Název časopisu:

Vybarvi předměty, které jsou na obrázku jenom
jednou. Procvičuj si psaní číslice 1 ve směru šipek.

Princ se chystá navštívit hrad, ale brána není úplně
hotová. Dokonči dřevěnou hradní bránu i kamenné
hradby a všechno vybarvi.
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POZNEJ POHÁDKU

Když jí bylo osmnáct, nechal král
s královnou v celém království ostříhat
trny ze všech růží, aby se princezna
nepíchla. Zlá sudička, ale jednu růži
s trny schovala do věže. Když tam
princezna přišla, chtěla k růži přivonět,
píchla se o trn a usnula. A s ní usnulo
i celé království.
Jednou, když jelen odešel na pastvu,
zůstal chlapeček v chaloupce sám.
Najednou na dveře někdo zaťukal
a zvenčí se ozvaly slabé hlásky.
Žadonily: „…., pacholíčku, otevři nám
svou světničku, jen dva prstíčky tam
strčíme a jen co se ohřejeme, hned
zase půjdeme.“

Zlá macecha se chtěla nevlastní
dcery zbavit a poslala dívku na
jahody. Venku byl ale mráz
a sníh. Dívka bloudila lesem, až
přišla na mýtinu, kde okolo
ohně sedělo dvanáct mužů.
Dívka je pěkně pozdravila
a poprosila, jestli by si u ohně
mohla ohřát prokřehlé ruce.

Časopis vydává Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.
Cílová skupina: předškoláci, zejm. děti od 5 do 7 let
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Periodicita: dvouměsíčník
Počet čísel: 6 za rok

Maloobchodní cena: 29 Kč
Registrace: MK ČR E 21560
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ISSN: 2336-3444
EAN: 9772336344004

Technická speciﬁkace:
formát: 207 mm x 288 mm; 24 stran (8 stran barevně + 16 stran černobíle)
Kočička si ráda hraje. Obtáhni barevně její klubíčka.

Anotace:
Nový časopis Předškolák je určený všem holkám a klukům, kteří se chystají k zápisu, nebo dokonce
už do školy.
Každé číslo je zaměřeno na určitou oblast procvičování a zdokonalování schopností a dovedností,
podle kterých se zjišťují předpoklady úspěšného zvládnutí první třídy. Zaměření zábavných úkolů je
označeno ikonkami. Každý ročník má ucelenou koncepci.
Průvodci časopisem a hrdiny komiksu jsou sourozenci Kuba s Terkou, pes Kaňka a duch Zmizík.
Rozpis témat ročníku 2014:
4–5/2014 – rozvoj grafomotoriky
6–7/2014 – rozvoj matematických schopností a dovedností
8–9/2014 – rozvoj zrakového vnímání
10–11/2014 – vnímání prostoru a času
12/2014 – 1/2015 – rozvoj sluchového vnímání a řeči

vychází v úterý 8. 4. 2014
vychází v úterý 3. 6. 2014
vychází v úterý 5. 8. 2014
vychází v úterý 30. 9. 2014
vychází v úterý 2. 12. 2014
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Oﬁciální webové stránky časopisu: www.casopis-predskolak.cz
Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Tolarová, e-mail: sefredaktor@casopis-predskolak.cz
Inzerce: Ing. Pavel Nýč, e-mail: inzerce@casopis-predskolak.cz
Agenturní inzerce: Mediaboard.cz, Michael Fridrich, e-mail: mf@mediaboard.cz

CO JE ŽLUTÉ?
Zakroužkuj vše, co je žluté.

Předplatné zajišťuje SEND Předplatné s.r.o., e-mail: send@send.cz
Možnosti předplatného:
• roční: 174 Kč (6 čísel)

• kompletní ročník 2014: 145 Kč (5 čísel,
již vydaná čísla dopošleme)

Náš tip!
Pokud se chystáte na zápis do prvních tříd v únoru 2015, doporučujeme Vám předplatné celého
ročníku 2014. S našimi ukázkovými příklady Vám příprava na zápis půjde snáz a ve škole u zápisu
nebudete zaskočeni tím, co všechno budou učitelé po Vašem předškolákovi chtít!
Distribuci zajišťuje PNS a.s.
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