
Prima Objednávám učebnice označené křížkem v posledním sloupci:

předmět autor učebnice: nakladatel: Kč: ANO

ČJ Český jazyk 6 s nadhledem pracovní sešit Fraus 99,-

ČJ Pravidla českého pravopisu brožovaná Fortuna 137,-

ČJ Pravidla českého pravopisu vázaná Fortuna 225,-

AJ Project  2                                4.vydání Workbook+ CD Czech Edition Oxford 280,-

AJ Slovník A-Č, Č-A  příruční slovník - studentské vydání Leda 250,-

AJ Slovník A-Č, Č-A  praktický slovník Fraus 139,-

MF(na celé studium) Mikulčák Matematické, F a Ch tabulky a vzorce přepracované vydání Prometheus 246,-

F kolektiv autorů Fyzika 6 s nadhledem pracovní sešit Fraus 89,-

F Bohuněk Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 1. díl Prometheus 97,-

Bi (na 3 roky) Čabradová a kol. Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia Fraus 79,-

Bi (na 3 roky) Čabradová a kol. Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia Fraus 79,-

Bi (na 3 roky) Čabradová a kol. Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a tercii víceletého gymnázia Fraus 79,-

Z ( na dva roky ) Zeměpis- pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a víceletá gymnázia Fraus 79,-

Z Školní atlas světa Kartografie 269,-

Celková cena objednaných knih: ……………..…..…….…...…. Kč

……………………………………………………………………..    ……..…………………………..

čitelné jméno studenta         podpis zák. zástupce

Tuto objednávku včetně finanční hotovosti doručte do kanceláře gymnázia nejpozději do pátku 21.6.2019
Studentům, kteří nedoručí a nezaplatí objednávku v tomto termínu, nebudeme učebnice zajišťovat!

Poznámky: Cizí jazyk - každý student by měl mít vlastní slovník na cizí jazyky, je možno zvolit jakýkoliv i od jiných nakladatelství.

Pro AJ nabízíme malé, cenově výhodné slovníky

Bi - pracovní sešity jsou na 3 roky, je třeba zakoupit všechny již teď, protože v primě budou probírána témata z více učebnic
ČJ- Pravidla českého pravopisu - mohou být i od jiného nakladatelství

Tučným písmem jsou uvedeny ty knihy, které se považují za zcela nezbytné pro zdárné studium.  Nezvýrazněným písmem (kurziva) jsou uvedeny 
učebnice, které jsou pouze doporučeny pro snazší přípravu ke studiu.


