 3 - Živoèíchy a rastliny cudzích krajín 

TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie gramatiky a literatury  

TS Angliètina hrou I - novinka Spoznávame našu prírodu - novinka

Spoznávame živoèíchy a rastl. - novinka

TS Živoèíchy a rastliny SR - verzia pre IWB - novinka

S Žijú s nami - verzia pre IWB - novinka

Chémia 1 - novinka

  Spoznávame minulos� I - PRAVEK1
Spoznávame minulos� II - EGYPT - novinka 

TS Všeobecný preh¾ad – Otázky, testy, sú�aže 

 - novinka

TS Matematika pre prváèikov a druháèikov 2  

 

TS Botanika 1 - Vybr. èe¾ade dvojklíènolist. rast. - novinka

  TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby1
  TS Prírodoveda 5 - 1

TS Prírodoveda 6 - 

  1
  T1

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami                              1 1
1 1

  1 1
TS Angliètina pre malých školákov 1                1
TS Angliètina pre školákov 2                     1

  TS TS Angliètina pre školákov 3                     11
TS Biológia - Svet hmyzu                                             TS Angliètina pre školákov 4                     11

TS Angliètina pre školákov 5                     11
Angliètina pre najmenších  (pre 1. stupeò ZŠ)                1
Angliètina pre deti (pre 1. stupeò ZŠ)                                                1 1
TS Nemèina pre malých školákov 1                TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy           1 1
TS Nemèina pre školákov 2                     TS Detský kútik 1                                  1 1
TS Nemèina pre školákov 3                     TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca                           1 1
TS Nemèina pre školákov 4                     TS Detský kútik 3 - Slovenèina pre najmenších                    1 1
Nemèina pre najmenších (pre 1. stupeò ZŠ)                   TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás                           1 1
TS Matematika pre 1. - 4. roèník ZŠ               TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká                          1 1

  TS Matematika pre 5. roèník ZŠ         TS Výuèbové pexesá                      1 1
TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. roèník ZŠ)      Ma¾ovanie pre deti (urèené pre MŠ a 1. stupeò ZŠ)              1 1

Edison 5.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku                   1 1
TS Matematika - Logické úlohy a hádanky z geometrie         320 000 obrázkov a fotografií                     1 1

 Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva                          1 1
TS Prírodoveda 1 - Živoèíchy a rastliny SR                       1

TS Slovenský jazyk 1 - Pravopis                               

TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie gramatiky a literatúry TS Prírodoveda 3 - Živoè. a rastl. cudzích krajín                    

TS Angliètina hrou I - novinka                                            TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby                                       

Spoznávame našu prírodu - novinka   

Spoznávame živ. a rastl. - novinka      

Chémia 1 - novinka          

Spoznávame minulos� I

 Spoznávame minulos� II - EGYPT - novinka 1
TS Všeobecný preh¾ad - Otázky, testy, sú�aže                               

 - novinka

TS Matematika pre prváèikov druháèikov 2    

 

TS Botanika 1 - Vybr. èe¾ade dvojklíènolist. rast. - novinka    

  TS Prírodoveda 5 - 1
  TS Prírodoveda 6 - 1

 - PRAVEK                                  

      

Objednávku zašlite na adresu: Terasoft SK, Ludanská 7, 934 01 Levice

Oznaète tituly, o ktorých vyskúšanie alebo objednanie máte záujem:

Objednávku zašlite na adresu: Terasoft SK, Ludanská 7, 934 01 Levice          Cena: 10 €/ks
Oznaète tituly, o ktorých objednanie máte záujem, a do kolónky "ks” zapíšte požadovaný poèet 
žiackych CD-ROMov:
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Na základe mnohých žiadostí sme pripravili ponuku žiackych licencií 
našich titulov. Škola, ktorá je našim zákazníkom, smie žiakom na použitie 

na ich domácich PC objednáva� tituly za . Každý žiak dostane 
CD-ROM balený v plastovom DVD boxe s farebným obalom. 

Objednávku zašlite na adresu:

Terasoft SK, Ludanská 7, 934 01 Levice

Prípadné dotazy Vám radi zodpovieme na èísle 0650 405 085.

Rýchlejším spôsobom je vyplni� tento formulár on-line na webových 
stránkach 

10 €/ks

Tieto licencie nie je možné v žiadnom 
prípade používa� na poèítaèoch školy!

www.terasoft.sk

Pred zakúpením ponúkame všetkým školám možnos� zapožièania softwaru 
na nezáväzné a bezplatné vyskúšanie poèas 2 mesiacov.

Po uplynutí skúšobnej doby Vám ponúkame tieto možnosti:

Tituly, ktoré si budete chcie� ponecha�, môžete zaplati� priloženou zálohovou 
faktúrou. Po prijatí Vašej platby Vám pošleme daòový doklad.

Tituly, o ktoré nemáte záujem, vrátite na našu adresu. Pokia¾ len práve nemáte 
naporúdzi finanèné prostriedky, radi Vám skúšobnú dobu i splatnos� 
predåžime v súlade s Vašimi potrebami.

Objednávku zašlite na adresu:

Terasoft SK, Ludanská 7, 934 01 Levice

Prípadné dotazy Vám radi zodpovieme na èísle 0650 405 085.

Rýchlejším spôsobom ako požiada� o vyskúšanie našich titulov je vyplni� tento 
formulár on-line na webových stránkach 

Tituly na vyskúšanie nie sú obmedzené 
obsahovo, èasovo ani poètom spustení!

www.terasoft.sk

Ponuka žiackych licencií na domáce použitie pre žiakov školy

Ponuka výuèbových titulov na nezáväzné bezplatné vyskúšanie
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