
pomůcky
Učební

Počítání
Šestihran obsahuje 12 dílů spojených magnety, 
takže lze jednotlivé díly přeskládat mezi sebou. 
Rozměry: 32 x 6,5 cm.

Pomůcka obsahuje:
• číslice 0–9
• znaménka početních operací
• desetinná čárka
• základní násobky 1–5

Využití:
•  sestavování čísel z číslic – přirozená a desetinná čísla
• číselné řády
• tvorba početních příkladů
• porovnávání čísel
• násobilka 1–5

Vzájemnou kombinací individuálních sad je možné 
rozšiřovat možnosti využití pomůcky.

Obj. č. 5741

Abeceda
Osmihran obsahuje 13 dílů spojených magnety, 
takže lze jednotlivé díly přeskládat mezi sebou. 
Rozměry: 26 x 7 cm. 

Pomůcka obsahuje:
• základní hlásky české abecedy
• dělení do skupin na souhlásky a samohlásky
• malá a velká písmena

Využití:
•  poznávání a praktické užívání písmen a hlásek české abecedy
•  poznávání a praktické užívání hlásek a jejich skupin
•  poznávání a praktické užívání samohlásek
•  tvoření slabik, slov
•  procvičování pravopisu i, í / y, ý ve slovech se souhláskami
•  psaní velkých písmen

Vzájemnou kombinací individuálních sad je možné rozšiřovat 
možnosti využití pomůcky.

Obj. č. 5742

Vytvořili jsme pro vás originální školní pomůcky, 
kterými si můžete zpestřit výuku a netradičně i doma  
s rodiči procvičovat učivo. Jedná se o dřevěné šesti,  
osmi nebo devítihrany s natištěnými obrázky,  
čísly nebo písmeny. 

Jsou spojeny středem, kolem kterého se otáčejí, nebo 
magnety, které umožní přeskládat jednotlivé díly mezi 
sebou. 

Výhodou těchto pomůcek je jejich variabilita  
a také procvičování manuální zručnosti. S jednou 
pomůckou mohou pracovat dva žáci v lavici.

Jednotlivé dřevěné díly lze ošetřit dezinfekcí nebo otřít 
houbičkou s jarovou vodou a nechat oschnout.

Cena

520 Kč 
s DPH

NOVINKA

Cena

520 Kč 
s DPH

Koupíte v našich maloobchodních prodejnách, v e-shopu: www.optys.cz,  
nebo objednáte u svých obchodních zástupců či telefonicky: 
+420 553 777 392, +420 553 777 327, nebo e-mailem: skola@optys.cz



Cena

195 Kč 
s DPH

Cena

195 Kč 
s DPH

Cena

195 Kč 
s DPH

Cena

130 Kč 
s DPH

Cena

195 Kč 
s DPH

Stromy, listy, plody
Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem,  
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 6,5 cm. 
 
Obsahuje obrázky dubu, buku, jírovce, lípy, jabloně a ořechu,  
jejich listů a plodů.

Obj. č. 5740

Co nám dávají zvířata
Osmihran obsahuje 3 díly spojené středem,  
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 7 cm.
Obsahuje obrázky domácích zvířat – prasete, ovce, krávy, kozy, 
slepice, husy, králíka a včely, jejich produkty a výrobky.

Obj. č. 5745

Učíme se slabiky
Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem, kolem kterého se díly otáčejí. 
Rozměry: 9 x 6,5 cm. Obsahuje obrázek lva, opice, bot, sněhuláka, myšky  
a kočky, jejich velké začáteční písmeno a počet slabik.

Obj. č. 5743

Učíme se slabiky II
(rozšířená verze)

Šestihran obsahuje 12 dílů spojených magnety, takže lze jednotlivé 
díly přeskládat mezi sebou. Rozměry: 35 x 6,5 cm. Obsahuje 5 skupin 
– květiny, nářadí, plody, sport a dopravní prostředky, jejich začáteční 
písmena a číslovky s tečkami na určování počtu slabik

Obj. č. 5749

Zvířata s mláďaty
Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem,  
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 6,5 cm.
Obsahuje obrázky domácích zvířat – krávy, kozy, ovce, krůty, 
kachny a slepice, jejich protějšky a mláďata.

Obj. č. 5746

Počítáme do 9
Devítihran obsahuje 2 díly spojené středem,  
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 6,5 x 6,5 cm.
K jednotlivým počtům na obrázku děti přiřadí správnou číslici  – 
jedna až devět.

Obj. č. 5744

Cena

520 Kč 
s DPH


