
Doplňte balíčky o další materiály za zvýhodněnou cenu:

RUDOLF ŠTORKÁN

ČTU SI A ROZUMÍM

Hudební výchova 1 – 
pracovní učebnice

běžná cena
  99 Kč

Dopravní výchova 
 – učebnice

běžná cena
 109 Kč

Čítanka 1 – učebnice

běžná cena
 109 Kč

ČTI+
Baf a jeho šťastný den – 
kniha

běžná cena
  79 Kč

Procvičovací karty
na celý školní rok – Čj, M, Prv

běžná cena
 149 Kč

Oboustranná stíratelná 
tabulka
s pomocnými linkami pro vázané 
nebo nevázané písmo

běžná cena
  59 Kč

cena v balíčku
70 Kč

cena v balíčku
75 Kč

cena v balíčku
75 Kč

cena v balíčku
45 Kč

cena v balíčku
110 Kč

cena v balíčku
40 Kč

 kvalitní učebnice Nakladatelství Fraus
• český jazyk
• matematika
• prvouka

kvalitní školní pomůcky Faber-Castell

dárek pro vaše prvňáčky

2018/2019

na školní rok

Za balíček v hodnotě více než 1 300 Kč

zaplatíte jen 745 Kč.

Připravte se s námi na první školní den!

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz | marketing@fraus.cz

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz | marketing@fraus.cz
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Matt the Bat
pracovní učebnice

běžná cena
  199 Kč

cena v balíčku
145 Kč

Více informací na 
www.fraus.cz/startovacibalicky.

Slavnostně zabaleno 
v dárkové krabici s mašlí.

Startovací balíčky
pro prvňáčky

NOVINKA

Akce Startovací balíčky probíhá 
do 30.6. nebo do vyprodání zásob. 

Tuto akci nelze kombinovat s akcemi uvedenými 
v edičním plánu a nevztahuje se na ni zvýhodnění 
Partnerských škol FRAUS ani žádné další slevy.

NOVINKA – Startovací balíček pro děti s SVP

běžná cena
  2 520 Kč

cena v balíčku
1 300 Kč

•  Český jazyk – genetická metoda pro SVP
•  Matematika se Čtyřlístkem pro SVP
•  Prvouka nová generace / Prvouka původní řada*

Více na www.fraus.cz/svp.

*Prvouka není upravena pro děti s SVP



Sestavte si

pro prvňáčky podle svých potřeb:
Startovací balíček

dárkovou krabici s mašlí školní pomůcky Faber-CastellČeský jazyk 
– genetická
metoda

(běžná cena 403 Kč) • Začínáme číst a psát
• Už čteme a píšeme sami
• Hrajeme si ve škole i doma
• Uvolňovací cviky
• Písanka 1–3 dle výběru

Písanka
nevázaného 
písma
Sasson

• Písanka
vázaného 
písma

•

NOVÁ GENERACE UČEBNIC PŮVODNÍ ŘADA UČEBNIC

Matematika
– dle prof.
Hejného

(běžná cena 228 Kč)

• pracovní učebnice 1
• pracovní učebnice 2

• pracovní učebnice 1
• pracovní učebnice 2

NOVÁ GENERACE UČEBNIC PŮVODNÍ ŘADA UČEBNIC

Český jazyk 
– analyticko-
-syntetická 
metoda

(běžná cena 374 Kč)

• Živá abeceda
• Slabikář
• Písanka 1–4

• Živá abeceda
• Slabikář
• Písanka 1–4 vázané písmo

 Živá abecedaeceda Živá abecedaeceda

 Vše ve variantě pro vázané i nevázané písmo

NOVÁ GENERACE UČEBNIC PŮVODNÍ ŘADA UČEBNIC

Matematika
se Čtyřlístkem

(běžná cena 158 Kč)

• pracovní učebnice 1 • pracovní učebnice 2

Prvouka
(běžná cena 119 Kč)

• pracovní učebnice • pracovní učebnice

(běžná cena 450 Kč) (běžná cena 139 Kč)

• grafi tová tužka GRIP JAMBO B
• pastelky JUMBO tříhranné
• lepidlo 20 g
• vodové barvy se štětcem Ø 24 mm, 12 barev
• modelovací hmota, 10 barev
• voskovky, 12 barev
• guma
• dvojité ořezávátko se zásobníkem

Kromě učebnic každý balíček obsahuje:

interaktivní učebnice 
Flexibooks

licenci vzdělávacího 
portálu Fred

sadu učebnic pro učitele 
k balíčkům obsahujícím 
učebnice nové generace

Při objednávce více než 20 kusů balíčků můžete zdarma získat:

Jak na to?
Po objednání více než 20 ks Startovacích balíčků FRAUS pošlete číslo objednávky na info@fraus.cz. Naši kolegové ze zákaznické 
podpory se s vámi spojí a zpřístupní vaší škole roční školní multilicenci Flexibooks k učebnicím v balíčku a jednomu učiteli ještě 
Freda na celý příští školní rok ZDARMA.*

Sady učebnic zdarma k novým generacím vám zašleme k objednávce automaticky.

* Interaktivní verze učebnic nové generace budou k dispozici před začátkem školního roku 2018/2019.

cena v balíčku
315 Kč

cena v balíčku
315 Kč

cena v balíčku
135 Kč

cena v balíčku
135 Kč

cena v balíčku
95 Kč


