НОВА ШКОЛА

ПОКЛОН ПАКЕТ
ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

Господар Јованова 22, Београд
 011 263 1652, 328 4989
www.novaskola.com
kontakt@novaskola.com

Поштовани,
И овог септембра у школу ће закорачити нова генерација ђака првака.
Први сусрет са школом и новим окружењем веома је битан за даљи ток
школовања. НОВА ШКОЛА вам нуди широк избор могућности да
обрадујeте прваке атрактивним поклонима.
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Оригиналан споменар у који ученици могу
да бележе све важне догађаје и драге
успомене током школовања.
Ова драгоцена и атрактивно дизајнирана
књига се годинама попуњава, а чува заувек.
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Цена: 500,00 РСД
УСПОМЕНЕ ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

МОЈА СРБИЈА

МОЈА
СРБИЈА

МАЂАРСКА
ПАЛИЋ

Кроз стрип и стих, ова књига вас упознаје с оним
што је најважније и најлепше у Србији: с њеним
природним лепотама, богатствима и културноисторијским споменицима. Како ни географија не
би била запостављена, ту је и поклон
мапа Србије.
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Цена: 400,00 РСД

ЗДРАВИ БИЛИ

АЛБАНИЈА

МАКЕДОНИЈА

СТВАРАМ СВЕТ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА

Приручник за здравствено васпитање
одговара на многа питања: како смо дошли
на свет, чему лична хигијена, здрави зуби,
чистоћа, шта је здрава исхрана... Знањем се
чува здравље!

Практикум за ликовну културу омогућава
деци да према својим психофизичким
способностима испоље креативност и
развију стваралачке способности.

Цена: 250,00 РСД

Цена: 500,00 РСД

ni:

МАЛЕ СЛИКОВНИЦЕ
ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ поспешује
богаћење речника и изражавање
мисли, идеја и осећања кроз
говорне вежбе.

МАТЕМАТИКА I ПЛУС пружа
првацима основна знања из
математике и помаже развој
логичког и апстрактног мишљења.

Цена: 250,00 РСД

Цена: 250,00 РСД

МОЈА ОКОЛИНА служи за
реализацију наставних садржаја
из предмета СВЕТ ОКО НАС
(годишња доба, повртњак, воћњак,
биљке, животиње...)
Цена: 250,00 РСД

КЛАВИР КЊИГА
КЛАВИР КЊИГА је незамењиво наставно средство за подстицање и развијање
интереса за музику које помаже деци да уђу у јединствен свет нота, мелодија и
партитура дечје и светске музичке баштине. Клавир књига садржи:
– 11 илустрованих композиција (текст и нотни запис, с нотама у бојама)
– Електронску клавијатуру означену бојама
– Интерактивни компакт диск који садржи:
• Интерактивни курс свирања
• Свих 11 композиција у музичкој и вокалној изведби
• Музичку верзију бројалица уз могућност самосталног компоновања
• Свирање на тастатури компјутера
• 11 композиција класичне музике
• Бојанку, цртанку и слагалицу
Цена: 1.800,00 РСД
• Комплетну теорију музике за основну школу,
као и бројне тестове знања.

ШКОЛСКИ РАНАЦ
Квалитетан ШКОЛСКИ РАНАЦ
поред главног претинца садржи 2 мала џепа и 1 велики џеп,
подешавајуће носаче, прозор за испис имена власника као и
рефлектујућу траку ради безбедности у саобраћају.
Цена: 900,00 РСД

Поклон је спакован у пригодну кесу са честитком која садржи
текст и потпис дародавца (грб општине, школе, печат...)

У све цене је укључен ПДВ!
Издавачка кућа „Нова школа” се обавезује да ће наручене пакете испоручити o свом трошку до 30. августа 2019. године.
Позивамо Вас да овим поклоном заједно обрадујемо прваке и пожелимо им добродошлицу у школски свет!
НАПОМЕНА: Залихе робе су ограничене!

