
Objednajte
 

deťom jediný 

katolícky
 

časopis 

pre 1. stu
peň ZŠ!

Príbehy
a

reportáže

Spestrenie 
vyučovania – 
náboženstvo, 
matematika, 

čítanie 
s porozumením

Vystrihovačky 
a veľa nápadov 

v strede časopisu 
aj na 

www.rebrik.sk

eRko – REBRÍK
Miletičova 7

821 08 Bratislava 2
0915 780 923

Rebrík si môžeš objednať v škole u svojej pani učiteľky,
na výzvu kňaza vo farnosti alebo s rodičmi:na adrese

online nana telefónnom čísle
www.rebrik.sk



Sprostredkujte deťom kresťanské hodnoty,
Vydalo eRko – HKSD v máji 2019.

Prihlasujem svoje dieťa (meno a priezvisko)

Prihláška na odber časopisu Rebrík vo farnosti/škole

na odber časopisu Rebrík s predplatným 17,50 EUR za 10 čísel v školskom roku 2019/2020.

Prihlášku odovzdajte zodpovednej osobe, ktorá vo farnosti/škole zabezpečuje objednávanie 
časopisu Rebrík (kňaz, animátor/animátorka vo farnosti, učiteľ/učiteľka a pod.),  
ktorou je 

Adresa

Dňa

PSČ, obec

Meno rodiča

Podpis rodiča

~ Príspevky na prehlbovanie viery
~ Tvorbu slovenských autorov a ilustrátorov pre deti – Písmenková polievka
~ Rozvojové vzdelávanie
~ Upevňovanie školského učiva hravou formou prostredníctvom pracovných listov:

• na precvičovanie angličtiny,
• s logickými úlohami a hlavolamami,

Rebrík pomáha v rodine, škole aj vo farnosti. V každom čísle ponúka:

• s motorickými a logickými úlohami pre predškolákov a prvákov.

Predplatné 17,50 EUR za 10 čísel 
v školskom roku 2019/2020. 
Cena: 1,90 EUR/ks

Výhoda pre vás:
Pri odbere 10 ks z čísla získate 
1 kus z čísla zadarmo.

Rebrík pre farnosť/školu si objednajte:
Čítanie s Rebom a Rikou – 10 x ročne 
pracovné listy na rozvoj čítania 
s porozumením  pre ročníky 
1 – 4 samostatne
3 +2 – modlitby pre deti na každý deň
roka  vychádzajúce z liturgických 
čítaní daného dňa 
Perokresby svätcov

• 

•

•

www.rebrik.sk – na stiahnutie:

eRko – Rebrík
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2 
www.rebrik.sk
objednavky@erko.sk

0915 780 923

Rebrík – katolícky časopis pre 1. stupeň ZŠ zameraný na rozvoj čítania s porozumením

zabezpečte im Rebrík!
Vychádza s cirkevným schválením

a s podporou KBS a FPU.


