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Предности на ONLINE нарачките:
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Брза и едноставна нарачка
Бесплатна достава за сметка над 700 ден.
Увид во достапноста на производите
Попусти ONLINE
Целиот асортиман на едно место

НАРАЧАЈТЕ ВЕДНАШ!

Prosvetno delo

ОПШТЕСТВО ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
Изборот на содржини и активности со животен
контекст ќе им овозможи на децата да ја запознаат
својата непосредна околина и да стекнат непосредни
и различни животни искуства.
Покрај внимателно избраните содржини, ликови и
илустрации, во учебникот доминираат индивидуални
и групни активности и игри кои стимулираат
сознајност и стекнување квалитетни знаења.
Истовремено, акцентот е ставен и на поттикнување
на развојот на социо-емоционалните,
когнитивните, јазичните и
моторичките вештини на децата.

ОПШТЕСТВО
ЗА ПРВО
ОДДЕЛЕНИЕ
111160 330 ден.

БУКВАР СО ПЕЧАТНИ
И РАКОПИСНИ БУКВИ
Букварот со печатни и ракописни
букви претставува прирачник
по македонски јазик за лесно
совладување на печатните и
ракописните букви. Содржи
прекрасни илустрации, песнички,
упатства и простор за правилно
вежбање на буквите од
македонскиот јазик. Со ова издание
учениците лесно и забавно ќе ги
научат печатните и ракописните
букви.

БУКВАР СО ПЕЧАТНИ
И РАКОПИСНИ БУКВИ
7100022 390 ден.

АBС
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Тетратка за почетно
пишување
511116 20 ден.

Тетратка за почетно
пишување
Снежана Адамчевска

ТЕТРАТКА СО ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ПИШУВАЊЕ ЗА I-ОДД.
511166 60 ден.

ТЕТРАТКА СО ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ПИШУВАЊЕ ЗА ПРВО
ОДДЕЛЕНИЕ
Автор: Светлана Јосифоска
Тетратката со елементи за пишување за прво
одделение ќе му овозможи на ученикот/
ученичката да ги осознае графичките елементи
на буквите и да извежба прецизно грaфичко
претставување на буквите.
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УЧАМ ДА ПИШУВАМ
ПЕЧАТНИ БУКВИ
511231 90 ден.

ТЕТРАТКА ЗА ПОЧЕТНО
ПИШУВАЊЕ B5
2H2222 20 ден.

УЧАМ ДА ПИШУВАМ
РАКОПИСНИ БУКВИ
511230 90 ден.

ТЕТРАТКА ЗА ПОЧЕТНО
пиШУВАЊE A4
2H1111 100 ден.
3
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ЛЕКТИРИ
ПРИРАЧНИЦИ
ПО МАКЕДОНСКИ ЈЗИК

ро
наско

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА
ЛЕКТИРАТА ЗА II одд.
511268 180 ден.

Низ страниците на
лектирата за IV одд.
????? ??? ден.

НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА ЛЕКТИРАТА
(активности за обработка на лектирите)
Драги ученици,
Лектирите се одбрани книги за деца. Во друштво на лектирата ќе
поминувате убави и интересни мигови. Со книгата ќе другарувате,
убави мигови ќе поминувате и ќе ја разбудите детската фантазија.
Лектирата е вашиот најдобар другар и другарувајте со неа за да
стекнете нови знаења. Со читањето лектири ќе развивате вештина
за брзо читање и ќе го збогатите речникот на изразување со
нови зборови. Лектирите ќе ја разбудат вашата фантазија, ќе ви
овозможат да се запознаете со многу нови и интересни ликови.
Читањето лектири ќе ви помогне да градите нови знаења, да ги
почитувате различностите и ќе ве подготви за иднината.
За да ви бидат поинтересни часовите по лектира, ви подготвив
интересни и креативни активности.         
Ви посакувам незаборавно патување низ страниците на лектирите.
Авторката
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Методика
по македонски
јазик
7500023 750 ден.
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Методика по македонски јазик
Автор: Раско Лозаноски
Методика по македонски јазик на активна и на креативна
настава за работа со ученици од VI до IX одделение на
основното образование.
Ова издание претставува вреден научен труд кој со
својата концепција и апаратура ја поврзува теоријата
со практиката и гради едно единство што дава убави
можности за работа со ученици во предметна настава на
основното образование. Потребата од ваков дидактичко
-методски проект е императив за подобрување на
сегашните состојби, особено кога станува збор за
јазичната писменост и воспитно-образовните резултати
по овој клучен наставен предмет во основното
образование.
Мек повез
275 страници
19.5 х 28 см

ро
наско

ПРАВОПИСЕН ПОТСЕТНИК
7400226 500 ден.
Правописниот потсетник им е наменет на сите учесници во
образовниот процес во основното образование – и на учениците
и на наставниците. Ова учебно помагало е замислено како извор
на податоци коишто во никој случај не треба да се усвојуваат
под притисок – содржините во него по својата природа не се
погодни за учење напамет, без разбирање. Така, на пример,
нема смисла учениците да ги меморираат сите типови сопствени
именки коишто се пишуваат со почетна голема буква на секој
составен дел затоа што нивниот број е огромен. Наместо тоа, тие
треба да ја осознаат логиката на правописното правило коешто
пропишува дека имињата на живите суштества и на географските
поими се пишуваат со почетна голема буква кај сите нивни
составни делови затоа што кај сите нив имињата се пишуваат по
углед на името и презимето кај човекот. Правописниот потсетник
структурно не го следи Правописот на македонскиот јазик имајќи
ја предвид возраста на учениците на коишто им е наменет.
Намерно се поаѓа од зборовните групи и во нивни рамки се
разгледуваат правописните правила коишто во Правописот им
се надредени на зборовните групи. На тој начин изложувањето
на материјалот во овој Потсетник е помалку апстрактно, односно
корисникот може полесно да го најде оној правописен податок
што му е потребен. Издавачот и авторот на ова учебно помагало
искрено се надеваат дека тоа ќе им биде корисно на учениците
од основното образование и на нивните професори.
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РАБОТНИ ЛИСТОВИ
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК –
II ОДДЕЛЕНИЕ
511212 165 ден.

РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК – II
ОДДЕЛЕНИЕ
Изданието „Работни листови по македонски
јазик“ е напишано од авторките Билјана Кртолица
и Анастасија Стојанова. Претставува дидактички
материјал согласно одобрениот учебник по
предметот Македонски јазик за второ одделение
за деветгодишното основно образование.
Работните листови по македонски јазик
претставуваат неопходна алатка за успешна
реализација на наставата по македонски јазик за
второ одделение.

ПИШУВАМЕ –
РАЗМИСЛУВАМЕ
511211 200 ден.

ПИШУВАМЕ – РАЗМИСЛУВАМЕ
Изданието „Пишуваме – размислуваме“ од
авторката проф. д-р Марија Тофовиќ-Ќамилова
претставува прирачник по македонски јазик за
второ одделение во основното деветгодишно
образование. Прирачникот е неопходно средство за
успешна реализација на наставата по македонски
јазик во второ одделение.
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УЧАМ ЛАТИНИЦА
511312 165 ден.

УЧАМ ЛАТИНИЦА
Изданието „Учам латиница“ е напишано од
авторките Лидија Гркова и Билјана ЛалчевскаСерафимовска. Изданието претставува прирачник
по македонски јазик за трето одделение во
основното деветгодишно образование.
Овој прирачник е неопходна алатка за успешна
реализација на наставата по македонски јазик за
трето одделение.

ЈА СОВЛАДУВАМ
ЛАТИНИЦАТА – III одд.
511311 165 ден.

ЈА СОВЛАДУВАМ
ЛАТИНИЦАТА – III одд.
Изданието „Ја совладувам латиницата“ е
наменето за трето одделение во основното
деветгодишно образование. Напишано
е од авторките Весна Настоска и Љубица
Севдинска.
Изданието претставува неопходна алатка
за успешна реализација на наставата по
предметот Македонски јазик за трето
одделение.
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LEARN ENGLISH 1!
7100271 160 ден.

LEARN ENGLISH!
Ниво 1, 2, 3 и 4

Серијата изданија „LEARN ENGLISH”
претставуваат прирачници за почетно
изучување на англискиот јазик. Можат да
послужат како алатка при изучување на
англискиот јазик во училиштата,
но секако, и за самостојно учење.
Изобилуваат со содржини кои се поврзани
со темите предвидени во програмата за
почетно учење на англискиот јазик,
содржат активности и задачи со кои детето
ќе добие мотивација за учење!

LEARN ENGLISH 2!
7100272 160 ден.
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LEARN ENGLISH 3!
7100273 160 ден.

LEARN ENGLISH 4!
7100274 160 ден.

АНГЛИСКА
ГРАМАТИКА
511503 150 ден.

Prosvetno delo

АНГЛИСКА ГРАМАТИКА
Изданието „Англиска граматика“ претставува
дидактичко средство и прирачник по
граматика што содржи граматички вежби
за почетници. Изданието содржи практични
вежби од современиот англиски јазик.

ME AND MY FAMILY!
7100270 160 ден.

ME AND MY FAMILY!
Изданието „Me and my family” претставува прирачник
за почетно изучување на англискиот јазик. Изданието
може да послужи како алатка при изучување на
англискиот јазик во училиштата, но секако, и за
самостојно учење. Изобилува со содржини кои се
поврзани со темите предвидени во програмата за
почетно учење на англискиот јазик, содржи активности
и задачи со кои детето ќе добие мотивација за учење!

Необоени гатанки /
Uncoloured riddles
7500018 216 ден.

Необоени гатанки /
Uncoloured riddles

Работилница за учење и за забава по македонски и
англиски јазик за прво, второ и за трето одделение
• Поврзувам
• Бојам
• Погодувам
• Именувам
• Пишувам
• Читам
• Заокружувам
Мек повез
69 страници
20.5 х 28.5 см
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ТЕТРАТКА
ЗА ПОЧЕТНО ПИШУВАЊЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА I ОДД.
511167 130 ден.

ТЕТРАТКА
ЗА ПОЧЕТНО ПИШУВАЊЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА II ОДД.
511267 130 ден.

ТЕТРАТКА ЗА ПОЧЕТНО
ПИШУВАЊЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА I ОДД.
Тетратките по математика за почетно пишување
се дел од пообемен методско дидактички пакет
наменет за I и II одделение, а се однесува на
математичкото програмско подрачје. Содржат
повеќе активности кои се во функција на
реализацијата на целите и и задачите на почетното
пишување.
Тетратките за почетно пишување за I и II
одделение се помагала со чија помош ученикот се
оспособува да пишува со стандарди понудени како
методички визуелни, просторни и калиграфски
решенија. Истовремено ученикот гради сопствени
стандарди, кои во суштина претставуваат ниво на
напредување.
Тетратките нудат нијансирани решенија за секаков
вид и обем на предзнаења со кои првачињата
стартуваат. На своевиден начин тие треба да
одговорат на нивните потреби со претходно
искористување на сознанијата со кои учениците
располагаат.
Белата површина од страницата ученикот ја
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користи за усвојување на калиграфските
елементи на цифрата. Линискиот систем
ученикот го исполнува откако ќе го усоврши
пишувањето на цифрата.
Сметаме дека за почетно пишување треба
да се понудат едноставни линиски системи
во квдратчиња со различна големина, кои
постепено се намалуваат. Дадените насоки
со стрелки го водат ученикот во правецот
на правилно обликување на секоја цифра,
а линискиот систем со квадратчиња го
контролира пишувањето, но истовремено
е оставен и простор за слободни движења
кои ќе го поттикнуваат индивидуалното
пишување на ученикот.
Потребата од индивидуална работа на
ученикот во наставата за почетно пишување
се наметнува со сета своја сериозност, и
наставникот ќе мора на ова прашање многу
повеќе да му обрне внимание. Таа се јавува
како резултат на реалните состојби со кои
наставникот се среќава на почетокот на
I одделение.
Сите понудени активности им помагаат и
на наставникот и на ученикот процесот на
математичката писменост да се одвива по
нагорна линија, а истовремено да биде
интересен, привлечен и поучен.

Prosvetno delo

ВЕЖБАМЕ
МАТЕМАТИКА
7100060 199 ден.

ВЕЖБАМЕ МАТЕМАТИКА
Изданието „Вежбаме математика“
е наменето за деца од 6 до 7
годишна возраст и претставува
дидактичко средство по предметот
математика. Изобилува со задачи и
активности наменети за оваа возраст
и претставува неопходна алатка за
успешно реализирање и совладување
на наставата по математика наменета
за оваа возраст.

a
b

+

ВЕЖБАМЕ
МАТЕМАТИКА
7100407 199 ден.

ВЕЖБАМЕ МАТЕМАТИКА
Оваа вежбанка по математика е наменета
за деца од 8 до 9 години и таа ќе им
помогне да ги вежбаат и да ги применуваат
математичките знаења.
Во неа се наоѓаат и решенија, така што
децата може самостојно да проверат дали
точно и успешно ги решиле задачите.
Ќе бидеме задоволни и дополнително
мотивирани за натамошна работа ако со
оваа вежбанка придонесеме за развој
на љубовта кон математиката и ако им
ја олесниме работата на учениците и на
родителите.

11

ПРИРАЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

Prosvetno delo

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 1-ОДД
511164 250 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА II одделение
511264 250 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА III одд
511364 250 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА I-ОДД

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА II одделение

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА III одд

Изданијата претставуваат плод на упорната работа, вложениот труд и
огромното искуство на авторите во соодветната област. Благодарение на
нив, значително ќе се унапреди работата на учениците, како и процесот
на размислување, создавање и креативно истражување, но истовремено
ќе претставуваат и дидактички прирачници на нивните наставници кои ќе
им ја олеснат наставата. Приложениот материјал целосно ги задоволува
педагошките и дидактичките стандарди на современата наука во
воспитно-образовниот процес.
Нека овие збирка задачи бидат алка во процесот на создавање активни
учесници во унапредување на светот.
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Збирка задачи
по математика

Збирка задачи
по математика
за iv одд –
прв дел
511442 210 ден.

Збирка задачи
по математика
за v одд –
прв дел
511535 210 ден.

Збирка задачи
по математика
за iv одд –
ВТОР дел
511443 210 ден.

Збирка задачи
по математика
за v одд –
ВТОР дел
511536 210 ден.

Задачите во збирката се
изработени според целите
во наставната програма,
распоредени се по недели и
групирани се во согласност со
индикаторите за оценување
(помнење и разбирање,
примена на помнење и
разбирање). Задачите плус се
соодветни за учениците кои се
позаинтересирани за решавање
на практични примери од
математиката. На крајот од
темите има по еден работен
лист со групирани задачи од три
вида („заокружи“, „дополни“ и
„реши“) со што значително се
олеснува изготвувањето тестови
за писмено проверување на
учениците. Оваа збирка нека
биде основа за продолжување
со нови идеи во математиката!
Задачите за сите теми се
изготвени по редослед, со
што се олеснува работата на
наставниците, а за секоја недела
се дадени содржини, со што
се овозможува поефикасно
користење на збирката
од страна на учениците.
Концепцијата по која е работена
збирката е оригинална
и издржана. Задачите се
селектирани на транспарентен
начин, јасно и недвосмислено.
Во оваа збирка секој може да се
пронајде: ученици, наставници,
родители и љубители на
математиката.

+

Збирка задачи
по математика
за VI одд
– прв дел
511642 210 ден.
Збирка задачи
по математика
за vi одд
- втор дел
511535 210 ден.
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МАТЕМАТИКА 1,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА
511158 160 ден.

МАТЕМАТИКА 2,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА
511220 160 ден.

МАТЕМАТИКА 3,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА
511313 160 ден.

МАТЕМАТИКА 1,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА

МАТЕМАТИКА 2,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА

МАТЕМАТИКА 3,
НИЗ ИГРА
И ЗАБАВА

Автори:
Кети Темелковска,
Весна Макашевска и
Билјана Крстеска

Автори:
Весна Макашевска,
Кети Темелковска и
Билјана Крстеска

Автори:
Билјана Крстеска,
Весна Макашевска и
Кети Темелковска

Збирката задачи
„МАТЕМАТИКА 1 низ игра и
забава“ е издание наменето за
учениците од прво одделение.
Изданието е изработено
според адаптираните наставни
програми по матемтика за
деветгодишното основно
образование. Понудените
активности се приспособени
на спецификите на возраста за
која се наменети. Осмислени
се за самостојна работа на
ученикот, овозможуваат
полесно остварување
на целите за учење, а
ги развиваат и логичкоматематичките вештини и
способности на децата.

Збирката задачи
„МАТЕМАТИКА 2 низ игра и
забава“ е издание наменето
за учениците од второ
одделение. Изданието
е изработено според
адаптираните наставни
програми по матемтика за
деветгодишното основно
образование. Понудените
активности се приспособени
на спецификите на возраста за
која се наменети. Осмислени
се за самостојна работа на
ученикот, овозможуваат
полесно остварување
на целите за учење, а
ги развиваат и логичкоматематичките вештини и
способности на децата.

Збирката задачи
„МАТЕМАТИКА 3 низ игра и
забава“ е издание наменето
за учениците од трето
одделение. Изданието
е изработено според
адаптираните наставни
програми по матемтика за
деветгодишното основно
образование. Понудените
активности се приспособени
на спецификите на возраста за
која се наменети. Осмислени
се за самостојна работа на
ученикот, овозможуваат
полесно остварување
на целите за учење, а
ги развиваат и логичкоматематичките вештини и
способности на децата.

а
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ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ
511740 280 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ
511840 280 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ
511940 280 ден.

+

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 7 ОДДЕЛЕНИЕ
Збирката задачи по
математика за 7 одделение
вклучува задачи по
математика изготвени во
согласност со адаптираната
наставна програма усвоена
од Бирото за развој на
образованието, а преземена
од Меѓународниот центар
за наставни програми по
предметот Математика
за 7 одделение од
деветгодишното основно
образование.
Збирката задачи по
математика претставува
корисна алатка, која со
практични примери и задачи
ќе ви помогне за усвојување,
продлабочување и проверка
на знаењето.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 8 ОДДЕЛЕНИЕ
Збирката задачи по
математика за 8 одделение
вклучува задачи по
математика изготвени во
согласност со адаптираната
наставна програма усвоена
од Бирото за развој на
образованието, а преземена
од Меѓународниот центар
за наставни програми по
предметот Математика
за 8 одделение од
деветгодишното основно
образование.
Збирката задачи по
математика претставува
корисна алатка, која со
практични примери и задачи
ќе ви помогне за усвојување,
продлабочување и проверка
на знаењето.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 8 ОДДЕЛЕНИЕ
Збирката задачи по
математика за 9 одделение
вклучува задачи по
математика изготвени во
согласност со адаптираната
наставна програма усвоена
од Бирото за развој на
образованието, а преземена
од Меѓународниот центар
за наставни програми по
предметот Математика
за 9 одделение од
деветгодишното основно
образование.
Збирката задачи по
математика претставува
корисна алатка, која со
практични примери и задачи
ќе ви помогне за усвојување,
продлабочување и проверка
на знаењето.
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МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 2
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ
511550 250 ден.

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 3
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ
511650 250 ден.

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 1
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 2
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 3
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА IV
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Катерина
Аневска и Самоил Малчески

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА V
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Самоил
Малчески и Катерина Аневска

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА IV
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Катерина
Аневска и Самоил Малчески

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 1 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од
четврто одделение. Меѓутоа,
таа ќе биде интересна и за
наставниците кои дел од
своето слободно време го
посветуваат на математички
надарените ученици, како
и за бројните вљубеници
во математиката. Книгава,
всушност, е збирка од 399
решени задачи во која во
четири одделни дела се
обработени аритметички,
текстуални, логички,
комбинаторни и геометриски
задачи, приспособени за
учениците на возраст од десет
до единаесет години.

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 2 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од петто
одделение. Меѓутоа, таа ќе биде
интересна и за наставниците кои
дел од своето слободно време
го посветуваат на математички
надарените ученици, како
и за бројните вљубеници
во математиката. Книгава,
всушност, е збирка од 445
решени задачи во која во четири
одделни дела се обработени
аритметички, текстуални,
логички, комбинаторни
и геометриски задачи,
приспособени за учениците на
возраст од единаесет години до
двнаесет години.

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 3 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од
шесто одделение. Меѓутоа,
таа ќе биде интересна и за
наставниците кои дел од своето
слободно време го посветуваат
на математички надарените
ученици, како и за бројните
вљубеници во математиката.
Книгава, всушност, е збирка
од 399 решени задачи во која
во четири одделни дела се
обработени аритметички,
текстуални, логички,
комбинаторни и геометриски
задачи, приспособени за
учениците на возраст од
двнаесет години до
тринаесет години.

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 1
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА iv ОДДЕЛЕНИЕ
511450 250 ден.
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МАТЕМАТИЧКИ
МАТЕМАТИЧКИ
МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 4
ТАЛЕНТ 5
ТАЛЕНТ 6
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ VIII ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ
511846 350 ден.
511743 300 ден.
511943 200 ден.

+

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 4
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА
VII ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 5
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА
VIII ОДДЕЛЕНИЕ

МАТЕМАТИЧКИ
ТАЛЕНТ 6
ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА VII
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Катерина
Аневска и Самоил Малчески
МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 4 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од седмо
одделение. Меѓутоа, таа ќе биде
интересна и за наставниците кои
дел од своето слободно време
го посветуваат на математички
надарените ученици, како
и за бројните вљубеници
во математиката. Книгава,
всушност, е збирка од 382
решени задачи во која во четири
одделни дела се обработени
аритметички, текстуални,
логички, комбинаторни
и геометриски задачи,
приспособени за учениците на
возраст од тринаесет години
до четиринаесет години.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА VII
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Катерина
Аневска и Самоил Малчески
МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 5 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од
осмо одделение. Меѓутоа,
таа ќе биде интересна и за
наставниците кои дел од своето
слободно време го посветуваат
на математички надарените
ученици, како и за бројните
вљубеници во математиката.
Книгава, всушност, е збирка
од 382 решени задачи во која
во четири одделни дела се
обработени аритметички,
текстуални, логички,
комбинаторни и геометриски
задачи, приспособени за
учениците на возраст од
четиринаесет до петнаесет
години.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА IX
ОДДЕЛЕНИЕ од авторите:
Ристо Малчески, Самоил
Малчески и Катерина Аневска
МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 6 е
збирка задачи по математика
наменета за талентираните
ученици по математика од
девето одделение. Меѓутоа,
таа ќе биде интересна и за
наставниците кои дел од своето
слободно време го посветуваат
на математички надарените
ученици, како и за бројните
вљубеници во математиката.
Книгава, всушност, е збирка
од 382 решени задачи во која
во четири одделни дела се
обработени аритметички,
текстуални, логички,
комбинаторни и геометриски
задачи, приспособени за
учениците на возраст од
четиринаесет до шеснаесет
години.
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МАТЕМАТИЧКИ
ЛИВЧИЊА
511214 50 ден.

МАТЕМАТИЧКИ ЛИВЧИЊА
Изданието „Математички ливчиња“ претставува
прирачник по предметот Математика за основно
образование. Напишано е од авторките Ирена
Христовска, Оливера Котева и Рената Брезовска.
Изданието е неопходно средство за успешно
реализирање на наставата по математика за основно
образование.

МАТЕМАТИЧКИ
СКАЛИЛА
7100733 295 ден.

МАТЕМАТИЧКИ СКАЛИЛА
Математички скалила содржи задачи поделени по
нивоа на постигнување и на секое дете му овозможува
да работи на нивото што е за него совладлив
предизвик.
Нивоа на постигнувања дадени во збирката се кратки
описи на знаење и умешност што детето би требало
да ги усвои во текот на вежбањето. Тие се и основна
алатка и за родителите за да може да му помогнат
паметно да планира и постепено, без притисок, да го
водат низ задачите.
Во збиркава се дадени и решенија на задачите, со
чија помош детето може да направи реална процена
на својата успешност. Затоа треба да се охрабрува
самостојно да се користи збирката!
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Математика 1
7500007 350 ден.

Математика 1
Изданието „Математика 1“
претставува учебник по предметот
Математика за прво одделение.
Со овој учебник учениците на возраст
од 6 до 7 години ќе можат успешно
да стекнат знаења по предметот
Математика.

МАТЕМАТИКА 1
работна тетратка
7500913 390 ден.

Математика 1 –
работна тетратка
Изданието „Математика 1 –
работна тетратка“ претставува работна
тетратка по предметот Математика за
прво одделение.
Со ова издание учениците на возраст
од 6 до 7 години ќе можат успешно
да стекнат знаења по предметот
Математика.
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РАБОТНИ ЛИВЧИЊА И
МАТЕРИЈАЛИ ЗА МАТЕМАТИКА
ЗА I, II и III одделение за
деветгодишно основно
образование

РАБОТНИ ЛИВЧИЊА
И МАТЕРИЈАЛИ ЗА
МАТЕМАТИКА ЗА
I, II и III одделение
за деветгодишно
основно образование.
511144 249 ден.

Комплетот претставува дидактички материјал по
математика за I, II и III одделение кој ќе му помогне
на ученикот полесно да го совлада материјалот
математика за соодветното одделение.
Комплетот содржи:
Табела стотка
Бројна низа
Индивидуална задача
Метар
Пари - банкноти и монети
Часовник
Лепеза од 2Д форми
Мрежа за изработка 3Д форми
Волшебни кругови

МАТЕМАТИЧКА ИСКРА
Прв број

МАТЕМАТИЧКА
ИСКРА
6003322 80 ден.
20

Драги пријатели,
Пред вас е првиот број на новото списание
Математичка искра, наменето за учениците
од второ до петто одделение. Целта на ова
списание е да ви овозможи да ги проширите
своите математички знаења, да се подготвите
за натпреварите по математика, но и да се
забавувате учејќи математика. Токму затоа,
во секој број од нашето и ваше списание
ќе најдете математички четива, задачи за
подготовка за математички натпревари,
задачи за проверка на стекнатите знаења,
но и забавни содржини кои се поврзани
со кралицата на науките, односно, со
математиката. Се надеваме дека нашето
дружење ќе ви овозможи во иднина подобро
да ги усвојувате новите училишни содржини,
како и дека ќе придонесеме да ја засакате
математиката.
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КОЛКУ Е
ЧАСОТ?
7100086 225 ден.

ДРОПКИ
7100088 225 ден.

КОЛКУ Е ЧАСОТ?

ДРОПКИ

Комплет за учење на времето. Комплетот е
едукативен за децата, а претставува и забава
за целото семејство! Играта содржи 80 карти
и претставува дидактички материјал за
основно образование со чија помош детето
лесно и едноставно ќе го научи часовникот.

Комплет кој претставува дидактички
материјал за основно образование чија
цел е да им помогне на децата да ги
научат и совладаат дропките. Играта
содржи 80 карти.

ЗНАМ И РЕШАВАМ
САМ
511319 150 ден.

ЗНАМ И РЕШАВАМ САМ
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО
МАТЕМАТИКА ЗА III одд.
Изданието „Знам и решавам сам“ е збирка
задачи по математика за трето одделение.
Со помош на ова издание учениците ќе имаат
можност да стекнат знаења по предметот
Математика со кои сами ќе ги решаваат
зададените задачи.
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ПРИРАЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
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Математика
во семејството
7500020 50 ден.

Математика во
семејството
Книга за родители на деца од 5 до 7 години со
работни материјали.
Ова издание претставува прирачник наменет
за родителите чија цел е да се поттикне и
развие зголемен интерес и разбирање за
потребата од благовремено и систематско
воведување на децата во светот на
математиката, користејќи ги сите погодности
што ги нуди семејната средина и животот на
детето во неа.
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Математика
во семејството
Работни материјали
7500020 30 ден.

Математика
во семејството
Работни материјали
Работните листови се наменети за децата од
5 до 7 години.
Ова издание претставува прирачник чија цел
е да се поттикне и развие зголемен интерес
и разбирање за потребата од благовремено
и систематско воведување на децата во
светот на математиката, користејќи ги сите
погодности што ги нуди семејната средина и
животот на детето во неа.

Prosvetno delo

+

Збирка задачи
по ФИЗИКА ЗА 8 ОДД.
511841 200 ден.

Збирка задачи
по ФИЗИКА ЗА 9 ОДД.
511941 200 ден.

Збирка задачи
по ФИЗИКА ЗА 8 ОДД. КЕМБРИЏ

Збирка задачи
по ФИЗИКА ЗА 9 ОДД. КЕМБРИЏ

Оваа збирка изобилува со задачи,
експерименти и активности по предметот
Физика за 8 одд. и е корисна алатка за
продлабочување на знаењата по физика.

Оваа збирка изобилува со задачи,
експерименти и активности по предметот
Физика за 9 одд. и е корисна алатка за
продлабочување на знаењата по физика.
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ЛИТЕРАТУРА
за ПРЕДУЧИЛИШТЕ
ДИДАКТИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ
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КАРТИ
СО БУКВИ ОД
МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА
511140 125 ден.

КАРТИ СО БУКВИ ОД
МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА
Со помош на овие карти на забавен и лесен начин се
изучува македонската азбука. На секоја карта има една
буква од азбуката, а од другата страна има поим што
започнува со таа буква.

КАРТИ
СО БУКВИ ОД
АЛБАНСКАТА АЗБУКА
511142 125 ден.

КАРТИ СО БУКВИ ОД
АЛБАНСКАТА АЗБУКА
Со помош на овие карти на забавен и лесен начин се
изучува албанската азбука. На секоја карта има една буква
од азбуката, а од другата страна има поим што започнува
со таа буква.

24

Prosvetno delo

КАРТИ
СО БУКВИ ОД
АНГЛИСКАТА АЗБУКА
511141 125 ден.

КАРТИ СО БУКВИ ОД
АНГЛИСКАТА АЗБУКА
Со помош на овие карти на забавени лесен начин
се изучува англиската азбука. На секоја карта има
една буква од азбуката, а од другата страна има
поим што започнува со таа буква и превод на
македонски јазик.

КАРТИ СО БУКВИ ОД
ГЕРМАНСКАТА АЗБУКА
511143 125 ден.

КАРТИ СО БУКВИ ОД
ГЕРМАНСКАТА АЗБУКА
Со поош на овие карти на забавени лесен начин се
изучува германската азбука. На секоја карта има една
буква од азбуката, а од другата страна има поим што
започнува со таа буква и превод на македонски јазик.
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ЛИТЕРАТУРА
за ПРЕДУЧИЛИШТЕ
ДИДАКТИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ
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Карти
за собирање и
одземање
511126 207 ден.

Карти за собирање и одземање
Карти за собирање и одземање кои претставуваат
дидактички материјал за матматика за деветгодишно
основно образование. Едноставна и интересна игра,
наменета за играње во пар, која помага за автоматизација на
собирањето и одземањето. Комплетот содржи 76 едукативни
и забавникарти и 4 празни карти наменети за самостојно
составување задачи. Секоја карта го содржи одговорот на
задачата поставена од другата страна на картата.

Карти
за множење и
делење
511127 207 ден.

Карти за множење и делење
Комплет карти кој претставува дидактички
материјали за математика за деветгодишното
основно образование. Комплетот карти е едноставна
и интересна игра, наменета за играње во пар, која
помага за автоматизација на множењето и делењето.
Комплетот содржи 76 едукативни и забавни карти и
4 празни карти наменети за самостојно составување
задачи. Секоја карта го содржи одговорот на задачата
поставена од другата страна на картата.

Карти
со броеви
511128 316 ден.

КАРТИ СО БРОЕВИ
Комплетот карти со броеви претставува дидактички
материјал за математика за деветгодишното основно
образование. Карти со броеви од 0 до 100.
Вклучени се и:
10 карти со симболи на математички операции;
13 карти „од сликите наши-приказни ваши“;
12 празни карти за да вежбате.
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Домино карти
511129 99 ден.

ДОМИНО КАРТИ
Комплет карти домино кој претставува дидактички
материјал за основното образование по предметот
Математика. Комплетот претставува забавно-едукативна
игра домино со цел полесно совладување на материјалот
по математика во основното образование.

МЕМОРИЈА КАРТИ
511156 315 ден.

МЕМОРИЈА КАРТИ
Комплет карти кој претставува дидактички материјал по
математика за основното деветгодишно образование.
Комплетот содржи игри на спојување и на меморија.
Карти за спојување дропки и децимални броеви, а
може да се прошири со игри со проценти. Игри за
поединци или парови.

ДОМИНО ИГРИ
511155 130 ден.

ДОМИНО ИГРИ
Комплет карти со домино игри кој претставува
дидактички материјал за математика за деветгодишно
основно образование. Во ова пакување се вклучени
две едноставни и интересни игри кои имаат голема
примена при разбирањето и уврдувањето на
термините и математичките поими од делот на дропки,
децимални броеви и проценти.
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ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

КАРТИ СО СТРЕЛКИ
СО ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Овој комплет карти со стрелки со децимални
броеви содржи по девет карти со децимални
броеви од 0,001 до 0,009, од 0,01 до 0,09, од 0,1
до 0,9 и од 1 до 9.
Картите се разликуваат според бојата со цел
полесно да се утврдат единиците, десеттините,
стотините.

КАРТИ
СО СТРЕЛКИ СО
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
511149 110 ден.

Картите се со рзлични должини што се
преклопуваат и можат да се постават една над
друга за да се формираат децимални броеви и
да прикажат како се разложуваат децималните
броеви (единици, десеттини и стотини) и
месната вредност на цифрите во бројот.

КАРТИ СО СТРЕЛКИ
511150 110 ден.

КАРТИ СО СТРЕЛКИ
Комплетот содржи карти за внесување вредност
од 10 000 до 1 000 000.
Овој комплет карти со стрелки содржи десет
илјади од 10 000 до 90 000, стотки илјади од 100
000 до 900 000 и милион 1 000 000.
Картите се разликуваат според бојата со цел
полесно да се утврдат десет илјадите, сто
илјадите и милион.
Картите се со различни должини што се
преклопуваат и можат да се постават една над
друга за да се формираат броеви и да прикажат
што претставува секоја цифра во петцифрен,
шестцифрен или седумцифрен број. Тие може
да се користат во комбинација со постојните
карти со стрелки за единици, десетки, стотки и
илјадарки.
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КАРТИ СО СТРЕЛКИ
511130 110 ден.

КАРТИ СО СТРЕЛКИ
Овој комплет карти со стрелки (за внесување
вредност) содржи: единици од 1 до 9, полни
десетки од 10 до 90, полни стотки од 100 до 900
и полни илјадарки од 1000 до 9000.
Картите се разликуваат според бојата со цел
полесно да се утврдат единиците, десетките,
стотките и илјадарките.
Картите се со различни должини што се
преклопуваат и можат да се постават една над
друга за да се формираат броеви и да прикажат
што претставува секоја цифра во двоцифрен,
трицифрен или четирицифрен број.

Prosvetno delo

ПОСТЕР
ТАБЕЛА ЗА ДРОПКИ,
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ И
ПРОЦЕНТИ
511154 19 ден.

ПОСТЕР ТАБЕЛА ЗА ДРОПКИ,
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ И
ПРОЦЕНТИ
Постерот „Табела за дропки, децимални броеви
и проценти“ претставува помагало за учениците
од основното образование со цел полесно
совладување на дропките, децималните броеви и
процентите.

ПОСТЕР ДЕЛ ОД
КООРДИНАТЕН СИСТЕМ
511152 19 ден.

ПОСТЕР
КООРДИНАТЕН СИСТЕМ
511153 19 ден.

ПОСТЕР ДЕЛ ОД
КООРДИНАТЕН СИСТЕМ

ПОСТЕР
КООРДИНАТЕН СИСТЕМ

Постерот „Дел од координатен систем“
претставува помагало за учениците од
основното образование и е корисна алатка за
успешно вежбање на координатниот
систем.

Постерот „Kоординатен систем“ претставува
помагало за учениците од основното
образование и е корисна алатка за успешно
вежбање на координатниот систем.
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ПО МАТЕРИЈАЛИ
МАТЕМАТИКА
ДИДАКТИЧКИ
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Постер –
БРОЈНА НИЗА.
511132 19 ден.

Постер - БРОЈНА НИЗА
На обележаната бројна низа (0-100) може да се
пишува со маркерот и потоа напишаното може
да се избрише. Истото може да се прави и на
индивидуалната задача. Таа е необележана
бројна низа на која се означени само полните
десетки. Дадени се примери од неколку броеви
кои треба да се впишат на бројната низа, а
има и празни полиња во кои учениците сами
пишуваат броеви и потоа ги впишуваат на
бројната низа.
Бројната низа се користи за развивање на
мисловното пресметување.
Со неа се создава мисловна претстава,
што може да се користи за развој на
размислувањето на учениците за с труктурата
на броевите. Таа може да се користи за
цели броеви, негативни броеви, дропки или
децимали.

Бројната низа има многу намени, а обезбедува
и визуелна поддршка. Таа е одличен начин
учениците да го е видентираат своето
математичко размислување; може да се
користи ефикасно од страна на ученици кои
само што почнале да ги забележуваат своите
математички вештини, сѐ до ученици кои
можат да решаваат и посложени задачи.
Овие низи, обележаната и необележаната,
можат да ги користат група ученици, парови
или секој одделно.
Сите активности во кои се употребува
бројната низа овозможуваат лесен пристап
при р
 еализација на целите од програмите
за работа по математика со учениците од I,
II и III одделение, особено од темата „Број и
решавање проблеми“.

ЗАДАЧА
– БРОЈНА НИЗА
511133 19 ден.

ИНДИВИДУАЛНА ЗАДАЧА
Пластифициран постер кој претставува
индивидуална задача за ученикот
по математика со цел полесно да се
совлада бројната низа.
Постерот е едностран.
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ПОСТЕР
НИЗА ЗА
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
511151 19 ден.

ПОСТЕР НИЗА ЗА
ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Постерот „Низа за децимални броеви“
претставува помагало за учениците
од основното образование и е
корисна алатка за полесно учење на
децималните броеви.

Табела 100
511131 19 ден.

Табела 100
Табелата 100 претставува низа од броеви од 1 до
100 распоредени во низи од десетки. Табелата
е пластифицирана и на неа може да се пишува
повеќепати (се пишува со маркер за табла, а се
брише со хартиено или влажно марамче).
Оваа табела е суштински важна за изведување
пресметки при кои се развиваат мисловни
методи и шеми.
Се употребува при реализација на повеќе цели
од програмите за I, II и III одделение за различни
теми: број, број и решавање п
 роблеми, броеви и
системи на броеви, множење и делење итн.
Употребата на табелата 100 на ученикот може да
му помогне да:
брои по 2 и по 10;
брои по десет до 100, почнувајќи од конкретен
едноцифрен број;
брои по еден и по десет со едноцифрени и
двоцифрени броеви нанапред и наназад;
брои со мали постојани чекори по 3 до 30 и по 4 до
40 итн.;
одреди број што е за 1 или за 10 поголем или помал
од некој двоцифрен број;
заокружува двоцифрени броеви до најблиската
десетка;
ги учи и ги препознава броевите што се добиваат
со броење по 2, 5 и 10 и да ги согледува соодветните
факти за делење;
го поврзува броењето нанапред и наназад по десет
за наоѓање броеви кои се за 10 поголеми или помали
од еден број (до 100);

го разбира собирањето како броење нанапред и
наназад и како комбинација на две количества;
го користи знаењето за собирање парови еднакви
собироци присобирање два различни собирока (на пр.
5 + 6);
удвои кој било едноцифрен број;
се обидува да дели броеви до 10 за да утврди кои
броеви се парни, а кои непарни;
ја објаснува и продолжува низата (како што е броење
по десет нанапред и наназад, на пр. 90, 80, 70 итн.);
ги препознава едноставните односи меѓу броевите
(на пр., овој број е за десет поголем од тој број).
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ПЕРИОДЕН СИСТЕМ
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
511709 40 ден.

ГЕОМЕТРИСКИ БЛОК
5111160 86 ден.

ГЕОМЕТРИСКИ БЛОК
Геометрискиот блок содржи хартија со
квадратна мрежа, изометриска хартија и
милиметарска хартија. Наменет е за основно
и за средно образование по физика и по
математика.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
ДО 10
7100080 165 ден.

СОБИРАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ ДО 10
Забавно-едукативна таблица која
претставува дидактички материјал по
математика за основно образование.
Таблицата има за цел да ги научи децата
како да собираат, да одземаат и да
пресметуваат.
Таблицата е двострана.
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СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
ДО 100
7100081 165 ден.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
ДО 100
Оваа таблица претставува дидактички
материјал по математика за основно
образование со цел да ги научи децата на
лесен и забавен начин како да собираат и
одземаат до 100. Таблицата ќе им помогне
да пресметуваат, да собираат и да одземаат.
Таблицата е двострана.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
ДО 1000
7100082 165 ден.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО
1000
Забавно-едукативна таблица која
претставува дидактички материјал по
математика за основно образование. Со
помош на таблицата децата лесно и забавно
ќе научат да одземаат трицифрени броеви,
да го најдат бројот што недостига, да наоѓаат
збир на три броја и слично.
Таблицата е двострана.

СОБИРАЊЕ
ДО 100 000
7100083 165 ден.

СОБИРАЊЕ ДО 100 000
Забавно-едукативна таблица која
претставува дидактички материјал за
основно образование по математика. Целта
на таблицата е на забавен и едукативен
начин да им помогне на децата да собираат
до 100 000.
Таблицата е двострана.
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ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Релјефна карта
мала
511306 20 ден.

МАЛА КАРТА
МАКЕДОНИЈА
511625 50 ден.

нема карта
511624 50 ден.
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НЕма карта
МАКЕДОНИЈА
511626 90 ден.

НЕМА КАРТА
ЕВРОПА И АЗИЈА
511736 90 ден.

НЕМА КАРТА
АФРИКА, АМЕРИКА,
АВСТРАЛИЈА И ПОЛАРНИ
ОБЛАСТИ
511736 90 ден.

Prosvetno delo

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Водич
за наставници
7300100 100 ден.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВО ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛНИЦИ
СО УЧЕНИЦИ СО ПОП
Водич за наставници

Многу е важен моментот на прифаќање на различноста од секој вид, особено во процесот
на воспитно-образовната работа. По спознавањето потребата на поголемиот дел од
наставниците од основното и средното образование да добијат насоки според кои треба
да се одвива текот на часот со учениците со посебни потреби, создадовме водич за
наставници каде што ќе се сретнете со:
- општи црти за различни попречености
- практични насоки за однесување, организација и создавање атмосфера на прифаќање на
самиот час
- начинот на комуникација и очекувањата на родителите на учениците со ПОП.
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ИМПУЛС
7523438 70 ден.

ИМПУЛС
Тешко е да се почне едно писмо кое треба да
покрие 10-годишно отсуство. Последниот број
на списанието за популаризација на физиката –
ИМПУЛС број 55, дојде до рацете на учениците
во 2008 година. Потоа, поради прекинот на
продажбата на списанијата од ваков вид низ
училиштата, ИМПУЛС влезе во децениски сон.
Сон дека некогаш пак ќе се издава и печати, со
цел учениците – љубители на физиката – да
можат да уживаат во неговите содржини.
По овој „сонлив“ период во кој се сменија
и генерациите, оние кои биле ученици со
последниот број на ИМПУЛС, сега се професори
на новите читатели. Искрено се надеваме дека
овие професори не го заборавиле ИМПУЛС
и дека со љубов и задоволство ќе им го
препорачаат на младите истражувачи.
Во изминатата деценија се случија многу
интересни настани од областа на физиката и
природните науки воопшто. Разните откритија,
отворањето на нови универзитети, развојот на
приватни вселенски програми, електричните
автомобили, мегабајтите на компјутерите
преминаа во гигабајти, мобилните телефони
кои се користеа за зборување сега се подобри
компјутери од оние во 2008 година, камерите

кои имаа 1 Mp сега имаат 20 Mp. Редакцијата
на ИМПУЛС ќе им препушти на читателите да
го проучат овој десетгодишен период. Новиот
број на ИМПУЛС ќе започне со актуелни
содржини од последниве години. Искрено
се надеваме дека ИМПУЛС до вас ќе доаѓа
двапати годишно, еднаш наесен и еднаш
напролет.
Ние ќе се трудиме ова списание да има
модерен изглед, да одговара на 21. век, да
има содржини кои се тековни и да бидат
исполнети со новости и занимливости. Рубрики
кои постоеле низ годините за проширување
на знаењата, избрани задачи за решавање,
патувања низ историјата на физиката ќе има и
во иднина. Посебно внимание ќе се обрне на
принципите за решавање задачи, со цел да се
постигнат подобри резултати на натпреварите.
Почитувани читатели, ве повикуваме да се
вклучите во ИМПУЛС преку одговори на
наградните прашања и задачи, преку сугестии и
предлози за техничкиот изглед на списанието.
Слободно кажете ни што ви се допаѓа, а
што не. Испратете ни ваши фотографии од
експерименти и сè што е поврзано со физиката,
а ние на најдобрите ќе им отстапиме простор
во некој нареден број на ИМПУЛС.
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БУКВАРКА
на албанскиот
јазик за 2 ОДД.
531205 50 ден.

БУКВАРКА
на албанскиот
јазик за 2 ОДД.
531206 50 ден.

БУКВАРКА на
турскиот јазик
за прво одделение
541102 20 ден.
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БУКВАРКА
на албанскиот
јазик за 2 ОДД.
531207 50 ден.

Prosvetno delo

+

Математика низ
игра и забава
за 1 одд. на
албански јазик
531140 160 ден.

Математика
низ игра и забава
за 2 одд. на
албански јазик
531240 160 ден.

Математика
низ игра и
забава за
3 одд. на
албански јазик
531240 160 ден.

ПЕРИОДЕН СИСТЕМ
НА ЕЛЕМЕНтите на
албански јазик
531706 50 ден.
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9 789989 011955

Oliver Zajkov

Mimoza Ristova



Oliver Zajkov

Збирка задачи по
Физика за 8 одд. Кембриџ на албански
јазик
531841 200 ден.

Збирка задачи по
Физика за 9 одд. Кембриџ на албански
јазик
531941 200 ден.

Збирка задачи по Физика
за 8 одд. – Кембриџ
на албански јазик

Збирка задачи по физика
за 9 ОДД.– Кембриџ
на албански јазик

Оваа збирка изобилува со задачи, експерименти
и активности по предметот Физика за 8 одд.
на албански јазик и е корисна алатка за
продлабочување на знаењата по физика.

Оваа збирка изобилува со задачи,
експерименти и активности по предметот
Физика за 9 одд. на албански јазик и е
корисна алатка за продлабочување на
знаењата по физика.

Prosvetno delo

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС
НА СВЕТОТ
511514 390 ден.

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС НА СВЕТОТ
Географски атлас на светот - ексклузивно издание
изработено со најсовремен пристап на дигитално
и тематско гис-мапирање, при што се користени
специјални, глобални тридимензионални подлоги
за релјефот на: копното, морското и океанското дно;
во прилог има ЦД со сите содржини од Географскиот
атлас на светот.

+

ИСТОРИСКИ АТЛАС
511518 400 ден.

Историски атлас
Автори: д-р Васил Јотевски; д-р Ѓорѓи
Чакарјаневски;
д-р Катерина Тодороска; д-р Тодор
Чепреганов;
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Постер
„Азбука“
7600001 140 ден.

Постер „Азбука“
Постерот „Азбука“ претставува
дидактичко средство за успешна
реализација на наставата по
македонски јазик во почетните
одделенија од основното
образование.

УЧИМЕ ЛАТИНИЦА
7600038 140 ден.
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Постер
„Се грижиме за
планетата“
7600017 140 ден.

Постер
„Се грижиме за
планетата“
Едукативен постер „Се грижиме за планетата“
кој претставува дидактичко средство за
успешно реализирање на предучилишниот
воспитно-образовен процес, како и нанаставата
за прво одделение во основното образование.

СЕЛЕКТИРАЊЕ
НА ОТПАДОТ
7600035 140 ден.
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Постер
„Годишни
времиња“
7600013 140 ден.

Постер
„Од семе
до растение“
7600014 140 ден.
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Постер „Годишни времиња“
Едукативен постер „Годишни времиња“ кој
претставува дидактичко средство за успешно
реализирање на предучилишниот воспитно
-образовен процес, како и на наставата за прво
одделение во основното образование.

Постер „Од семе до растение“
Постерот „Од семе до растение“ претставува
дидактичко средство за успешна реализација на
наставата во почетните одделенија од основното
образование.
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Постер
„Домашни
животни“
7600015 140 ден.

Постер „Домашни
животни“
Едукативен постер „Домашни животни“ кој
претставува дидактичко средство за успешно
реализирање на предучилишниот воспитно
-образовен процес, како и на наставата
во почетните одделенија од основното
образование.

Постер „Диви животни“
Постер Диви
животни
7600016 140 ден.

Едукативен постер „Диви животни“ кој претставува
дидактичко средство за успешно реализирање на
предучилишниот воспитно-образовен процес како и
на наставата во почетните одделенија од основното
образование.
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ПОСТЕР
„ЗЕЛЕНЧУКОВА
ГРАДИНА“
7600024 140 ден.

ПОСТЕР „ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА“
Едукативен постер „Зеленчукова градина“ кој претставува
дидактичко средство за успешно реализирање на
предучилишниот воспитно-образовен процес, како и
на наставата во почетните одделенија од основното
образование.

МОРСКИ СВЕТ
7600036 140 ден.
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ДИНОСАУРУСИ
7600027 140 ден.

Постер
„Децата во
светот“
7600019 140 ден.

Постер „Децата во светот“
Едукативен постер „Децата во светот“ кој претставува
дидактичко средство за успешно реализирање на
предучилишниот воспитно-образовен процес, како
и на наставата за прво одделение во основното
образование.
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КОМПЛЕТ ЅИД
СО ДРОПКИ
511148 39 ден.

КОМПЛЕТ ЅИД СО ДРОПКИ
Комплетот „Ѕид со дропки“ претставува
дидактички материјал по математика за
основно образование. Комплетот содржи
постер за вежбање на дропките, постер за
сечење на дропките и плик за складирање
на деловите.

Постер
„Човековото
тело“
7600012 140 ден.

Постер
„Човековото
тело“
Едукативен постер
„Човековото тело“ кој
претставува дидактичко
средство за успешна
реализација на наставата во
основното образование.
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ПОСТЕР
БРОЕВИ
ОД 0 ДО 5
7600029 140 ден.

+

БРОЕВИ
ОД 6 ДО 10
7600030 140 ден.

ФОРМИ И
ФИГУРИ
7600032 140 ден.
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КУФЕРЧЕ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА I, II и III одд.
511125 999 ден.

КУФЕРЧЕ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА I, II и III одд.
Куферчето претставува комплет дидактички
материјали кој ги содржи сите потребни
материјали за реализација на практичната
настава од пониските одделенија во основното
деветгодишно образование според наставната
програма усвоена од Бирото за развој
на образованието, а која е преземена од
Меѓународниот центар за наставни програми
(Cambridge International Examinations). Овој
комплет можете да го користите и за вежбање
дома.

КУФЕРЧЕ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА IV, V и VI ОДДЕЛЕНИЕ
511157 890 ден.

КУФЕРЧЕ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА IV, V и VI ОДДЕЛЕНИЕ
Куферчето претставува комплет дидактички
материјали кој ги содржи сите потребни
материјали за реализација на практичната
настава од средните одделенија во основното
деветгодишно образование според наставната
програма усвоена од Бирото за развој
на образованието, а која е преземена од
Меѓународниот центар за наставни програми
(Cambridge International Examinations). Овој
комплет можете да го користите и за вежбање
дома.

МАТЕМАТИЧКИ
СЕМАФОР
511103 100 ден.

МАТЕМАТИЧКИ СЕМАФОР
Математички семафор наменет
за прво одделение.
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СМЕТАЛКА
АБАКУС
2Е0210 90 ден.

+

Жетони за
броење
2Е0241 40 ден.

Жетони за броење
Жетони пластични за броење.

КРУГ
ФРАНЦУСКИ
7100142 70 ден.

МАГИЧЕН КРУГ ПО
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
Овој круг претставува дидактичко
средство за изучување на францускиот
јазик, како за основно, така и за средно
образование.
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КРУГ
ЕДИНИЦИ МЕРКИ
7100102 70 ден.

КРУГ ЕДИНИЦИ МЕРКИ
Кругот единици мерки претставува
корисна алатка за изучување на
единиците мерки. Служи како помагало
за учениците во основното и во средното
образование.

КРУГ
ГЕОМЕТРИЈА
7100105 105 ден.

КРУГ ГЕОМЕТРИЈА
Забавно-едукативен круг по геометрија.
Наменет е за учениците во основното и во
средното образование. На лесен и едукативен
начин учениците ќе имаат можност да ја
совладаат геометријата.

КРУГ
ГЕОМЕТРИЈА
АЛБАНСКИ
7200105 70 ден.

КРУГ ГЕОМЕТРИЈА на
албански јазик
Забавно-едукативен круг по геометрија.
Наменет е за учениците во основното
и во средното образование. На лесен и
едукативен начин учениците ќе имаат
можност да ја совладаат геометријата.
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КРУГ
НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ
ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
7100106 70 ден.

КРУГ НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ
ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
Забавно-едукативен круг за лесно изучување
на неправилните глаголи во англискиот јазик.
Кругот ја содржи основната форма на глаголот,
формата на глаголот во PAST TENSE и PAST
PARTICIPLE. Исто така, кругот го покажува и
зборот на македонски јазик.
Кругот е наменет за учениците во основното и
вд средното образование.

КРУГ
еВРОПА
7100107 70 ден.

КРУГ ЕВРОПА
Забавно-едукативен круг кој претставува
помагало за учениците од основното
образование по предметот Географија.
Кругот ги содржи следниве информации:
име на држава, државно знаме,
површина, главна река, број на жители и
главен град.
Се користи во основното и во средното
образование.

КРУГ
МЕКЕДОНИЈА
7100108 70 ден.

КРУГ МАКЕДОНИЈА
Забавно-едукативен круг кој е наменет
за учениците од основното и од
средното образование. Се користи по
предметот Географија и служи како
алатка за изучување на реките, патиштата,
општините и други корисни податоци.
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МАТЕМАТИЧКИ
ПЛОЧКИ
511102 265 ден.

СЕТ БУКВИ
511138 198 ден.

СЕТ БУКВИ
Сетот букви претставува дидактички
материјал за основно образование.
Сетот букви е неопходна алатка за
успешна реализација на наставата.

СЕТ БРОЈКИ
511139 198 ден.

СЕТ БРОЈКИ
Сетот бројки претставува дидактички
материјал за основно образование.
Сетот бројки е неопходна алатка за
успешна реализација на наставата.
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Глобус што свети
30 см физичко
–политички
на македонски
јазик
ГЛОБУС
ШТО СВЕТИ
2T41201 800 ден.

ГЛОБУС
ШТО СВЕТИ
2Т41302 1120 ден.

ГЛОБУС
2T41202 520 ден.

ГЛОБУС
2Т41303 800 ден.

Глобус 20 см
физичко-политички
на англиски јазик.

Глобус 30 см
физичко-политички
на македонски јазик.
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КУПИ ONLINE
www.prosvetnodelo.com.mk

КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар
02/3117 558,
076/496 858
ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15
Бр. 2 Скопје, Центар
02/3222 621,
075/479 387
ул. „Даме Груев“ бб
Бр. 3 Прилеп
048/417 026,
075/464 976
ул. „Ѓорче Петров“ бб
Бр. 4 Скопје, Влае
02/2033 045,
075/356 147
ул. „Ацо Шопов“, бр. 6
Бр. 5 Велес
043/212 610,
075/316 895
ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7
Бр. 6 Струмица
034/511 979,
075/464 989
ул. „Маршал Тито“, бр. 18
Бр. 7 Скопје, Кисела Вода
02/5111 530,
075/335 316
ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3
Бр. 8 Кочани
033/271 560,
075/316 612
ул. „Маршал Тито“, бр. 45
Бр. 9 Битола
047/240 899,
075/464 977
ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен
Бр. 10 Кавадарци
043/415 844,
075/464 234
ул. „Илинденска“, бр. 11
Бр. 11 Тетово
044/511 984,
075/479 381
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип
032/389 450,
075/464 978
ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 21 Скопје, Сити мол
02/3086 700,
076/361 354
ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 13 Охрид
046/255 389,
075/453 442
бул. „Македонски
просветители“, бр. 8

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058
бул. „Јане Сандански“,
бр.71- а, лок. 54

Бр. 14 Битола
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442
бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276
ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 15 Скопје, Рамстор
02/2434 680,
075/451 042
ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13
лок. ф-15
Бр. 16 Скопје, Лептокарија
02/3061 762,
075/316 020
бул. „Партизански одреди“,
бр. 645-4
Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442
ул. „Караорман“, бр. 2
Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 85
Бр. 19 Струмица
034/330 972,
075/464 989
ул. „Ленинова“, бр. 29
Бр. 20 Кичево
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527
ул. „11 Октомври“, бр. 2
Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442
ул. „Димитар Влахов“,
бр. 57А
Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240
бул. „Јане Сандански“,
бр.79А /1-7
Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510
ул. „Народен фронт“, бр. 21
Бр. 29 Кавадарци
043/528 278
078/326 537
ул. „Пано Мударов“ бр.64
Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898
„Прашка“ бр. 15
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