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O NÁS

Projekt CHEMAPO & SKOLAMARKET

Vše začalo v roce 2009, kdy se nám narodila dcera Lucie. Vzhledem k okolnostem se 
manželka rozhodla zvýšit rodinný příjem. Jelikož předtím učila, rozhodla se pro tvorbu 
vlastních výukových materiálů, které vzešly z jejích osobních poznatků a zkušeností (tyto 
materiály jsou stále k mání na hlavním webu naší produkce http://www.chemapo.cz). 
Materiálů a deskových her přibývalo, stejně tak našich spokojených zákazníků. Ti se 
časem sami začali ptát i po dalších pomůckách do výuky. Proto jsme navázali spolupráci 
s dalšími partnery a rozhodli jsme se školám nabídnout i jejich produkty. Tomuto již 
ale nevyhovovaly naše staré stránky. Chtěli jsme toto zboží nabídnout i zákazníkům na 
Slovensku, navíc se web stával nepřehledným. Z tohoto důvodu vznikl v r. 2014 e-shop 
http://www.skolamarket.cz . Ten je primárně určen pro prodej produktů našich partnerů, 
z naší vlastní produkce jsou v něm zastoupeny pouze vybrané produkty. Na konci roku 
2014 jsme do něj krom učebních pomůcek zařadily také školní tabule, paravány, vitríny 
a v r. 2015 i vybraný školní nábytek.

To, co nyní vidíte před sebou, je výsledek naší snahy dát dohromady katalog v tištěné 
podobě. Součástí katalogu jsou VŠECHNY PRODUKTY, KTERÉ JSME SAMI 
NAVRHLI A VYRÁBÍME JE (tedy i ty, které naleznete na http://www.chemapo.cz). 
Protože vývoj naší vlastní produkce je náš hnací motor do budoucna a také velkou 
devizou. 

Budeme potěšení, když si naši nabídku prolistujete. A pokud Váš něco zaujme nebo 
budete mít dotaz, volejte, mailujte....Těšíme se na Vás.

Pozn: Katalog produktů našich partnerů prozatím není k mání, pouze katalogy jednotlivých 
dodavatelů (dodáme v případě vážného zájmu).
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Workshopy - Burzy nápadů pro učitele

Burzy nápadů učitelů chemie a burzy nápadů učitelů matematiky jsou 
akce, kde učitelé získají spousty nových poznatků ke zatraktivnění výuky 
těchto předmětů. Krom námi pořádaného akreditovaného programu 
navíc získají učitelé i spousty materiálů (v tištěné i elektronické podobě) 
a dárek.

Cena za účast: 1 200 Kč / osoba (platba předem)
Cena za účast: 1 300 Kč / osoba (platba po akci)

Burzy pořádáme každý rok v krajských městech. Akce probíhá od 9.00 do 14:30. 
Bohatý program je zaměřen na různá témata z daného předmětu (témata se každý 
rok mění). V rámci tématu mají učitelé možnost vyzkoušet různé učební a didaktické 
pomůcky, získat nové tipy a triky k vylepšení výuky daného tématu a samozřejmě si 
i mezi sebou vyměnit přímé poznatky z vlastní výuky. Součástí programu jsou tedy i 
hry a praktické úkoly, které účastníci plní a za jejichž splnění jsou odměněni. Každý 
účastník obdrží navíc praktický dárek do výuky a certifikát o absolovování workshopu. 
V ceně workshopu je taktéž chutný oběd, nápoje a drobné občerstvení. Na akci je nutné 
se dopředu zaregistrovat na našem webu www.chemapo.cz (kde je k dispozici také 
podrobný program). Spuštění registrací probíhá v průběhu února, samotné akce pak běží 
v době od března do konce května. Platba je možná pouze bankovním převodem.
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CHEMIE

Desková hra Člověče, nezlob se do chemie

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Chemická pouť periodickou tabulkou

Chemická pouť periodickou tabulkou je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak 
ke zpestření samotné výuky chemie při procvičování názvů a značek chemických prvků, tak 
k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Každý hráč má svou figurku, se kterou se pohybuje v herním plánu periodické tabulky. Místo některých prvků je v tabulce uvedeno 
pouze jejich protonové číslo. Pokud hráč stoupne na políčko s uvedeným protonovým číslem, otočí kartičku, na níž je z jedné strany 
totéž protonové číslo a ze strany druhé zašifrovaný název chemického prvku. Hráč musí název rozšifrovat a správně uvést značku 
tohoto prvku. Ke kontrole slouží kartičky s protonovým číslem z jedné strany a názvem a značkou tohoto prvku ze strany druhé. 
Pokud hráč správně uvede název i značku tohoto prvku, posune se o 2 políčka dopředu, pokud odpoví špatně, zdrží se jedno kolo. 
Vítězí hráč, který jako první dojde k prvku s protonovým číslem 109.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán “Periodická tabulka” na pevném kartonu
8 x sáček se 4 figurkami a kostkou
8 x 32 kartiček se zašifrovaným názvem prvku
8 x 32 kartiček s názvem a značkou prvku z jedné strany
8x pravidla
1x obal (pevná krabička)

Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě vzorce chemických sloučenin. Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým chemickým vzorcem, který musí pojmenovat. 
Pojmenuje-li ho nesprávně, zdrží se jedno kolo. Zda hráč odpověděl správně či nikoliv, zkontrolují spoluhráči. Správný název je 
na kartičce označené stejným číslem jako má vzorec. Tyto kartičky před začátkem hry rozprostřou žáci vedle sebe čísly nahoru.

Člověče, nezlob se je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jednak ke zpestření samotné 
výuky chemie při probírání názvosloví, jednak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 8 figurkami a jednou kostkou
8x 32 kartiček s názvem chemické sloučeniny na křídovém papíře
8x pravidla
1x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 



4 5

Desková hra Oxidy

Oxidy jsou společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky chemie 
při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány vzorce OXIDŮ. Oxidy v herním plánu 
mají oxidační čísla od I do VI. Hráč hodí kostkou a podle toho, jaké číslo mu padne, hledá nejbližší oxid s tímto oxidačním číslem a 
na něj pak postaví svou figurku. Kontrolu lze provést pomocí samokontrolovacích karet, kdy z jedné strany je číslo se vzorcem oxidu, 
ze strany druhé je oxidační číslo.

Obsah balení (pro třídu): 
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo z jedné strany, oxidační číslo ze strany druhé)
8x pravidla
1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Halogenidy

Halogenidy jsou společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky 
chemie při procvičování názvosloví, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány vzorce halogenidů. Pokud stoupne hráč 
na políčko, musí halogenid pojmenovat. Zda pojmenoval správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč pojmenoval 
halogenid správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu): 
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček  (číslo z jedné strany, název z druhé)
8x pravidla
1 x pevná krabička

Desková hra Molární hmotnosti

Molární hmotnosti jsou společenská hra určená pro celou třídu.

Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním 
plánu s touto barvou. Každé dítě počítá molární hmotnost sloučeniny, na které stojí figurka. Až mají všechny 4 děti vypočítáno, 
provedou kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které vypočetly molární hmotnost správně, získávají žeton. 
Ten, kdo je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou. Opět všechny děti počítají molární 
hmotnost zadané sloučeniny…….Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané molární hmotnosti.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 1 figurkou a 1 dřevěnou barevnou kostkou velikosti 4cmx4cmx4cm
8x 18 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
8x sáček s 50žetonky
1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 
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CHEMIE

Desková hra Jsi bezva chemik?  - verze anorganická chemie
    - verze organická chemie

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

BINGO - molární hmotnosti

BINGO - molární hmotnosti je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření 
samotné výuky chemie při výpočtech molárních hmotností sloučenin, tak k zabavení dětí 
v suplovaných hodinách.

Každý z hráčů obdrží tabulku s 8 políčky, na kterou si libovolně umístí červené kartičky s molárními hmotnostmi sloučenin. Z 
pytlíčku se žlutými kartičkami pak hráči vytahují vzorce sloučenin, u kterých mají vypočítat molární hmotnost. Každý z hráčů si 
počítá do svého sešitu. Pokud nalezne výsledek tohoto příkladu mezi svými červenými kartičkami v tabulce, odstraní tohle číslo 
z tabulky. Vítězí hráč, který se zbaví všech svých červených kartiček z tabulky. Ke kontrole správnosti výpočtů molárních hmotností 
slouží bílé kartičky.

Obsah balení:
8 pytlíčků s červenými zalaminovanými kartičkami s výsledky 
8 pytlíčků se žlutými zalaminovanými kartičkami s číslem příkladu a zadáním příkladu
8 pytlíčků s bílými zalaminovanými kartičkami s číslem příkladu a výsledkem příkladu
8 x 4 tabulek 
8 pravidel

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Některá políčka jsou označena otazníčkem. Pokud stoupne hráč na 
políčko označené otazníčkem, vybere si z hromádky kartičku s otázkou. Kartičky jsou označené čísly 1 až 32. Hráč musí na otázku 
odpovědět. Kontrolu správnosti odpovědi provedou spoluhráči otočením kartičky se stejným číslem s hvězdičkou jako měla daná 
otázka. Pokud hráč odpoví správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Jsi bezva chemik (verze organická nebo anorganická chemie) je společenská hra určená pro 
celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí 
v suplovaných hodinách.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 32 kartiček s otázkami
8x 32 kartiček s odpovědí
8x pravidla
1 x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena: 1 500 Kč 
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Desková hra Uhlovodíková cesta a Jednoduchá uhlovodíková cesta

Uhlovodíková cesta (i její jednoduchá verze) je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak 
ke zpestření samotné výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Těžší verze: Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány vzorce uhlovodíků. Pokud 
stoupne hráč na políčko, musí pojmenovat vzorec. Zda pojmenoval správně, zkontroluje pomocí oboustranných kartiček ke kontrole. 
Pokud hráč odpoví správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Lehčí verze: Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány vzorce jednoduchých 
nevětvených alkanů, alkenů jednou dvojnou vazbou a alkynů s jednou trojnou vazbou. Pokud stoupne hráč na políčko, musí 
pojmenovat vzorec. Zda pojmenoval správně, zkontroluje pomocí oboustranných kartiček ke kontrole. Pokud hráč odpoví správně, 
posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu - obě verze): 
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo z jedné strany, název ze strany druhé)
8x pravidla
1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Trojpexeso

Trojpexeso (organické sloučeniny) je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke 
zpestření samotné výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Prodejní MO cena: 1 500 Kč 

12 žlutých kartiček s typy organických sloučenin se před začátkem hry otočí žlutou stranou nahoru. Ostatní kartičky se otočí bílou 
stranou nahoru. Pak může začít samotná hra. Hráč, který je na řadě, otočí z bílých karet jednu dvojici (tak jako u klasického pexesa). 
Pokud otočí kartičku s názvem a vzorcem patřícím k sobě, jedná se o dvojici. K této dvojici pak najde hráč mezi žlutými kartičkami 
typ sloučeniny (např. jestli jde o alkan, alken....) Tím získá trojici, kterou si odloží na svou hromádku. Pokud ale 2 otočené karty 
nepatří k sobě, nemůže hráč ani jednu z karet přiložit k typu sloučeniny. Kartičky se již zpátky neotáčejí (zůstávají otočeny barevnou 
stranou nahoru) a hraje další hráč. Cílem je získat co nejvíce trojic.
Pro kontrolu správnosti trojic máme bílé karty, na jejichž jedné straně je typ sloučeniny(tím je to otočeno nahoru) a na straně druhé 
název a vzorec sloučeniny, která patří k danému typu. 

Obsah balení (pro třídu): 
8 x sáček s 12 žlutými zalaminovanými kartami
8x sáček s 24 zalaminovanými kartami
8x sáček s 12 zalaminovanými kartami s typem sloučeniny a názvem a vzorcem ke kontrole
8x pravidla



8 9

CHEMIE

Desková hra Předveď, popiš namaluj

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Alkany, alkeny, alkyny
Společenská hra pro celou třídu.
Principem hry je co nejrychleji se svou figurkou obejít herní plán. Na políčcích herního plánu jsou názvy alkanů, alkenů, alkynů. Hráč 
hodí kostkou. Pokud mu na ní padne ALKAN, musí jít na nejbližší políčko od startu, na kterém je napsán název alkanu. Pokud mu 
dál padne ALKEN, musí jít na nejbližší políčko s názvem alkenu….. 

Obsah balení:
8 kusů herních plánů (pevný karton)
8x pravidla
8x polepená dřevěná kostka
8 x 4 figurky v pytlíčku
1x pevná krabička

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Některá políčka jsou označena otazníčkem. Pokud stoupne hráč 
na políčko označené otazníčkem, vybere si z hromádky kartičku. Pokud chce malovat, sáhne po zelených kartičkách, pokud chce 
předvádět, sáhne po žlutých kartičkách, pokud chce popisovat, sáhne po červených kartičkách. Všechny kartičky se týkají vlastností 
a použití chemických prvků. Pokud hráč předvede, namaluje nebo popíše pro ostatní hráče tak, že alespoň jeden pozná, co předváděl, 
maloval či popisoval, posune se tento hráč o 2 políčka vpřed. Pokud nejde z popisu, nákresu či převádění poznat , o co se jedná, hráč 
se neposouvá. Z ostatních hráčů, kdo první správně uhodne, posouvá se také o 2 políčka vpřed.

Předveď, popiš, namaluj je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné 
výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou 
8x 10 zalaminovaných kartiček zelených 
8x 10 zalaminovaných kartiček červených 
8x 10 zalaminovaných kartiček žlutých 
8x pravidla 
1 x obal (pevná krabička)

Domino - názvy prvků

Každý hráč dostane 5 dominových karet, jedna dominová karta se dá doprostřed. Hráč, který je na řadě, může přidat k popisu 
chemického prvku jeho název, případně k názvu prvku jeho popis. Pokud hráč, který je na řadě, nemůže přiložit žádnou kartičku, 
pokračuje další hráč. Vítězí ten, kdo se jako první zbaví všech svých karet. Ke kontrole slouží bílé karty s názvem prvku z jedné strany 
a jeho charakteristikou ze strany druhé. 

Obsah balení:
8x sáček s 21 zalaminovanými dominovými kartami 
8x sáček s 21 zalaminovanými bílými kartami s názvem prvku a jeho charakteristikou ke kontrole 
8x pravidla

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Společenská hra pro celou třídu.

Prodejní MO cena: 1 500 Kč 



8 9

Desková hra Dělící operace

Dělící operace jsou společenská hra určená pro celou třídu.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Políčka jsou označena písmenky.(např. písmeno S znamená stojan) 
Pokud hráč stoupne na písmeno S, získá pro sebe kartičku se stojanem, pokud stoupne na políčko K, může si vybrat, zda si vezme 
kartičku s kahanem či kádinkou atd.... Cílem je sbírat takové kartičky, s jejichž pomocí lze poskládat jednu z následujících aparatur- 
aparaturu pro filtraci, aparaturu pro usazování nebo aparaturu pro sublimaci. Hra pokračuje stále dokola, dokud první z hráčů nezíská 
všechny komponenty k sestavení jedné ze tří aparatur. Z čeho se každá aparatura skládá je zapsáno v pravidlech. 

Obsah balení: 
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou 
8 x sáček se zalaminovanými kartičkami s názvem laboratorního nádobí 
8x pravidla 
1 x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Chemické prvky

Chemické prvky jsou společenská hra určená pro celou třídu.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány názvy chemických prvků. Pokud stoupne 
hráč na políčko, musí říci značku chemického prvku. Zda řekl správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč odpoví 
správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu): 
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 28 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo a značka) ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků jsou společenská hra určená pro celou třídu.

Žáci se pohybují s pomocí figurky a hrací kostky v herním plánu. Každý má svou figurku. Podle toho, na jaké 
políčko (políčka jsou označena písmeny A, K, H) vstoupí, vybere si z hromádky se vzorci derivátů uhlovodíků 
ten správný (Je-li na políčku označeném písmenem K- vybírá karboxylovou kyselinu nebo keton, je-li na políčku 
označeném A - vybírá aldehyd nebo alkohol, je-li na políčku označeném H- vybírá halogenderivát) Cílem je získat 
1 alkohol, 1 aldehyd, 1 keton, 1 karboxylovou kyselinu, 1 halogenderivát. Hráč, kterému se tohle jako prvnímu 
povede, je vítěz. Hra pokračuje po herním plánu stále dokola (klidně i znovu přes políčko „start“), dokud se 
někomu nepodaří nasbírat 1 alkohol, 1 aldehyd, 1 keton, 1 karboxylovou kyselinu, 1 halogenderivát.

Obsah balení (pro třídu) : 
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 30 oboustranných zalaminovaných kartičeke kontrole
8x 30 zalaminovaných kartiček se vzorci derivátů uhlovodíků
8x pravidla, 1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 
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Naše periodická tabulka / tabule

Tato univerzální magnetická periodická tabule slouží ke 3 základním úkonům:
1 - Magnetickými proužky zakryjeme názvy některých chemických prvků (např. 10). Poté říkáme postupně značky těchto prvků, u 
nichž je zakryt název. Student musí uvedenou značku najít v periodické tabulce. Když ji najde, řekne název tohoto prvku. Kontrolu 
správnosti provede odkrytím magnetického proužku z názvu tohoto prvku. Tímto způsobem se žáci mimo jiné učí orientovat se v 
periodické tabulce.
2 - Magnetickými proužky zakryjeme značky některých chemických prvků (např. 10). Poté říkáme postupně názvy těchto prvků, u 
nichž je zakryta značka. Student musí uvedený název najít v periodické tabulce. Když jej najde, řekne značku tohoto prvku. Kontrolu 
správnosti provede odkrytím magnetického proužku ze značky tohoto prvku. Tímto způsobem se žáci mimo jiné učí orientovat se v 
periodické tabulce.
3 - Jako klasická periodická tabulka (po odstranění magnetických proužků).

Tímto způsobem se studenti naučí velmi dobře a rychle orientovat v periodické tabulce prvků.
Možno objednat s grafikou (obrázky myší vlevo dole), bez grafiky nebo s vlastní grafikou (místo myší vlevo dole např. logo školy 
= vše za stejnou cenu !!!)

Značky chemických prvků jsou základním stavebním kamenem chemie. Bez jejich znalosti budou 
žáci těžko dávat dohromady popis reakcí a dějů, které se během přírodních jevů nebo experimentů 
odehrávají. Na základních školách se již většinou neučí zpaměti všechny prvky, jen jejich část, 
ale i těch je poměrně dost. Klasické periodické tabulky pak slouží k rychlé orientaci, naučení se 
těchto základů a samozřejmě u každého prvku ještě obsahují další důležité informace, které se již 
žáci z hlavy učit nemusí (např. molekulová hmotnost). Je ale možná na periodické tabulce ještě něco 
vylepšit, aby dokázala proces učení alespoň trochu obohatit? S našimi tabulkami ano. Podívejte se 
na jejich princip a poté už jen zvolte tu správnou verzi nebo set.

Magnetická periodická tabulka / tabule - princip

Nabízené typy - demonstrační magnetické periodické tabule

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Kusů Doplňky v balení Cena

Učitelská demonstrační verze 60 x 90 cm Hliník 1 40 ks magnetický proužek 4 100,-Kč

Učitelská demonstrační verzel 120 x 90 cm Hliník 1 40 ks magnetický proužek  5 200,-Kč

Tato demonstrační magnetická tabule je s hliníkovým rámem, polepená barevnou folií, na níž je natištěná periodická tabulka. 
Rozměr tabule je buď 60cm x 90cm nebo 90cm x 120cm. Pokud byste měli zájem o jiný rozměr periodické tabulky, lze domluvit 
individuálně.
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Nabízené typy - žákovské magnetické periodické tabulky

Žáci se postaví do půlkruhu – je-li žáků více první řada půlkruhu si sedne, druhá stoupne. Před žáky se umístí deka periodická tabulka. 
Pan učitel (paní učitelka) má v krabici předměty. Pan učitel (paní učitelka) si vybere žáka, kterému dá nějaký předmět z krabice. Žák 
musí tento předmět umístit do políčka s chemickým prvek (podle toho, ke kterému prvku daný předmět patří – např. živočišné uhlí se 
umístí na políčko s uhlíkem atd….)
Možné předměty (návrhy): ŽIVOČIŠNÉ UHLÍ, JODISOL, DRÁTĚNKA, ALOBAL, ŽÁROVKA

Obsah a možnosti balení:
Deka periodická tabulka velikosti 120 cm x 150cm (softshieldová deka).............2 162 Kč
Deka periodická tabulka velikosti 130 cm x 160cm (tenoučká deka)................1 700 Kč
Předměty (jodisol, zápalky, drátěnka.....) nejsou součástí balení

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Kusů Doplňky v balení Cena

Žákovská verze A 40 x 30 cm Dřevo 1 40 ks magnetický proužek 
+4 figurky a kostka 4 100,-Kč

Žákovská verze B 40 x 30 cm Hliník 1 40 ks magnetický proužek
+4 figurky a kostka  5 200,-Kč

Žákovská verze mini 31 x 22 cm Plech* 1 40 ks magnetický proužek
+4 figurky a kostka 1 000,-Kč

SET žákovských verzí A1 40 x 30 cm Dřevo 8 320 ks magnet. proužek
+32 figurek a 8 kostek 6 280,-Kč

SET žákovských verzí A2 40 x 30 cm Dřevo 16 640 ks magnet. proužek
+64 figurek a 16 kostek 12 552,-Kč

SET žákovských verzí B1 40 x 30 cm Hliník 8 320 ks magnet. proužek
+32 figurek a 8 kostek 9 640,-Kč

SET žákovských verzí B2 40 x 30 cm Hliník 16 640 ks magnet. proužek
+64 figurek a 16 kostek 19 270,-Kč

SET žákovských verzí mini 31 x 22 cm Plech* 8 320 ks magnet. proužek
+32 figurek a 8 kostek 4 000,-Kč

* Výhoda plechové krabičky oproti tabulkám spočívá v tom, že figurky, kostky i magnetické proužky můžeme uzavřít dovnitř 
krabičky

Nabízené typy -  periodická tabulka DEKA

Cena soshiled 120 x 150 cm: 2 162 Kč 
Cena tenoučká deka 130 x 160 cm: 1 700 Kč 
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Bohrův magnetický model mini

Bohrův model atomu je schématický model sloužící k umístění protonů a neutronů do jádra a 
elektronů do jednotlivých vrstev obalu. Náš mini model nabízíme ve variantě klasické magnetické 
tabulky (dřevěný nebo hliníkový rám) nebo v podobě praktické plechové krabičky. S pomocí 
magnetických elektronů, protonů a neutronů si mohou žáci sestavit strukturu atomů některých 
prvků. K dostání je také verze s pouhými magnetickými částicemi (slouží pro umístní na magnetickou 
tabuli).
Nabízené typy - Bohrovy modely mini a příslušenství

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Kusů Doplňky v balení Cena

Žákovská verze mini D 30 x 40 cm Dřevo 1 54 ks magn. částic atomu 1 200,-Kč

Žákovská verze mini H 30 x 40 cm Hliník 1 54 ks magn. částic atomu  1 500,-Kč

Žákovská verze mini P Průměr 19 cm Plech* 1 54 ks magn. částic atomu 900,-Kč

SET žákovských verzí P Průměr 19 cm Plech* 8 432 ks mag. částic atomu 4 000,-Kč

Magnetické částice atomu Průměr 4 cm Magnetky 54 Krabička 600,-Kč

* Výhoda plechové krabičky oproti tabulkám spočívá v tom, že magnetické protony, elektrony a neutrony můžeme uzavřít dovnitř 
krabičky
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Magnetické periodické tabulky DUO - periodická tabulka & Bohrův model atomu v jednom

Magnetické chemické rébusy slouží k zábavnému procvičení značek chemických prvků. Žáci 
nejprve zjistí, jaký chemický prvek je v rébusu ukryt. Poté řeknou značku tohoto chemického 
prvku.
V 1. rébusu,který je vyfocen, je ukryt chemický prvek stříbro.
V 2. rébusu,který je vyfocen, je ukryt chemický prvek vodík.

Obsah a možnosti balení:
20 plastových karet velikosti 45cm x 10cm x 0,3cm. Z jedné strany je rébus, z druhé strany je karta 
opatřena 4 magnetickými proužky, díky nimž lze kartu připevnit na magnetickou tabuli.

Tyto magnetické tabulky v sobě kombinují již uvedené pomůcky. Výhodou je tedy především to, že za 
cenu jedné pomůcky získáváte pomůcky dvě.

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Kusů Doplňky v balení Cena

Magnetická peridická tabulka 
DUO 50 x 40 cm Dřevo 1 40 ks magnetický proužek 

+ 54 ks mag. částic atomu 1 780,-Kč

Magnetická peridická tabulka 
DUO - SET 1 50 x 40 cm Dřevo 8 320 ks magnet. proužek

+ 432 ks mag. částic at.  12 900,-Kč

Magnetická peridická tabulka 
DUO - SET 2 50 x 40 cm Dřevo 16 640 ks magnet. proužek

+ 864 ks mag. částic at. 22 000,-Kč

Magnetické chemické rébusy

Prodejní MO cena: 2 600 Kč 
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Dřevěné kostky do anorganické chemie - názvosloví solí

Tyto dřevěné kostky můžeme využít k procvičování názvosloví solí ve skupinkách. Kostky lze využít 
také při zkoušení (žák si hodí kostkou sám chemický název - nemůže pak říci , že mu dala paní 
učitelka schválně těžký :-) Kostky můžeme také využít při hře “Tichá pošta”

Nabízené typy - dřevěné kostky do anorganické chemie

Typ dřevěných kostek Rozměry Materiál P o č e t 
kostek Doplňky v balení Cena

Názvosloví solí 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Názvosloví halogenidů a 
oxidů 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Molární hmotnosti 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Chemické prvky 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Postup práce s kostkami:

a) Žáci hodí nejprve kostkou, na které je název aniontu (zinečnatan, síran, dusičnan, 
chroman, uhličitan, siřičitan). Název aniontu, který jim padne, zapíší do sešitu. 
b) Žáci hodí kostkou, na které je název kationtu (sodný, barnatý, měďnatý, hlinitý, 
železitý, měďný) Název kationtu, který jim padne, zapíší do sešitu. 
c) Ke sloučenině napíší její vzorec 
d) Poté pomocí tabulky provedou kontrolu (v řádcích jsou názvy aniontů, ve sloupcích 
jsou názvy kationtů. Pokud z řádku vyberou kostkou hozený aniont, ze sloupce 
kostkou hozený kationt, pak v příslušném políčku objeví vzorec této sloučeniny- ten 
slouží ke kontrole) 
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Dřevěné kostky do organické chemie - názvosloví derivátů uhlovodíků

Oblíbené dřevěné kostky nyní i ve verzi pro organickou chemii. Princip a možnosti zůstávají stejné 
jako u kostek do anorganiky.

Nabízené typy - dřevěné kostky do organické chemie

Typ dřevěných kostek Rozměry Materiál P o č e t 
kostek Doplňky v balení Cena

Názvosloví derivátů 
uhlovodíků 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Jednoduché vzorce 
uhlovodíků 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Složitejší vzorce uhlovodíků 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Jednoduché názvy 
uhlovodíků 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Postup práce s kostkami:

a) Žáci hodí nejprve kostkou, na které je uhlovodíkový zbytek. Uhlovodíkový 
zbytek, který jim padne, zapíší do sešitu. 
b) Žáci hodí kostkou, na které je funkční skupina (-CHO, -Cl, -NO2, -NH2, -
COOH, -OH ) Funkční skupinu, která jim padne, zapíší do sešitu za uhlovodíkový 
zbytek.
c) Ke vzorci derivátu uhlovodíků zapíší název 
d) Poté pomocí tabulky provedou kontrolu (v řádcích jsou funkční skupiny, 
ve sloupcích jsou uhlovodíkové zbytky. Pokud z řádku vyberou kostkou 
hozenou funkční skupinu, ze sloupce kostkou hozený uhlovodíkový zbytek, pak 
v příslušném políčku objeví název této sloučeniny- ten slouží ke kontrole) 
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Plastové pomůcky  - názvosloví halogenidů, oxidů

Tato sada plastových kartiček slouží k procvičování vyčíslování chemických rovnic (verze A) a k procvičování doplňování produktů 
a následného vyčíslení těchto rovnic (verze B) 
Lze udělat také, že dětem nadanějším dáme verzi těžší (verzi B) a ostatním dětem verzi jednodušší (verzi A)

Postup práce s touto pomůckou:

Před začátkem procvičování se rozloží karty určeny ke kontrole číslem nahoru. Stejná čísla jako mají karty sloužící ke kontrole, mají 
také chemické rovnice. Ať si vyberete jednodušší či těžší verzi, karty ke kontrole jsou pouze jedny.
Pomocí plastových kartiček žáci skládají chemické rovnice a vyčíslují je. Vždy si poskládají 1 rovnici, pomocí karet určených 
ke kontrole ji zkontrolují, rozloží a pak se pustí do skládání rovnice druhé.

A) Verze A: Rovnice se pouze vyčíslují
B) Těžší verze B: U reakcí se doplňují produkty, rovnice se poté vyčíslují

Učitel dle uvážení rozhodne, zda žáci zvládnou jednodušší či těžší verzi. Podle toho pak žáci dostanou k procvičování pouze tu verzi 
zadání rovnic, kterou procvičují. (pokud by měli k dispozici oba zalaminované papíry jak s lehčí tak s těžší verzí, tak by si správné 
produkty opsali z lehčí verze a nemuseli by nad ničím přemýšlet. Rozdíl mezi lehčí a těžší verzí je pouze v tom, že lehčí verze 
obsahuje reaktanty i produkty, verze těžší pouze reaktanty. Jinak se jedná o ty samé chemické rovnice – proto pak ke kontrole stačí 
jak u jednodušší tak u těžší verze stejné karty)

Obsah balení:

- zalaminovaný papír s 22 chemickými rovnicemi (verze A)
- zalaminovaný papír s 22 chemickými rovnicemi (verze B)
- 22 zalaminovaných kartiček ke kontrole 
- 8 žlutých kartiček s prvky
- 15 růžových kartiček se sloučeninami 
- 11 zelených kartiček s čísly (určeno k vyčíslení rovnice)
- 6 modrých kartiček s plusem či šipkou
- velikost kartiček je 5 cm x 5 cm x 0,3cm

Tyto sady plastových kartiček se skládají z oboustranně potisknutých kartiček. Z jedné strany je 
název halogenidu (oxidu), z druhé strany chemický vzorec tohoto halogenidu(či oxidu). Kartičky 
slouží k procvičování názvosloví halogenidů a oxidů. Žáci rozloží kartičky na stůl. Pokud je na 
kartičce napsán název, musí žák uvést chemický vzorec. Otočením kartičky zkontroluje, zda správně 
vzorec řekl. Pokud je na kartičce uveden vzorec, musí žák říct (případně napsat) název. Otočením 
kartičky zkontroluje, zda správně název řekl.

Názvosloví halogenidů. oxidů - typy balení

Typ balení Rozměry Materiál Kusů Potisk Cena

Názvosloví oxidy, halogenidy 5 x 5 x 0,3 cm Plast 48 Oboustranný 1 340,-Kč

Názvosloví oxidy, halogenidy - SET 5 x 5 x 0,3 cm Plast 384 Oboustranný  5 000,-Kč

Názvosloví oxidy 5 x 5 x 0,3 cm Plast 24 Oboustranný 780,-Kč

Názvosloví halogenidy 5 x 5 x 0,3 cm Plast 24 Oboustranný 780,-Kč

Chemické rovnice

Prodejní MO cena: 750 Kč 
Prodejní MO cena SET (8 ks): 4 000 Kč 
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Plakáty a příruční pomůcky

Zalaminované karty slouží k procvičování názvosloví oxidů a halogenidů.

Tato sada laminovaných kartiček se skládá ze 48 oboustranně potisknutých kartiček. Z jedné strany je název halogenidu či oxidu, z druhé strany 
chemický vzorec tohoto halogenidu případně oxidu. Kartičky slouží k procvičování názvosloví halogenidů a oxidů. Žáci rozloží kartičky na stůl. 
Pokud je na kartičce napsán název, musí žák uvést chemický vzorec. Otočením kartičky zkontroluje, zda správně vzorec řekl. Pokud je na kartičce 
uveden vzorec, musí žák říct (případně napsat) název. Otočením kartičky zkontroluje, zda správně název řekl.

Obsah balení:
48 zalaminovaných kartiček velikosti 7cm x 10,5 cm oboustranně potisknutých (z jedné strany vzorec, ze strany druhé jeho název)

Typ plakátu Rozměry Kusů Cena

Plakát NEKOVY na stěnu 70 x 100 cm 1 1 399,-Kč

Plakát KOVY na stěnu 70 x 100 cm 1  1 399,-Kč

Mini plakát NEKOVY 21 x 29 xm 10 600,-Kč

Mini plakát KOVY 21 x 29 cm 10 600,-Kč

Laminované karty k procvičování halogenidů a oxidů

Prodejní MO cena: 400 Kč 

Nově nabízíme také plakáty do chemie - plakát s 11 nekovy, případně plakát s 
11 kovy přehledně seřazenými do tabulky. Dodáváme krom verze na stěnu i mini 
žákovskou verzi (A4) jako příruční pomůcku.

Plakát NEKOVY obsahuje informace o 11 nekovech (vodík, kyslík, síra, fosfor, chlor, jod, dusík, helium, 
neon, uhlík, fluor). Z přehledné tabulky se o každém prvku dozvíte informace o jeho barvě a skupenství za 
normálních podmínek, o jeho výskytu,některých chemických reakcích a použití, které je doplněno názornou 
fotografií. 

Plakát KOVY obsahuje informace o 11 kovech (stříbro, zlato, rtuť, sodík, hořčík, olovo, cín, zinek, železo, 
měď a hliník). Z přehledné tabulky se o každém prvku dozvíte informace o jeho barvě a skupenství za 
normálních podmínek, o jeho výskytu,některých chemických reakcích a použití, které je doplněno názornou 
fotografií.

Každý nástěnný plakát obsahuje háčky na zavěšení.
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CHEMIE

Dané CD (určené přímo studentům) umožní všem hravou formou procvičit většinu důležitých témat v oblasti anorganické chemie. 
Žák plní na CD různé úlohy (např. osmisměrky, přetahovačky, doplňovačky, volby správných možností atd.) a po svém výkonu je 
systémem ohodnocen známkou jako ve škole. V případě zájmu se může podívat, kde udělal chybu a jaké je správné řešení (více 
v návodě, který je součástí balíčku).

Na CD jsou zpracována tato témata (žáci mají možnost procházet vždy jednotlivé kapitoly):

1) SMĚSI
2) VODA A VZDUCH
3) CHEMICKÉ PRVKY - NÁZVY A ZNAČKY
4) CHEMICKÉ PRVKY - VLASTNOSTI A POUŽITÍ
5) ANORGANICKÉ SLOUČENINY - NÁZVOSLOVÍ
6) ANORGANICKÉ SLOUČENINY - VLASTNOSTI A POUŽITÍ
7) CHEMICKÁ VAZBA , ATOMY
8) MOLÁRNÍ HMOTNOST - VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC
9) CHEMICKÉ ROVNICE - ANORGANICKÁ CHEMIE
10) pH ROZTOKŮ

Tento produkt je dodáván s licencí, která je určena pro celou jednu školu (po zakoupení můžete tedy program nainstalovat na 
libovolný počítač ve Vaší škole). Aplikaci je možné umístit také na interní síti (LAN) Vaší školy. Je ZAKÁZÁNO aplikaci zpřístupnit 
prostřednictvím Internetu a jakékoliv šíření aplikace mimo školu. Demo je ke stažení na našem webu, www.chemapo.cz

CD procvičování do chemie (pro učitele)

Interaktivní CD do anorganické chemie

Název CD Formát Kusů Balení Cena

Chemické hry pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické hry pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií - 2.díl PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické hry pro gymnázia PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické hry pro SŠ a SOŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické pohádky a příběhy 2 - bez pokusů (pro ZŠ) PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické pohádky a příběhy 1 - s pokusy (pro ZŠ) PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Prodejní MO cena: 800 Kč 

Pedagog na každém CD nalezne spousty materiálů, příkladů a výpočtů, které může využít v hodinách chemie. Materiály jsou na CD 
uloženy ve formátu PDF, čímž je zajištěn bezproblémový tisk a zobrazení. Součástí všech příkladů a úkolů je vypracovné řešení na 
samostané straně (tzn. učitel vytiskne a rozdá studentům listy se zadáním, řešení si vytiskne pouze pro sebe). Nově nabízíme také 
materiály z našich seminářů na CD Burza nápadů učitelů chemie.

CD hry do chemie & pohádky do chemie (pro učitele)
Pedagog na každém CD nalezne spoustu her, kterými může zpestřit daná témata v chemii. Materiály jsou na CD uloženy ve formátu 
PDF, čímž je zajištěn bezproblémový tisk a zobrazení. Na CD s pohádkami jsou příběhy, které jsou propojeny s konkrétmími ději v 
chemii (a také s navazujícími pokusy, příp. dalšími hrami). Součástí všech hádanek je vždy i řešení na samostatné straně.

Název CD Formát Kusů Balení Cena

Řešené chemické výpočty pro ZŠ a nižší ročníky víc. gymnázií PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické procvičování pro ZŠ a nižší ročníky víc. gymnázií PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické procvičování pro gymnázia I - anorganická chemie PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické procvičování pro gymnázia II - organická chemie PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemický seminář pro gymnázia PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Chemické procvičování pro SŠ a SOŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Řešené chemické výpočty pro SŠ a SOŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Burza nápadů učitelů chemie PDF 1 CD + obal 220,-Kč
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Souprava slouží k určování pH roztoků. Žáci si vyzkouší změřit pH pomocí přístroje 
pH-metru, určí pH pomocí pH papírků a pomocí indikátoru methyloranže.

Obsah soupravy:

1x návod na přípravu indikátoru z červeného zelí
1x nádoba na indikátor
1x plastový stojánek na zkumavky
1x universální pH-papírky
1x kádinka 50 ml
1x pH-metr
1x tyčinka
6x zkumavky
6x pryžové zátky na zkumavky
1x plastový kufřík

Žákovská souprava pro měření pH

Prodejní MO cena: 3 999 Kč 

Tato souprava obsahuje laboratorní nádobí, které umožní provést 30 základních pokusů ve výuce chemie na ZŠ. Návody 
na tyto pokusy naleznete na výukovém CD, odkud můžete návody libovolně tisknout. Každý návod obsahuje: výpis pomůcek a 
chemikálií, které budou žáci k provedení chemického pokusu potřebovat, postup, případně nákres. Závěr píší žáci vlastními slovy, 
případně doplňují v závěru chybějící věty. Součástí každé laboratorní úlohy jsou otázky a úkoly k danému tématu (jedná se o různé 
doplňovačky, přiřazovačky, výběry odpovědí z nabízených možností atd…..)

Obsah soupravy:
Stojánek na zkumavky hliníkový - 1 ks, Stojánek se žárovkou – 1 kus, Plochá baterie – 1 kus, Vodiče – 4 kusy, Měděný plíšek 
(sloužící jako měděná elektroda) – 1 kus, Trubička se zátkou (pasující do zkumavky) – 1 ks, Chemické kleště – 1 ks, Svorka 
dvojitá křížová - 2 ks, Kruh na filtraci - 1 ks, Kruh na vaření - 1 ks, Laboratorní stojan -1 kus, Kádinka 150 ml - 1 ks, Kádinka 50 
ml - 1 ks, Nálevka univerzální - 1 ks, Erlenmayerova baňka - 1 ks, Universální pH papírky - 1 ks, Kahan lihový - 1 ks, Držák na 
zkumavky ruční - 1 ks, Tyčinka otavená 5x200 mm - 1 ks, Hodinové sklo 50 mm - 1 ks, Hodinové sklo 70 mm - 1 ks, Síťka - 1 ks, 
Teploměr - 1 ks, Třecí miska s tloučkem - 1 ks, Baňka s kulatým dnem- 1 ks, Kartáč na zkumavky - 1 ks, Odpařovací miska - 1 ks, 
Špachtle/lžička - 1 ks, Zkumavka - 10 ks, Filtrační papíry KA1 neskládané - 1 balení, Zátka pryžová na baňku – 2 kusy, Zátka 
pryžová 12x17 výška 20 mm - 10 ks, Kapátko – 1 kus, Injekční stříkačka – 3 kusy, Odměrný válec - 1 ks, Držák bez svorky menší 
- 1 ks, Držák bez svorky větší - 1 ks, Střička - 1 ks, Ochranné brýle – 1 ks.

Seznam chemických pokusů na CD:
Stojáne Skupenství, barva, rozpustnost (vlastnosti látek), Hustota látek (vlastnosti látek), Příprava směsí (směsi), Barvičky ve 
válci (směsi), Sublimace (sublimace), Filtrace (filtrace), Složení barviv ve fixech (chromatografie), Reakce s tajenkou (chemické 
reakce), Vlastnosti kovů, nekovů (kovy, nekovy), Příprava kyslíku (nekovy), Adsorpční schopnost aktivního uhlí (nekovy), Reakce 
kovů s kyselinou chlorovodíkovou (kovy), Hoření hořčíku (kovy), Nafouknutý balónek (oxidy), pH roztoků (kyseliny, zásady), 
Příprava přírodního indikátoru (kyseliny, zásady), Výpočet koncentrace roztoků (chemické výpočty), Elektrolýza roztoku chloridu 
sodného (elektrochemie), Galvanické pokovování (elektrochemie), Papírové srdíčko a ethanol (alkoholy), Zmizení lodi a vznik 
lepidla (ketony), Chemická sopka (organické kyseliny), Reakce kyseliny octové a její pH (organické kyseliny), Vlastnosti mýdla 
(mýdlo), Násobné vazby v tucích (tuky), Izolace kaseinu z mléka (bílkoviny), Amylasa ve slinách (sacharidy), Bramborová razítka 
(sacharidy), Faraonovi hadi (sacharidy), Vlastnosti plastů (plasty).

Souprava chemické pokusy pro ZŠ (s CD)

Prodejní MO cena: 9 000 Kč 
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Výuková krabička - chemické prvky
Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení CHEMICKÝCH PRVKŮ a jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 
didaktických „papírových“her + 8 stran s procvičováním), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu 
výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky 
vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný 
list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu 
procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným 
pomůckám.

Obsah balení:
1) KOSTKY – CHEMICKÉ PRVKY
2) SPOLEČENSKÁ HRA- CHEMICKÉ PRVKY
3) SAMOPROCVIČOVACÍ KARTY - CHEMICKÉ PRVKY
4) PLASTOVÉ KARTIČKY S OTÁZKAMI
5) NÁZEV, ZNAČKA, BARVA, POUŽITÍ, SKUPENSTVÍ, KOV/NEKOV
6) DOMINO – CHARAKTERISTIKA PRVKŮ
7) LAMINOVANÉ RÉBUSY S UKRYTÝMI CHEMICKÝMI PRVKY
8) CD – chemické prvky (hry a procvičování názvosloví)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

CHEMIE

Výukové krabičky do chemie

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení názvosloví (zejména binárních sloučenin) a jedno CD v PDF s hrami či 
procvičováním (10 didaktických „papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy sloučenin- vše opatřeno řešením), z něhož 
může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá 
skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také 
buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud 
by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním názvosloví, kam děti 
budou vepisovat vzorce a názvy. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1) PLASTOVÉ DOMINO- NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ
2) PLASTOVÉ PŘIŘAZOVACÍ KARTIČKY OXIDY
3) PLASTOVÉ KARTIČKY – ANION, KATION-BINÁRNÍ SLOUČENINY
4) KOSTKA - TYP SLOUČENINY
5) SPOLEČENSKÁ HRA – HALOGENIDY
6) SPOLEČENSKÁ HRA – OXIDY
7) KOSTKY- BINÁRNÍ SLOUČENINY
8) CD – chemické názvosloví v anorganické chemii (hry a procvičování názvosloví)

Výukové krabičky jsou soupravy didaktických pomůcek, které usnadní výuku dané látky v chemii. 
NEJVĚTŠÍ VÝHODA KRABIČEK: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné krabičce - po 
rozdělení obsahu ve třídě procvičují všichni dané téma a to s různými pomůckami, na různých 
stanovištích. Nebo procvičují všichni naráz postupně - záleží jen na vyučujícím...

Výuková krabička - názvosloví

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Výuková krabička - uhlovodíky

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení UHLOVODÍKŮ a jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 didaktických 
„papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy uhlovodíků - vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. 
Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po 
cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s 
řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova 
dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody 
ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1) KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE UHLOVODÍKŮ 
2) KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ (pro ZŠ)
3) PLASTOVÉ DOMINO- ALKANY, ALKENY, ALKYNY
4) SPOLEČENSKÁ HRA - ALKANY, ALKENY, ALKYNY
5) SPOLEČENSKÁ HRA- JEDNODUCHÁ UHLOVODÍKOVÁ CESTA
6) PLASTOVÉ KARTIČKY NA TVORBU ORGANICKÝCH SLOUČENIN
Pomocí skupin CH2=, CH ,CH3 – se žáci snaží vytvořit vzorce uhlovodíků na kartičkách.
7) MALÁ VERZE STAVEBNICE MOLYMOD
Z těchto kuliček a vazeb můžeme sestavit: BENZEN, pokud jej rozložíme lze sestavit
METHAN, ETHEN, ETHYN, pokud rozložíme, lze sestavit CYKLOBUTAN
8) CD – UHLOVODÍKY (hry a procvičování tématu uhlovodíky)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ a jedno CD v PDF s hrami a procvičováním (10 
didaktických „papírových“her + 4 strany se vzorci a 4 strany s názvy derivátů uhlovodíků - vše opatřeno řešením), z něhož může 
učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina 
dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď 
samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud 
by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou 
vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1) KOSTKY – JEDNODUCHÉ VZORCE DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ 
2) KOSTKY – JEDNODUCHÉ NÁZVY UHLOVODÍKŮ
3) PLASTOVÉ DOMINO- DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
4) SPOLEČENSKÁ HRA - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
5)ZALAMINOVANÉ KARTY – HLEDÁNÍ TROJIC
6) PLASTOVÉ KARTIČKY NA TVORBU DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ
7) MALÁ VERZE STAVEBNICE MOLYMOD
8) CD – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Výuková krabička - deriváty uhlovodíků

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Výuková krabička - chemické rovnice
Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení vyčíslování chemických rovnic a k procvičování chemických reakcí, jedno 
CD v PDF s hrami či procvičováním (5 didaktických „papírových“her + 10 stran s procvičováním vyčíslování chemických 
rovnic či doplňování produktů jednoduchých chemických reakcí), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí 
koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 
až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty 
s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá 
skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním.

Obsah balení:
1) SKLÁDÁNÍ CHEMICKÝCH ROVNIC
2) RYCHLOPEXESO
3) DOPLŇOVÁNÍ REAKTANTŮ A PRODUKTŮ DO ROVNIC
4) TVORBA CHEMICKÝCH ROVNIC
5) CHEMICKÉ REAKCE
6) VYČÍSLUJ ROVNICE
7) KOSTKY CHEMICKÉ ROVNICE
8) CD chemické rovnice (hry, procvičování k tématu, návody)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

CHEMIE

Výuková krabička - směsi

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení směsí, jedno CD v PDF s hrami či procvičováním (10 didaktických 
„papírových“her + 4 strany s procvičováním), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou 
krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky 
vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo 
zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, 
lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním a hrami.

Obsah balení:
1) KOSTKY – PROCENTOVÁ KONCENTRACE
2) LAMINOVANÉ KARTY - PROCENTOVÁ KONCENTRACE
3) SPOLEČENSKÁ HRA - SMĚSI
4) ZKUMAVKY SE STOJÁNKEM K TVORBĚ ZADANÝCH SMĚSÍ
5) PŘIŘAZOVÁNÍ - TYP SMĚSI (+ ZPŮSOB ODDĚLENÍ)
6) KOSTKA - DRUH SMĚSI
7) JAKÉ NÁDOBÍ VYUŽIJEME PRO FILTRACI, DESTILACI, USAZOVÁNÍ
8) CD – Směsi (hry a procvičování k tématu + návody)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Výuková krabička - chemické výpočty

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení chemických výpočtů, jedno CD v PDF- Řešené chemické výpočty pro 
ZŠ, z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných 
skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe 
stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky 
zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír 
vytištěný z CD - Řešené chemické výpočty.

Obsah balení:
1) SPOLEČENSKÁ HRA - MOLÁRNÍ HMOTNOST
2) BINGO - MOLÁRNÍ HMOTNOST
3) PLASTOVÉ KARTIČKY - LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ
4) LAMINOVANÉ KARTY - PROCENTOVÁ KONCENTRACE
5) KOSTKY - PROCENTOVÁ KONCENTRACE
6) KOSTKY - VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC
7) ZALAMINOVANÉ KARTY - VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC
8) CD – UHLOVODÍKY (hry a procvičování tématu chemických výpočtů, návody)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

Kolekce obsahuje 15 minerálů (síra, grafit, sfalerit, galenit, halit, fluorit, křemen, hematit, korund, siderit, kalcit, malachit, sádrovec, 
baryt, fluorapatit). Tuto kolekci můžete využít při probírání chemických prvků, kdy seznamujete studenty s výskytem chemických 
prvků v přírodě v podobě minerálů.

Každý minerál je opatřen svým triviálním názvem i chemickým vzorcem.

Kolekce minerály do chemie

Prodejní MO cena: 900 Kč

Bude uvedeno nově na trh (ve vývoji)

Název produktu Kusů Balení Cena

Výuková krabička - vitamíny 1 Výuková krabička s CD 3 299,-Kč

Výuková krabička - bílkoviny, tuky, cukry 1 Výuková krabička s CD 3 299,-Kč



24 25

MATEMATIKA

Matematické člověče, nezlob se  - verze pro 1. stupeň
     - verze pro 2. stupeň

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Matematický vědátor je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se ke zpestření samotné výuky 
matematiky na 1. nebo 2.stupni při procvičování matematických vědomostí, dovedností, výpočtů.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Některá políčka jsou označena otazníčkem. Pokud stoupne hráč na 
políčko označené otazníčkem, vybere si z hromádky kartičku s otázkou. Kartičky jsou označené čísly 1 až 32. Hráč musí na otázku 
odpovědět. Otázky jsou přizpůsobené látce předmětu Matematika 1.stupně nebo 2.stupně ZŠ (dle verze hry). Kontrolu správnosti 
odpovědi provedou spoluhráči otočením kartičky se stejným číslem s hvězdičkou jako měla daná otázka. Pokud hráč odpoví správně, 
posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8 x sáček se 4 figurkami a kostkou
8 x 32 kartiček s otázkami
8 x 32 kartiček s odpovědí
8x pravidla
1x obal (pevná krabička)

Verze pro 1.stupeň:
Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým příkladem, který musí 
vypočítat. Vypočítá-li ho nesprávně, zdrží se jedno kolo. Zda hráč výpočet provedl správně či nikoliv, zkontrolují spoluhráči. Správný 
výsledek je na kartičce označené stejným číslem jako má příklad. Tyto kartičky před začátkem hry rozprostřou žáci vedle sebe čísly 
nahoru. 

Verze pro 2.stupeň:
Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě příklady na druhou mocninu. Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým příkladem, který musí vypočítat. Vypočítá-li ho 
nesprávně, zdrží se jedno kolo. Zda hráč výpočet provedl správně či nikoliv, zkontrolují spoluhráči. Správný výsledek je na kartičce 
označené stejným číslem jako má příklad. Tyto kartičky před začátkem hry rozprostřou žáci vedle sebe čísly nahoru. 

Člověče, nezlob se je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky 
matematiky, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 8 figurkami a jednou kostkou
8x 32 kartiček ke kontrole
8x pravidla
1x obal (pevná krabička)

Matematický vědátor  - verze pro 1. stupeň
     - verze pro 2. stupeň

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 
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Desková hra Geometrické tvary - verze pro pro 1.stupeň
     - verze pro pro 2.stupeň

Geometrické tvary pro 1. stupeň ZŠ  nebo ve verzi pro 2. stupeň ZŠ je společenská hra určená pro 
celou třídu. 

Pravidla hry: Žáci se pomocí hrací kostky pohybují v herním plánu. Pokud stoupnou na políčko “T”, vezmou si z hromádky s 
geometrickými útvary trojúhelník, pokud stoupnou na “O” vezmou si obdélník,....Cílem je pomocí takto získaných útvarů, poskládat 
obrázky na kartách (na kartách je namalovaný např. klobouk (za 2body - 1.stupeň) či bonbón (za 3 body - 2.stupeň) Kdo jako první 
poskládá 6 takových obrázků je vítěz.

Obsah balení (pro třídu) pro 1.stupeň / 2*.stupeň:
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček se 4 figurkami a jednou kostkou 
8x 6 karet s obrázky tvarů geometrických útvarů 
8x 12 kruhů / 8* kruhů 
8x 12 trojúhelníků / 8* trojúhelníků 
8x 20 obdélníků  / 16* obdélníků
8x 16 čtverců / 8* čtverců
8x 12* lichoběžníků
8x 4* kosočtverce  
8x pravidla 
1x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Celá čísla

Hra – CELÁ ČÍSLA je společenská hra určena pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné 
výuky matematiky při procvičování OPERACÍ S CELÝMI ČÍSLY, tak k zabavení dětí v suplovaných 
hodinách.

Cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady s celými čísly. Pokud stoupne 
hráč na políčko, musí příklad vypočítat. Zda vypočítal správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč vypočítal 
správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 28 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Bingo - celá čísla

Každý z hráčů obdrží tabulku s 8 políčky, na kterou si libovolně umístí červené kartičky 
s výsledky příkladů. Z pytlíčku se žlutými kartičkami pak hráči vytahují příklady na sčítání, 
odčítání, násobení a dělení v oboru celých čísel. Každý z hráčů si počítá vybraný příklad 
do sešitu. Pokud nalezne výsledek tohoto příkladu mezi svými červenými kartičkami 
v tabulce, odstraní tohle číslo z tabulky. Vítězí hráč, který se zbaví všech svých červených 
kartiček z tabulky. Ke kontrole správnosti výpočtů slouží bílé kartičky.

Obsah balení:
8 pytlíčků s červenými zalaminovanými kartičkami s výsledky 
8 pytlíčků se žlutými zalaminovanými kartičkami s číslem příkladu z jedné strany a 
zadáním příkladu ze strany druhé 
8 pytlíčků s bílými zalaminovanými kartičkami s číslem příkladu z jedné strany a 
výsledkem příkladu ze strany druhé 
8 x 4 tabulky 
8 pravidel Prodejní MO cena: 1 500 Kč 
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Desková hra Procenta

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Desková hra Mocniny

Společenská hra pro celou třídu.

Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním 
plánu s touto barvou. Každé dítě počítá příklad na druhou mocninu z políčka, na kterém stojí figurka. Až mají všechny 4 děti 
vypočítáno, provedou kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které umocnily správně, získávají žeton. Ten, kdo 
je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou. Opět všechny děti počítají příklad na druhou 
mocninu…….
Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané příklady.

Obsah balení:
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 1 figurkou a 1 dřevěnou barevnou kostkou
8x 18 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
8x sáček s 50žetonky
1 x pevná krabička

Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním 
plánu s touto barvou. Každé dítě počítá příklad z políčka, na kterém stojí figurka. Až mají všechny 4 děti vypočítáno, provedou 
kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které vypočítaly správně, získávají žeton. Ten, kdo je na řadě, hodí 
barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou. Opět všechny děti počítají příklad na výpočet procentové 
části…….

Procenta jsou společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se ke zpestření samotné výuky 
matematiky při procvičování poznávání desetinných čísel, nebo jako hra do suplovaných hodin.

Obsah balení (pro třídu):

8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 1 figurkou a 1 dřevěnou barevnou kostkou
8x 18 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
8x sáček s 50žetonky
1 x pevná krabička

Desková hra Zlomky

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány zlomky, které je třeba upravit na základní 
tvar. Pokud stoupne hráč na políčko, musí zlomek upravit na základní tvar krácením. Zda upravil správně, zkontroluje pomocí kartiček 
ke kontrole. Pokud hráč upravil zlomek správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení:
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 28 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Společenská hra pro celou třídu.

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 
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Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek (desková hra)

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Sčítání s Flíčkem a odčítání s Kulíškem

Společenské hry pro celou třídu. Jsou určeny pro 1.stupeň ZŠ.

Nejprve si děti vyberou, zda chtějí procvičovat sčítání nebo odčítání. Podle toho si vyberou vhodný herní plán a nachystají 
kontrolovací kartičky, které si otočí příkladem nahoru (výsledek je z druhé strany - nepůjde vidět)
Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na nejbližší políčko v herním 
plánu s touto barvou. Každé dítě počítá příklad, na kterém stojí figurka. Až mají všechny 4 děti vypočítáno, provedou kontrolu 
správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které vypočetly příklad správně, získávají žeton. Ten, kdo je na řadě, hodí 
barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko s touto barvou. Opět všechny děti počítají zadaný příklad…….
Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané příklady.

Obsah balení:
8x oboustranně potištěný herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 1 figurkou a 1 dřevěnou barevnou kostkou 
8x 36 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
8x sáček s 50žetonky
1 x pevná krabička

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady na výpočet nejmenšího společného 
násobku a největšího společného dělitele. Pokud stoupne hráč na políčko, musí vypočítat D, n. Zda vypočítal správně, zkontroluje 
pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč vypočítal správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Společenská hra pro celou třídu.

Obsah balení (pro třídu):

8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 31 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Násobení s Mickou a dělení s Bertíkem

Nejprve si děti vyberou, zda chtějí procvičovat násobení nebo dělení. Podle toho si vyberou vhodný herní plán a 
nachystají kontrolovací kartičky, které si otočí příkladem nahoru (výsledek je z druhé strany - nepůjde vidět)
Při samotné hře házejí děti velkou barevnou kostkou a podle toho, jaká barva padne, postaví se figurka na 
nejbližší políčko v herním plánu s touto barvou. Každé dítě počítá příklad, na kterém stojí figurka. Až mají 
všechny 4 děti vypočítáno, provedou kontrolu správnosti výpočtu pomocí karet ke kontrole. Děti, které vypočetly 
příklad správně, získávají žeton. Ten, kdo je na řadě, hodí barevnou kostkou a posune figurku na nejbližší políčko 
s touto barvou. Opět všechny děti počítají zadaný příklad…….
Cílem je získat co nejvíce žetonků za správně vypočítané příklady.

Obsah balení:
8x oboustranně potištěný herní plán na pevném kartonu
8x sáček s 1 figurkou a 1 dřevěnou barevnou kostkou velikosti 4cmx4cmx4cm
8x 36 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole
8x pravidla
8x sáček s 50žetonky
1 x pevná krabička

Společenské hry pro celou třídu. Jsou určeny pro 1.stupeň ZŠ.

Prodejní MO cena (pouze 20 x 20 xm): 2 800 Kč 

Prodejní MO cena (pouze 20 x 20 xm): 2 800 Kč 
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Desková hra Desetinná čísla

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Trojpexeso

Společenská hra pro celou třídu.

12 žlutých kartiček se před začátkem hry otočí žlutou stranou nahoru. Ostatní kartičky se otočí bílou stranou nahoru. Pak může začít 
samotná hra. Hráč, který je na řadě, otočí z bílých karet jednu dvojici (tak jako u klasického pexesa). Hráč si příklad na kartičce 
spočítá. Pokud mu vyjde výsledek na obou kartičkách stejný, jedná se o dvojici patřící k sobě. Dané číslo si pak najde mezi čísly na 
žlutých kartách. Tím získá trojici, kterou si odloží na svou hromádku. Pokud mu vyjdou různé výsledky, dvojice k sobě nepatří a tudíž 
ani jednu z karet nemůže přiložit ani ke žluté kartičce s číslem. Kartičky se již zpátky neotáčejí (zůstávají otočeny barevnou stranou 
nahoru) a hraje další hráč. Cílem je získat co nejvíce trojic.
Pro kontrolu správnosti trojic máme bílé karty, na jejichž jedné straně je výsledek příkladu (tím je to otočeno nahoru) a na straně druhé 
zadání dvou příkladů, které dají onen výsledek.

Obsah balení:
8 x sáček s 12 žlutými zalaminovanými kartami
8x sáček s 24 zalaminovanými kartami
8x sáček s 12 zalaminovanými kartami s výsledkem a příklady ke kontrole
8x pravidla

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsány příklady na sčítání, odčítání, násobení a 
dělení desetinných čísel. Pokud stoupne hráč na políčko, musí vypočítat příklad. Zda vypočítal správně, zkontroluje pomocí kartiček 
ke kontrole. Pokud hráč vypočítal příklad správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Desetinná čísla jsou společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se ke zpestření samotné výuky 
matematiky při procvičování poznávání desetinných čísel, nebo jako hra do suplovaných hodin.

Obsah balení (pro třídu):

8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 32 oboustranných zalaminovaných kartiček (číslo příkladu z jedné 
strany, výsledek ze strany druhé) ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Demonstrační magnetické číslené osy

Plastové osy (tloušťka plastu 5mm, šířka 20cm , délka 105cm) z druhé strany opatřené magnetem. Drží na magnetické tabuli.

Prodejní MO cena: 1 500 Kč 

Typ balení Osy v balení Počet os Cena

Číselné osy pro 1. stupeň Osy: 0 - 10, 0 - 100, 0 - 1000 3 2 200 Kč

Číselné osy pro 2. stupeň Osy: -50 - 50, -2,5 - 2,5 2 1 500 Kč

Číselné osy pro ZŠ Osy: 0 - 10, 0 - 100, 0 - 1000, -50 - 50, -2,5 - 2,5 5 3 300 Kč

Číselné osy 0 - 1000 0 - 1000 (po stovkách), 0 - 1000 (i desítky, jednotky)
0  - 100 (i desítky, jednotky) 3 2 200 Kč
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Magnetické matematické tabulky

Jedná se o pomůcky do výuky matematiky, které byly zpracovány do podby malé, magnetické 
tabulky.

Na číselnou osu mohou žáčci umisťovat magnetické kartičky s čísly (k dispozici jsou čísla celá, desetinná, zlomky) Pomocí číselné 
osy a šipek, na nichž je uvedeno, kolik se má odečíst případně přičíst, si žáci procvičují grafické sčítání a odčítání na číselné ose.

Obsah balení: 
1 magnetická tabule (buď s hliníkovým nebo s dřevěným rámem) velikosti A3, na níž je na barevné folii velikosti A4 natištěná 
číselná osa 
magnetické šipky, na kterých je uvedeno o kolik číslo zmenšit či zvětšit (10 kusů) 
magnetické kartičky se zlomky (10 kusů) 
magnetické kartičky s celými čísly (10 kusů) 
magnetické kartičky s desetinnými čísly (10 kusů)

Číselná osa malá

Čtvercová síť 10 x 10 políček slouží ke grafickému znázornění sčítání, odčítání, násobení a dělení pomocí malých magnetických 
čtverečků. Zadání a výsledek daného příkladu si pak žáci zapíší pomocí magnetických číslic. Tento názorný způsob počítání je 
vhodný zejména zpočátku, kdy žáci začínají sčítat, odčítat, případně pak později násobit a dělit a právě daná tabulka jim může být 
názorným pomocníkem při jejich počítání. 

Obsah balení (pro třídu): 
1 magnetická tabule velikosti A3, na níž je čtvercová síť 10 x 10 políček na barevné folii  velikosti A4 
sada magnetických číslic (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 -velikost číslice je 4cm) a znamének (+, -, x, :, =)- každý symbol je v sadě 3x 
magnetické čtverečky (velikosti cca 1cm x 1cm) - celkem 100 kusů

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Kusů Doplňky v balení Cena

Číselná osa pro 1. stupeň 30 x 40 cm Dřevo 1 Magn. kartičky a šipky 1 200,-Kč

Číselná osa pro 1. stupeň 30 x 40 cm Hliník 1 Magn. kartičky a šipky  1 500,-Kč

Základní početní operace 1. st. 30 x 40 cm Dřevo 1 Mag. symboly a čtverečky 1 200,-Kč

Základní početní operace 1. st. 30 x 40 cm Hliník 1 Mag. symboly a čtverečky 1 500,-Kč

Základní početní operace pro 1.stupeň
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Dřevěné kostky do matematiky - zlomkové kostky

Kostky lze použít ke sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků. Součástí balení jsou také tabulky 
s výsledky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení těchto zlomků. Součástí je také návod na hru 
„Tichá pošta“ a návod na „Matematickou rychlosoutěž“ ve skupinách. 

Nabízené typy - dřevěné kostky do matematiky - zlomky, převody, procenta, deset. čísla

Typ dřevěných kostek Rozměry Materiál P o č e t 
kostek Doplňky v balení Cena

Zlomkové kostky 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Procentové kostky 4 x 4 x 4 cm Dřevo 6 kontrolní tabulka + návod 1 050,-Kč

Desetinná čísla 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Převody jednotek objemu 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Využití kostek:

a) Při zkoušení u tabule. Žák hodí jednou kostkou, pak druhou kostkou. V závislosti na 
tom, co zrovna pan učitel zkouší, bude mít žák za úkol dané zlomky např. vynásobit.
b) Při procvičování ve skupinách. Jeden ze skupiny hodí kostkami. V závislosti na tom, 
co zrovna procvičují, budou mít za úkol dané zlomky např. vynásobit. Kontrolu si pak 
žáci provedou pomocí tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou hodnoty 
zlomů jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou hodnoty zlomků druhé kostky. Výsledky 
pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky.
c) Při tiché poště
d) Při Matematické rychlosoutěži ve skupinách
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Dřevěné kostky do matematiky - obvody a obsahy (lehčí verze)

Tyto dřevěné kostky můžeme využít k procvičování výpočtu obsahů a obvodů ve skupinkách. Jde 
o lehčí verzi (v nabídce je dostupná také těžší verze). Kostky lze využít také při zkoušení nebo při 
hře “Tichá pošta”.

Nabízené typy - dřevěné kostky do matematiky - obvody, obsahy, početní operace

Typ dřevěných kostek Rozměry Materiál P o č e t 
kostek Doplňky v balení Cena

Obvody a obsahy - lehčí 
verze 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Obody a obsahy - těžší 
verze 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Sčítání a odčítání mocnin 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Početní operace s 
mnohočleny 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Obsahy trojúhelníku 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Obsahy lichoběžníku 4 x 4 x 4 cm Dřevo

2 kontrolní tabulka + návod 350,-Kč

5 * 2 kontrolní tabulka + návod 1 500,-Kč

8 * 2 kontrolní tabulka + návod 2 200,-Kč

Kostky lze využít:

a) Při zkoušení u tabule. Žák hodí jednou kostkou, pak druhou kostkou. Dopočítá 
obvod a obsah obdélníku. 
b) Při procvičování ve skupinách. Jeden ze skupiny hodí kostkami. V závislosti na 
tom, co padne, počítá každý sám do sešitu. Kontrolu si pak žáci provedou pomocí 
tzv. samokontrolovacích karet, kdy v řádku tabulky jsou délky stran „a“obdélníku 
jedné kostky a ve sloupci tabulky jsou délky stran „b“ obdélníku druhé kostky. 
Výsledky obvodů a obsahů pak žáci najdou v příslušném políčku tabulky. 
c) Při Matematické rychlosoutěži ve skupinách.
d) Při tiché poště
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Třídní zlomková sada Multi

Tato základní sada slouží k procvičování zlomků. Všechny části učitelské sady jsou magnetické a 
tudíž  jsou určeny k použití na magnetické tabuli. Sada v základní verzi obsahuje 8 žákovských 
a 1 učitelskou (demostrační) verzi. K dodání jsou i další kombinace, viz. tabulka pod popisem 

Nabízené typy - zlomková sada Multi

Sada Průměr* Materiál Kusů sad* Cena

Třídní zlomková sada Multi - základ 10 cm / 20 cm Plast 8/1 3 600,-Kč

Třídní zlomková sada Multi - základ + 10 cm / 20 cm Plast 12/1  4 600,-Kč

Učitelská zlomková sada Multi 20 cm Plast 1 1 100,-Kč

Žákovská sada obsahuje (8 x ):
výseče z barevného plastu (tl. 3 mm)
51 dílů – kruhové výseče
celý kruh má průměr 10 cm
obsahuje zlomky 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,1/6, 1/8,1/10, 1/12
Učitelská sada obsahuje (1 x):
– učitelská sada má 51 magnetických dílů k demonstraci zlomků na magnetické tabuli
– celý kruh má průměr 20 cm
obsahuje zlomky 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,1/6, 1/8,1/10, 1/12
Vše uloženo v plastovém boxu.

* Průměr nebo počet žákovských / učitleských sad

Každá dvojice dostane 15 kartiček. Otočí je bílou stranou nahoru. 
První hráč otočí trojici karet. Pokud v trojici najde ukryty 3 stejné 
geometrické tvary, bere si trojici k sobě a hraje ještě jednou. Pokud 
trojici nenajde, otočí karty zpět bílou stranou nahoru a hraje druhý 
hráč. Vítězí hráč, který získá více trojic.

Hra se prodává v setech pro třídu (viz. tabulka níže).

Trojpexeso geometrické tvary

Sada Rozměr kartiček Materiál Počet kusů Cena

Trojpexeso - balení pro 20 dětí 5 cm x 5 cm x 3 mm Plast 10 x 15  plast. kartiček 2 700,-Kč

Trojpexeso - balení pro 26 dětí 5 cm x 5 cm x 3 mm Plast 13 x 15  plast. kartiček  3 500,-Kč

Trojpexeso - balení pro 30 dětí 5 cm x 5 cm x 3 mm Plast 15 x 15  plast. kartiček 4 000,-Kč
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Samoprocvičovací karty

24 plastových kartiček velikosti 5cm x 5cm x 3mm (oboustranně potisknutých). Na každé kartičce 
jsou 4 příklady (jeden na sčítání, druhý na odčítání, třetí na násobení a čtvrtý na dělení celých čísel 
NEBO 4 převody). Z jedné strany jsou zadání, z druhé strany jsou výsledky.

Typ tabule/tabulky Rozměry Mat. kraje Karet Cena

Samoprocvičovací karty - početní operace (pro čtveřici) 5 x 5 x 3 Plast 24 1 000,-Kč

Samoprocvičovací karty - početní operace (pro 20 dětí) 5 x 5 x 3 Plast 120  3 200,-Kč

Samoprocvičovací karty - početní operace (pro 32 dětí) 5 x 5 x 3 Plast 192 4 200,-Kč

Samoprocvičovací karty - převody jednotek (pro čtveřici) 5 x 5 x 3 Plast 24 1 000,-Kč

Samoprocvičovací karty - převody jednotek (pro 20 dětí) 5 x 5 x 3 Plast 120 3 200,-Kč

Samoprocvičovací karty - převody jednotek (pro 32 dětí) 5 x 5 x 3 Plast 192 4 200,-Kč

Samoprocvičovací karty jsou určeny do čtveřic. Každý ze čtveřice dostane jednu barvu. Např. ten, kdo má červené karty, začne. Přečte 
ostatním ze skupiny zadání svých příkladů na červené kartě. Ostatní ze skupiny počítají do sešitu, každý sám za sebe. Ten, kdo příklady 
zadával, nepočítá. Až mají všichni ze skupiny vypočteno, otočí zadávající svou červenou kartu a provede se kontrola výsledků. Pak 
zadává příklady ten, kdo má modré karty,……
Karty lze také využít při zkoušení. Pan učitel rozloží karty na stůl příklady nahoru a zkoušené dítě ukáže prstem na kartu, kterou si 
vybralo.

Nabízené typy samoprocvičovacích karet

CD hry do matematiky & pohádky do matematiky (pro učitele)
Pedagog na každém CD nalezne spoustu her a úkolů, kterými může zpestřit daná témata v matematice. Materiály jsou na CD 
uloženy ve formátu PDF, čímž je zajištěn bezproblémový tisk a zobrazení. Na CD s pohádkami jsou příběhy, které jsou propojeny s 
konkrétmími tématy v matematice. Součástí všech je vždy i řešení na samostatné straně.

Název CD Formát Kusů Balení Cena

Matematické hry pro 1.stupeň ZŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Matematické hry pro 2.stupeň ZŠ a nižší ročník gymn. - 1.díl PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Matematické hry pro 2.stupeň ZŠ a nižší ročník gymn. - 2.díl PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Hravá geometrie pro 1.supeň ZŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Hravá geometrie pro 2.supeň ZŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Matematické pohádky pro 1.stupeň ZŠ a nižší ročník gymn. PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Matematické pohádky pro 2.stupeň ZŠ a nižší ročník gymn. PDF 1 CD + obal 220,-Kč
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Výuková krabička - desetinná čísla
Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DESETINNÝCH ČÍSEL a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním 
(vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme 
do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má 
u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky 
zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD 
s procvičováním, kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1 - SPOLEČENSKÁ HRA –DESETINNÁ ČÍSLA
2 - LOTO – DESETINNÁ ČÍSLA
3 - DŘEVĚNÉ KOSTKY – DESETINNÁ ČÍSLA
4 - ZLOMEK, DESETINNÉ ČÍSLO, PROCENTO
5 - HRA NA OBCHOD
6 - PŘIŘAZOVÁNÍ KARET SE ZADÁNÍM A VÝSLEDKEM
7 - FRANGO – DESETINNÁ ČÍSLA
8 - CD – DESETINNÁ ČÍSLA

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

MATEMATIKA

Výukové krabičky do matematiky

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení CELÝCH ČÍSEL a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním 
(vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme 
do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má 
u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky 
zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD 
s procvičováním, kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1 - SPOLEČENSKÁ HRA – CELÁ ČÍSLA
2 - BINGO – CELÁ ČÍSLA
3 - KOSTKY – CELÁ ČÍSLA
4 - SAMOPROCVIČOVACÍ KARTY
5 - HLEDÁNÍ DVOJIC
6 - PŘIŘAZOVÁNÍ KARET SE ZADÁNÍM A VÝSLEDKEM
7 - SKLÁDÁNÍ PŘÍKLADŮ
8 - CD – CELÁ ČÍSLA

Výukové krabičky jsou soupravy didaktických pomůcek, které usnadní výuku dané látky 
v matematice. NEJVĚTŠÍ VÝHODA KRABIČEK: Vše k danému tématu najdete v jedné přehledné 
krabičce - po rozdělení obsahu ve třídě procvičují všichni dané téma a to s různými pomůckami, na 
různých stanovištích. Nebo procvičují všichni naráz postupně - záleží jen na vyučujícím...

Výuková krabička - celá čísla

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Výuková krabička - zlomky

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení ZLOMKŮ a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno 
řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných 
skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný 
návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, 
některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, 
kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1 - KRUHOVÉ PLASTOVÉ ZLOMKY
2 - KOSTIČKY
3 - SPOLEČENSKÁ HRA –ZLOMKY –ZÁKLADNÍ TVARY
4 - HLEDEJ DVOJICE
5 - NÁSOBENÍ ZLOMKŮ
6 - ZLOMKOVÉ KOSTKY
7 - LOTO – SMÍŠENÁ ČÍSLA
8 - CD – ZLOMKY 

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení PROCENT a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou a procvičováním (vše opatřeno 
řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme do čtyřčlenných 
skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka má u sebe stručný 
návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé pomůcky zaberou více času, 
některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, 
kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1 - SPOLEČENSKÁ HRA – PROCENTA
2 - HLEDEJ DVOJICE
3 - PROCENTOVÉ KOSTKY (VÝPOČET ZÁKLADU)
4 - PROCENTOVÉ KOSTKY (VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI)
5 - PROCENTOVÉ KOSTKY (VÝPOČET POČTU PROCENT)
6 - SPOJOVATELNÉ KOSTKY
7 - LAMINOVANÉ KARTONOVÉ KARTY SE SLOVNÍ ÚLOHOU
8 - CD – PROCENTA

Výuková krabička - procenta

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení DRUHÝCH MOCNIN A ODMOCNIN a jedno CD v PDF s hrami, pohádkou 
a procvičováním (vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. 
Žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá 
pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé 
pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír 
vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat. CD obsahuje také návody ke všem zmíněným pomůckám.

Obsah balení:
1 - SPOLEČENSKÁ HRA – MOCNINY
2 - KOSTKY – MOCNINY
3 - TROJPEXESO – ODMOCNINY
4 - FRANGO – ODMOCNINY
5 - SPOJOVATELNÉ KOSTKY - MOCNINY
6 - HLEDÁNÍ DVOJIC - MOCNINY
7 - BINGO – ODMOCNINY
8 - CD –MOCNINY A ODMOCNINY

Výuková krabička - mocniny, odmocniny

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Výuková krabička - přímá a nepřímá úměrnost
Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI a jedno CD v PDF s procvičováním 
- 20 SLOVNÍCH ÚLOH NA PŘÍMOU ÚMĚRNOST A 20 SLOVNÍCH ÚLOH NA NEPŘÍMOU ÚMĚRNOST (vše 
opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky rozdělíme 
do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. Každá pomůcka 
má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list s řešením. Některé 
pomůcky zaberou více času, některé méně. Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování 
papír vytištěný z CD s procvičováním, kam děti budou vepisovat.

Obsah balení:
1 - KOSTKY - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
2 - LAMINOVANÉ KARTY SE SLOVNÍ ÚLOHOU NA PŘÍMOU ÚMĚRNOST
3 - SPOLEČENSKÁ HRA PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
4 - DOPLŇOVÁNÍ TABULEK - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
5 - SLOVNÍ ÚLOHY NA KARTIČKÁCH (PŘÍMÁ I NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST)
6 - SPOLEČENSKÁ HRA NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST
7 - LAMINOVANÉ KARTY SE SLOVNÍ ÚLOHOU NA NEPŘÍMOU ÚMĚRNOST
8 - CD – PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST (NÁVODY, ÚKOLY, HRY)

Prodejní MO cena: 3 299 Kč

MATEMATIKA

Výuková krabička obsahuje 7 pomůcek k procvičení dělitelnosti a jedno CD v PDF s procvičováním, 7 hrami a 1 pohádkou 
(vše opatřeno řešením), z něhož může učitel libovolně tisknout. Pro třídu stačí koupit jednu výukovou krabičku. Žáky 
rozdělíme do čtyřčlenných skupinek a každá skupina dostane 1 pomůcku. Po cca 5 až 10 minutách pomůcky vyměníme. 
Každá pomůcka má u sebe stručný návod k použití a také buď samokontrolovací karty s řešením, nebo zalaminovaný list 
s řešením. Pokud není karta s řešením, provádí se kontrola pomocí dělení. Některé pomůcky zaberou více času, některé méně. 
Pokud by byla některá skupina hotova dříve, lze jim dát k dalšímu procvičování papír vytištěný z CD s procvičováním, kam 
děti budou vepisovat.

Obsah balení:
1 - SPOLEČENSKÁ HRA – NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK,
     NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL
2 - PLASTOVÉ KARTIČKY - NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK
3 - KOSTKY – NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL
4 - KOSTKY - ČÍM JE DANÉ ČÍSLO DĚLITELNÉ?
5 - SKLÁDEJ TROJCIFERNÁ ČÍSLA
6 - HLEDEJ ČÍSLO
7 - DOPLŇOVAČKA (S PLASTOVÝMI KARTIČKAMI)
8 - CD – DĚLITELNOST (ÚKOLY, HRY, NÁVODY)

Výuková krabička - dělitelnost

Prodejní MO cena: 3 299 Kč
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Hra na obchod
Před začátkem hry se otočí nákupní zalaminované lístečky bílou stranou nahoru a každý ze skupiny si vezme 1 nákupní lísteček. 
Napíše si jeho číslo na papír, na který bude počítat cenu nákupu. Nákup je na konci výpočtu nutno zaokrouhlit na celé koruny směrem 
nahoru.

Každý ze skupiny dostane zalaminovanou kartu s cenami potravin. Když dítě vypočítá cenu nákupu, zkontroluje pomocí karty ke 
kontrole. Je-li výsledek správně, nabere si potraviny (tzn. plastové kartičky), které byly na nákupním lístku. Tento nákupní lístek 
mu zůstává. Je-li výpočet špatně, vrací nákupní lístek doprostřed a už si lístek s tímto číslem nesmí znovu vzít. Po výpočtu jednoho 
nákupního lístku si vezme dítě další nákupní lístek. Cílem je získat, co nejvíce kartiček s potravinami.

Obsah balení:
72 plastových kartiček velikosti 2cm x 3cm s obrázkem potraviny
12 nákupních zalaminovaných lístečků označených čísly 1 až 12
4 zalaminované kartičky s cenami potravin (dle verze s přirozenými nebo desetinnýmmi čísly)
Karty ke kontrole ceny nákupu

Prodejní MO cena: 1 100 Kč

Na kartičkách jsou obrázky hraček, jejich původní cena a sleva.

 Tyto kartičky lze využít při hře na „obchod“. Pan učitel (paní učitelka) je prodavač.  Třída se rozdělí na skupiny po čtyřech dětech. 
Každá skupina si „koupí“ 1 hračku. Vybere si ji a musí si jít spočítat cenu. Pokud cenu správně spočítá, kartička s hračkou jim zůstává 
a mohou koupit další věc. V opačném případě kartičku s hračkou, u níž špatně spočítali cenu, vrací zpět panu prodavači a vyberou si 
kartičku novou. Hra pokračuje tak dlouho, dokud má pan učitel (paní učitelka) kartičky s hračkami na stole. Vyhrává skupina, která 
nakoupí nejvíce hraček.

Obsah balení:
40 plastových kartiček velikosti 5cm x 5cm x 3mm (jednostranně potisknutých)
Zalaminovaný list ke kontrole výsledků (pro pana učitele)

Slevy v hračkárně (procenta)

Název produktu Balení Cena

Hra na obchod - přirozená čísla

1 sada 1 500,-Kč

5 sad 3 200,-Kč

8 sad 5 000,-Kč

Hra na obchod - desetinná čísla

1 sada 1 500,-Kč

5 sad 3 200,-Kč

8 sad 5 000,-Kč

Mnohočleny (plastové kartičky)
20 plastových oranžových kartiček velikosti 2cm x 3cm x 3mm se zadáním
20 plastových zelených kartiček velikosti 2cm x 3cm x 3mm s výsledkem
20 zalaminovaných kartiček velikosti 2cm x 3cm ke kontrole
Pomůcka je určena pro žáky do dvojic případně čtveřic. Úkolem je přiřadit k zadání výsledek.

Název produktu Balení Cena

Mnohočleny
5 sad pro 20 dětí 1 600,-Kč

8 sad pro 32 dětí 2 200,-Kč

Bude uvedeno nově na trh (ve vývoji)

Název produktu Kusů Balení Cena

Výuková krabička - Pythagorova věta 1 Výuková krabička s CD 3 299,-Kč

Výuková krabička - trojúhelník 1 Výuková krabička s CD 3 299,-Kč
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY

Člověče, nezlob se do českého jazyka pro ZŠ

Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě různá podstatná jména . Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým podstatným jménem,u kterého musí říci rod a vzor. 
Řekne-li rod a vzor nesprávně, zdrží se jedno kolo. Zda hráč odpověděl správně či nikoliv, zkontrolují spoluhráči. Správný rod a vzor 
je na kartičce označené stejným číslem jako má podstatné jméno v herním plánu. Tyto kartičky před začátkem hry rozprostřou žáci 
vedle sebe čísly nahoru. 

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček s 8 figurkami a jednou kostkou 
8x 24 zalaminovaných kartiček s rodem a vzorem podstatného jména ke kontrole 
8x pravidla 
1x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Podstatná jména pro třídu
Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 
hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsána podstatná jména (v různých pádech) Pokud 
stoupne hráč na políčko, musí říci pád, číslo, rod a vzor u daného podstatného jména. Zda řekl správně, zkontroluje pomocí kartiček ke 
kontrole. Pokud hráč odpoví správně, posune se o 2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět. (musí mít správně 
úplně vše- tedy pád, číslo, rod i vzor)

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 28 oboustranných zalaminovaných kartiček 
(číslo z jedné strany, ze strany druhé pád, číslo, rod a vzor) ke kontrole
8x pravidla
1 x pevná krabička

Slovní druhy pro třídu

Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 
hrací kostka, pravidla společenské hry a samokontrolovací karty.

Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsána slova. Pokud stoupne hráč na políčko, musí 
říci, o jaký slovní druh se jedná. Zda řekl správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole. Pokud hráč odpoví správně, posune se o 
2 políčka vpřed, pokud odpoví špatně, vrací se o 2 políčka zpět.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu
8x sáček se 4 figurkami a 1 kostkou
8x 28 oboustranných zalaminovaných kartiček ke kontrole (číslo z jedné strany, ze strany druhé slovní druh)
8x pravidla
1 x pevná krabička

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 
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Přírodovědné člověče, nezlob se
Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě různé názvy zvířat. Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým zvířetem,u kterého musí říci, o jaký druh se jedná (savec, 
pták, plaz, ryba, korýš, žahavec, pavouk,......). Pojmenuje-li ho nesprávně, zdrží se jedno kolo. Zda hráč odpověděl správně či nikoliv, 
zkontrolují spoluhráči. Správný druh zvířete je na kartičce označené stejným číslem jako má zvíře v herním plánu. Tyto kartičky před 
začátkem hry rozprostřou žáci vedle sebe čísly nahoru.

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček s 8 figurkami a jednou kostkou 
8x 24 zalaminovaných kartiček s druhem zvířat 
8x pravidla 
1x obal (pevná krabička)

CD hry do prvouky a přírodovědy

Pedagog na každém CD nalezne spoustu her a úkolů, kterými může zpestřit daná témata v prvouce/přírodovědě. Materiály jsou na 
CD uloženy ve formátu PDF, čímž je zajištěn bezproblémový tisk a zobrazení. Součástí všech hádanek je vždy i řešení na samostatné 
straně.

Název CD Formát Kusů Balení Cena

Didaktické hry do prvouky pro 1.stupeň ZŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Didaktické hry do přírodovědy pro 1.stupeň ZŠ PDF 1 CD + obal 220,-Kč

Člověče, nezlob se do prvouky

Pravidla hry Člověče, nezlob se vycházejí z běžně známých pravidel této hry. Oproti klasickému Člověče, nezlob se, jsou na políčkách 
navíc ještě různé názvy ovoce a zeleniny. Hráč tedy vždy vstoupí na políčko s nějakým ovocem či zeleninou,u kterého musí říci, o jaký 
druh se jedná (malvice, peckovice, bobule, listová zelenina, kořenová zelenina,......). Pojmenuje-li ho nesprávně, zdrží se jedno kolo. 
Zda hráč odpověděl správně či nikoliv, zkontrolují spoluhráči. Správný druh ovoce či zeleniny je na kartičce označené stejným číslem 
jako má ovoce či zelenina v herním plánu. Tyto kartičky před začátkem hry rozprostřou žáci vedle sebe čísly nahoru. 
 

Obsah balení (pro třídu):
8x herní plán na pevném kartonu 
8x sáček s 8 figurkami a jednou kostkou 
8x 24 zalaminovaných kartiček s druhem ovoce či zeleniny 
8x pravidla 
1x obal (pevná krabička)

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 

Prodejní MO cena rozměr 20 x 20 cm: 2 299 Kč 
Prodejní MO cena rozměr 30 x 30 cm: 3 599 Kč 




