
budúcim prvákom

k zápisu

L. Virgovièová

Blok prípravných cvikov k šlabi−
káru slú�i na rozcvièenie jemnej
motoriky rúk a oèí v prípravnom
období. Dôle�itá pomôcka
na propedeutiku písania.

Moje prvé èiary

A4, 48 strán, dvojfarebný

L. Virgovièová

Šes� písaniek s predtlaèou k šlabikáru.
Súbor obsahuje štandardné tvary všetkých
písmen malej a ve¾kej abecedy, problémové
úlohy, kaligrafické obrázky, mo�nos�
obrázkového hodnotenia a motivovania.

Písmenká – moji kamaráti

A5, po 48 strán, dvojfarebné

D. Kovárová – A. Kurtulíková

doplnkový
materiál vo vyuèovaní
Prírodovedy

Zvládnime ¾ahko a hravo:
nielen v¾avo a vpravo
Pracovný zošit zameraný na precvièovanie
pravo−¾avej a priestorovej orientácie.
Je mo�né vyu�i� ho ako

, na ktorú
je obsahovo naviazaný.
B5, 32 strán, dvojfarebný

K. Štefeková – R. Culková

PZ na elementárne èítanie
pomáha zvládnu� základy
èítania a pripraví deti na prá−
cu so šlabikárom. Mno�stvo
zaujímavých úloh a didaktic−
kých hier stúpajúcej nároè−
nosti, vystrihovacia príloha.

Uèíme sa èíta�

A4, 32 strán, plnofarebný

K. Štefeková – R. Culková

Pä� písaniek so štandardizovaným
písmom a pomocnou lineatúrou,
ktoré pokrývajú písanie v príprav−
nom, šlabikárovom, ale aj celom
èítankovom období. Nácvik písmen
a spojov je prepojený s nápoved−
nými obrázkami v uèebnici.

Písanie v 1. roèníku ZŠ

A4, spolu 136 strán, dvojfarebné

K. Štefeková – R. Culková

Pomôcka na precvièovane tvarov písma
pod¾a výberu uèite¾a. Písanka je rozdelená
na dve èasti. Odporúèa sa na fixáciu
tlaèených a písaných písmen.

Písanka pre 1. roèník

A4, 48 strán, dvojfarebná

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

Inak platia bežné ceny
uvedené pri titule.

Objednávať môžete
kedykoľvek

počas roka 2015.

Uvedené tituly sú hradené z prostriedkov rodièov (resp. škôl èi obecných úradov).
Informácie nájdete v ediènom katalógu, ktorý je k dispozícii vo Vašej škole, alebo na orbiswww. pictus.sk

¼. Nguyen

Pracovný zošit na prácu
detí. S vystrihovacou kartónovou prílohou.

Kamarát do školského klubu

A4, 64 strán, plnofarebný

v školskom klubeZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

O r b i s P i c t u s I s t r o p o l i t a n a

R. Sivoková

Je rozdelený na dve èasti: pracovné
listy na fixáciu prebraného uèiva
šlabikárového obdobia a pracovné
strany k ¾udovým rozprávkam,
ktoré sa dajú aj vypoèu� z nahrávky.

Slovenský jazyk
šaša Tomáša

A4, 64 strán, dvojfarebný

Nakupujte ešte výhodnejšie – staňte sa členom KLUBU!

AKCIA!

AKCIA!



Uvedené tituly sú hradené z prostriedkov rodièov (resp. škôl èi obecných úradov).
Informácie nájdete v ediènom katalógu, ktorý je k dispozícii vo Vašej škole, alebo na orbiswww. pictus.sk

NIŽŠIE CENY
Ak objednaný

tovar uhradíte

a doklad pošlete spolu
s objednávkou:

získate výhodnejšiu
cenu za tovar

ušetríte si starosti
v septembri

do 15. 3.

P. Èernek – V. Repáš

Inovované farebné vystrihovacie
kartóny obsahujú kartièky s èíslami,
bodkami, znamienkami, geometric−
kými útvarmi a peniazmi. Odporú−
èame pre ka�dého �iaka v triede.

Èísla a hry pre 1. roè. ZŠ

A4, 16 strán, plnofarebný

M. Totkovièová

Autokorektívne karty zahàòajú ná−
cvik a upevnenie spojov sèitovania
a odèitovania v obore do 20, pozná−
vania geometrických tvarov a orien−
táciu v rovine.

Rozcvièky pre všetky
hlavièky z matematiky

Odporuèilo MŠ SR.
A5, 48 strán, plnofarebné

Š. Moravèík – ¼. Suchalová
Krá¾ Abecedár ponúka
Písmenká z klobúka

alebo

(Ma¾ovaná abeceda)
Dielo plné krátkych milých básnièiek
s krásnymi ilustráciami ve¾kých písmen
slovenskej abecedy. Na ka�dej strane
sa nachádzajú aj vzory ve¾kých a malých
písmen abecedy v tlaèenej i písanej
forme. Špirálová väzba spolu s kartó−
novým podstavcom umo�òuje postavi�
knihu na stôl ako kalendár. Strany je
mo�né vyu�i� aj ako obrázky na ná−
stenku. Kniha je vhodným darèe−
kom pre prvákov pri vstupe do školy.
B5, 32 strán, plnofarebné
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Inak platia bežné ceny
uvedené pri titule.

Objednávať môžete
kedykoľvek

počas roka 2015.

budúcim prvákom

k zápisu
ZADARMOZADARMO

Už za

každých

ďalší

10
exemplárov jedného

titulu dostane škola

exemplár

V. Repáš – I. Janèiarová

(1. diel, 2. diel)
Súbor dvoch pracovných
zošitov výrazne zjednodušuje prácu
uèite¾a v prvej triede. �iakov spre−
vádzajú svetom matematiky múdry
macko MAT, rozumná sova EMA
a bystrá rybka TIKA. Ka�dá posta−
vièka prináša svoj spôsob poèítania.
Pracovné zošity sú plné pestrých,
zaujímavých a zábavných úloh
rozvíjajúcich všetky potrebné
matematické kompetencie.

Matematika pre 1. roèník

Odporuèilo MŠ SR.
A4, po 80 strán, plnofarebné

P. Èernek – V. Repáš

Ob¾úbený pracovný zošit –
zbierka úloh je modernizovaná,
doplnená a zosúladená
s po�iadavkami ŠVP.

Matematika
pre ka�dého prváka

A4, 64 strán, plnofarebná

I. Janèiarová – ¼. Nguyen
Èísielkový domèek
Doplnkový pracovný zošit
na nácvik správneho písania
èíslic a precvièenie elementár−
neho poèítania v obore do 10.
Je koncipovaný ako rozprávkový
príbeh doplnený krátkymi
básnièkami.
A5, 48 strán, dvojfarebný

Nakupujte ešte výhodnejšie – staňte sa členom KLUBU!

AKCIA!


