
Tercie Objednávám učebnice označené křížkem v posledním sloupci:

předmět autor učebnice: nakladatel: Kč: ANO

ČJ Krausová, Teršová Český jazyk pro 8 .roč. ZŠ a primu  gym... pracovní sešit (nová generace) Fraus 79,-

ČJ (na celé studium) Pravidla českého pravopisu brožovaná Fortuna 137,-

AJ Project  4                      (4 th. edition) Workbook Czech Edition Oxford 270,-
AJ všichni Ilustrovaný studijní slovník AČ, ČA                                                                                                                      

Fraus 399,-

AJ všichni Slovník A-Č, Č-A studentské vydání Leda 145,-

FJ On-Y-Va 1  2. aktualizované vydání prac. sešity A,B s 2 CD Leda 450,-

FJ  všichni F-Č a Č-F slovník praktický Leda 250,-

NJ Beste Freunde 1 - tschechische Ausgabe  pracovní sešit Hueber 199,-

NJ   všichni Tématický ilustrovaný slovník N-Č Fraus 379,-

NJ všichni Ilustrovaný studijní slovník N-Č, Č-N Fraus 399,-

NJ  všichni N -Č a Č-N slovník kapesní Fraus 159,-

F+M+Ch (8 let) Mikulčák Matematické, F a Ch tabulky pro SŠ a vzorcenové přepracované vydání Prometheus 236,-

Z (na celé studium) Školní atlas světa Kartografie 269,-

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

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

čitelné jméno studenta         podpis zák. zástupce
Poznámky: 
Samozřejmě, že řadu učebnic máte již z loňského roku. Zde jsou uvedeny proto, abyste věděli, že si je máte ponechat! 

Neuvedené učebnice můžete prodat (ovšem u pracovních sešitů je to asi nereálné)

Tučně zvýrazněné pracovní sešity jsou povinné! (s materiály se bude pracovat v hodinách, případně z nich budu zadávány DÚ

Ostatní nezvýrazněné tituly jsou doporučeny pro snazší domácí přípravu
ČJ :   Pravidla českého pravopisu doporučujeme pro domácí přípravu - mohou být i od jiného nakladatelství
Cizí jazyk každý žák by měl mít vlastní slovník na cizí jazyky - uvedeny osvědčené tituly; 

MFCH tabulky a atlas doporučujeme zakoupit vlastní! Budou využívány po celých 8 let, k zapůjčení jsou pouze starší verze.
V případě zapůjčení si žáci stejně budou muset později tyto učebnice zakoupit, proto je výhodnější  si je pořídit (i cenově, neboť za atlasy se často platí poškození)

Žákům nabízíme možnost objednat pracovní sešity a učebnice prostřednictvím školy, pokud máte zájem této možnosti využít, tak 
tuto objednávku včetně finanční hotovosti doručte do kanceláře gymnázia nejpozději do pátku 22.6.2018.
Žákům, kteří nedoručí a nezaplatí objednávku v tomto termínu, nebudeme učebnice zajišťovat!


