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Můžete jednoduše přecházet mezi 
jednotlivými stranami učebnice. 

MIUč+ také umožňuje 
vyučujícím snadno vložit 
vlastní materiály (např. 
fotografie) a vytvářet vlastní 
cvičení. Tyto materiály jsou 
pak odlišeny barvou ikonek.

MIUč+ obsahuje 
interaktivní učebnici, 
pracovní sešit s řešením, 
interaktivní cvičení a další 
multimédia. 

Audia, videa, animace, 
interaktivní cvičení a další 
multimédia spustíte 
pouhým kliknutím na černé 
ikonky.

Kliknutím na horní řádek 
(PS) spustíte pracovní sešit. 

Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+  
(školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na školní 

rok 2021/2022 k nákupu vybraných titulů pro celou třídu. 

na rok zdarma
AKCE PRO ŠKOLY 1. STUPEŇ

Přírodověda pro 5. ročník 

zaplatíte pouze: 57 Kč / žák

 
žákovská licence na 1 rok

ZDARMA v hodnotě: 99 Kč / žákZDARMA v hodnotě: 1 490 Kč

multilicence pro celou 
školu na 1 rok

např. Přírodověda 5
učebnice + pracovní sešit

Jeden z příkladů, jak lze akci využít:

Vybrané tituly a podmínky akcí najdete na druhé straně letáku.
otočte…

Váš dodavatel titulů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.:
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.  
Bratislavská 23d, 602 00 Brno  
tel.: 545 222 286 
e-mail: nns@nns.cz 
www.nns.cz 



Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli  
(školní multilicence a žákovské licence) dle vlastního výběru na 
školní rok 2021/2022 k nákupu vybraných titulů pro celou třídu.

Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo 
u partnerů akcí.

Seznam partnerů akcí naleznete na nns.cz/akce. Na objednávku připište i uvedený název akce.  
Akce platí do 30. 9. 2021. Aktuální podrobné informace na nns.cz.

Akce ČJ 1
Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1–4 a buď barevné 
Uvolňovací cviky se zvířátky, nebo Moje první psaní z edice 
DUHOVÁ ŘADA nebo z původní řady (navíc dostanete 
i Pracovní sešit ke Slabikáři a uvítací listy pro celou třídu)

Akce ČJ 2
nové barevné nebo původní pracovní sešity Český jazyk 2 
(1. a 2. díl)

Akce ČJ 1 A 
Živá abeceda, Slabikář (1–3), Uvolňovací cviky a Písanka 
1–3 z řady Čteme a píšeme s Agátou (navíc dostanete 
i Zdokonalujeme čtení a uvítací listy pro celou třídu)

Akce ČJ 3 a Akce ČJ 4 a Akce ČJ 5
pracovní sešity Český jazyk 3 (1. a 2. díl), Český jazyk 4 
(1. a 2. díl), Český jazyk 5 (1. a 2. díl)

Akce M 1 a Akce M 2
učebnice Matýskova matematika 1. ročník (1., 
2. a 3. díl) nebo pro 2. ročník (4., 5. a 6. díl), ke 
2. ročníku navíc dostanete pro celou třídu 1. díl 
Testíků pro druháky

Akce M 3 a Akce M 4 a Akce M 5
pracovní sešity Matýskova matematika pro 3. ročník (7. díl, 8. díl 
a geometrie), pro 4. ročník (1. díl, 2. díl a geometrie) nebo pro 5. ročník 
(1. díl, 2. díl a geometrie), navíc dostanete pro celou třídu 1. díl Testíků 
pro daný ročník

Akce VL 4 a Akce VL 5
pracovní sešity Vlastivěda 4 nebo 
Vlastivěda 5 (DUHOVÁ ŘADA)

Akce VL 4 P a Akce VL 5 P
pracovní sešity Vlastivěda 4, Vlastivěda 5 Poznáváme naše dějiny nebo 
Vlastivěda 4 Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech)

Akce AJ 4 a Akce AJ 5 Připomínáme, že MIUč+ Listen and Play pro 1.–3. ročník je zdarma pro všechny.
pracovní sešity Listen and Speak with Mr B! (1. a 2. díl) nebo Listen and Speak with Friends! (1. a 2. díl) 

Akce JMS 1
učebnice Já a můj 
svět 1

Akce JMS 2 a Akce JMS 3
pracovní sešity Já a můj svět 2 
nebo Já a můj svět 3

Akce O 1 a Akce O 2 a Akce O 3
učebnice Oskarova prvouka 1, pracovní sešity 
Oskarova prvouka 2 nebo Oskarova prvouka 3

Akční nabídka 1. ročník
Když zakoupíte pro celou třídu Živou abecedu, Slabikář (1.–3. díl), Uvolňovací cviky a psaní číslic, Písanku (1.–3. díl) ze souboru 
Čteme a píšeme s Agátou, učebnice Matýskova matematika (1.–3. díl) s pracovními sešity (1. a 2. díl) a pracovní učebnici 
Oskarova prvouka 1, dostanete:
ZDARMA pro každého žáka (celkem v hodnotě 437 Kč/žák)
• uvítací list
• soubor materiálů Zdokonalujeme čtení
•  žákovská licence na 1 rok k MIUč+ Čteme a píšeme 

s Agátou, Matýskova matematika pro 1. ročník 
a Oskarova prvouka 1

ZDARMA pro učitele (celkem v hodnotě 5 055 Kč)
• metodický průvodce k Čteme a píšeme s Agátou
• metodický průvodce k Matýskově matematice (1.–3. díl)
• metodický průvodce k Oskarově prvouce
•  školní multilicence na 1 rok k MIUč+ Čteme a píšeme 

s Agátou, Matýskova matematika pro 1. ročník 
a Oskarova prvouka 1

Akce PŘ 4 a Akce PŘ 5
pracovní sešity Člověk a jeho svět 4  
nebo Přírodověda 5 (DUHOVÁ ŘADA)

Akce PŘ 4 P a Akce PŘ 5 P 
pracovní sešity Přírodověda 4 nebo 
Přírodověda 5 (Porozumění v souvislostech)

Akce HV
pracovní listy Začínáme 
s hudební výchovou, 
učebnice Hudební výchova 2, 
3, 4 nebo 5


