Objednávateľ
Názov školy:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulica, číslo: ....................................................................................................................... Kontaktná osoba: ................................................................................................................................
Mesto (obec):
PSČ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................

Tel. kontakt:

IČO: ............................................................................................................ DIČ: .........................................................................................

....................................................................................................................

Spôsob platby: faktúra

e-mail:

..........................................................................................................................................................

áno / nie

Diecéza: (prosíme zakrúžkovať)
1. Bratislavská
5. Banskobystrická
9. Prešovská archieparchia

2. Trnavská
6. Rožňavská
10. Košická eparchia

3. Nitrianska
7. Spišská
11. Bratislavská eparchia

4. Žilinská
8. Košická

Vec: Záväzná objednávka
Týmto si záväzne objednávame metodické príručky pre náboženskú výchovu/náboženstvo:
Nové učebné osnovy
Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy,
štvorročné gymnáziá a osemročné gymnáziá a dvojročné nadstavbové stredné školy
(nové učebné osnovy schválené KBS 28.10.2010, č. KBS/67/28.10.2010)
(cena 4 EUR)
ISBN 978-80-970549-5-3 momentálne nie je na sklade

ks

Kurikulum katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie
(schválené KBS 16.3. 2010, č. KBS/65/16.3.2010/MŠ)
ISBN 978-80-89538-08-9

(cena 2,50 EUR)

ks

Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre špeciálne základné školy a praktické školy
(schválené KBS/71/20.3.2012ŠZŠ)
ISBN 978-80-89538-10-2
(cena 6 EUR)

ks

Základné školy
1. ročník ZŠ – Cesta lásky, autorky: PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka Dobrenková, Mgr. Viera Zakuciová, PaedDr. Anna Gembalová
súčasťou sú obrazové prílohy, pracovné listy a fólie (cena 15,50 EUR)
ISBN 978-80-970557-2-1

ks

2. ročník ZŠ – Cesta dôvery, autori: PaedDr. Anna Gembalová, Mgr. Viera Zakuciová, PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová
súčasťou sú obrazové prílohy a pracovné listy (cena 17,00 EUR)
ISBN 978-80-89513-01-7

ks

3. ročník ZŠ – Cesta viery, autorky: PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Anna Gembalová, PaedDr. Lenka Dobrenková
súčasťou sú obrazové prílohy, pracovné listy a 5 ks CD nosičov (piesne, hudba k piesňam, texty,
obrazy a prezentácie pre primárne vzdelávanie), cena 30,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-0-7

ks

4. ročník ZŠ – Poznávanie nádeje, autor: PaedDr. Lenka Dobrenková
súčasťou sú obrazové prílohy, pracovné listy, hudobné a dátové CD nosiče (cena 30,00 EUR)
ISBN 978-80-89538-00-3

ks

5. ročník ZŠ – Poznávanie cez dialóg, autor: PaedDr. Lenka Dobrenková
súčasťou sú obrazové prílohy, pracovné listy, fólie a CD nosič (cena 18,50 EUR)
ISBN 978-80-970557-5-2 momentálne nie je na sklade

ks

6. ročník ZŠ – Poznávanie pravdy, autor: PaedDr. Lenka Dobrenková
súčasťou sú obrazové prílohy a pracovné listy (cena 17,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-4-5

ks

7. ročník ZŠ – Sloboda človeka, autorky: PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Anna Gembalová, PaedDr. Lenka Dobrenková
súčasťou sú obrazové prílohy a pracovné listy a 4 ks CD nosičov (piesne, hudba k piesňam, texty, obrazy, prezentácie)
(cena 28 EUR)
ISBN 978-80-970557-1-4

ks

8. ročník ZŠ – Dôstojnosť človeka, autorky: PaedDr. Lucia Hrablayová, PaedDr. Lenka Dobrenková, PaedDr. Anna Gembalová, PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová
súčasťou sú obrazové prílohy, textové prílohy a pracovné listy (cena 18 EUR)
ISBN 978-80-89538-05-8

ks

9. ročník ZŠ – Zodpovednosť človeka, autorky: PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Anna Gembalová
súčasťou sú obrazové prílohy, textové prílohy, pracovné listy, hudobné a dátové CD nosiče (cena 30 EUR)
ISBN 978-80-89538-01-0

ks
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Stredné školy
1. ročník SŠ – Vzťahy a zodpovednosť, autor: PaedDr. Anna Gembalová
súčasťou sú obrazové prílohy, pracovné listy a fólie (cena 17,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-3-8

ks

2. ročník SŠ – Hodnoty a rozhodnutia, autor: PaedDr. Anna Gembalová
súčasťou sú textové a obrazové prílohy (cena 18,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-6-9 momentálne nie je na sklade

ks

Materské školy
Materské školy – Rastieme k svetlu, autorky: Mgr. Marta Dubovcová, Beáta Chrenová, Kristína Hűblová, Mgr. Mária Macáková, Mgr. Marcela Bagínová
metodické príručky pre vekové kategórie: 3–4 ročných detí - V bezpečí, 4–5 ročných detí - Pozvanie k rastu,
5–6 ročných detí - Za svetlom
(3 kusy v jednom zakladači: spolu 708 strán formátu A4 - 380 strán textu, 328 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy, 4 ks CD nosičov - piesne, hudba k piesňam a prezentácie)
+ nové CD pre 5.–6. ročné deti
(cena 98,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-7-6

ks

Špeciálne základné školy
1. ročník ŠZŠ – Cesta radosti, autorky: PaedDr. Viera Súkeníková, Mgr. Ing. Mária Petríková
- metodická príručka pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, stredným stupňom mentálneho postihnutia a
ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: spolu
390 strán formátu A4 - 235 strán textu, 155 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3) + nové CD piesne a hudba
(cena 48,00 EUR)
ISBN 978-80-89513-00-0

ks

2. ročník ŠZŠ – Cesta za svetlom, autor: PaedDr. Viera Súkeníková
- metodická príručka pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, stredným stupňom mentálneho postihnutia a
ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: spolu
cca 390 strán formátu A4 vrátane obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre
žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3), hudobné a dátové CD nosiče
(cena 50,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-9-0

ks

3. ročník ŠZŠ – Cesta poznania lásky, autor: PaedDr. Viera Súkeníková
- metodická príručka pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, stredným stupňom mentálneho postihnutia a
ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: spolu
cca 390 strán formátu A4 vrátane obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre
žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3), hudobné a dátové CD nosiče
(cena 50,00 EUR)
ISBN 978-80-89538-09-6
5. ročník ŠZŠ – Cesta viery, autorky: PaedDr. Viera Súkeníková, PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová
- metodická príručka pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, stredným stupňom mentálneho postihnutia a
ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: spolu
cca 390 strán formátu A4 vrátane obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre
žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3, hudobné a dátové CD nosiče)
(cena 50,00 EUR)
ISBN 978-80-970557-8-3

ks

Objednávanie pracovných zošitov pre 3. a 4. ročník stredných škôl:
nancované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. V prípade záujmu si ich môžete objednať a distribuované budú prostredníctvom príslušných diecéznych katechetických úradov.
Objednávku na pracovné zošity je potrebné zaslať na adresu:
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15, 054 01 Levoča.
Pracovný zošit pre 3. roč. SŠ „Identita a poznanie“, autorky: PaedDr. Anna Gembalová, PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka Dobrenková
ks
68 strán, formát A4 (cena cca 1,60 EUR/ks)
Pracovný zošit pre 4. roč. SŠ „Láska a život“, autorky: PaedDr. Anna Gembalová, PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka Dobrenková
ks
68 strán, formát A4 (cena cca 1,60 EUR/ks)
Sada plagátov + CD - didaktická pomôcka pre základné a stredné školy
Sada obsahuje plagát - Formácia Starého zákona, plagát - Formácia Nového zákona, plagát - Preklady Biblie, plagát - Kánon
Biblie (formácia) a CD - výklady biblistu k plagátom (4 krát 15 minút). Všetky plagáty majú formát A1, tri sú plnofarebné a
jeden čiernobiely. Predpokladaná cena jednej sady je 27 EUR

V .............................................................................., dňa ............................................................
Poznámka:
Metodické príručky si po úhrade môžete vyzdvihnúť vo vašom diecéznom katechetickom úrade.

Objednávku, prosíme, zaslať na adresu:
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova 15, 054 01 Levoča

ks

podpis a pečiatka
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