
Na VESELÉ TRIČKO můžete jednoduše přichytit

Chcete pro své dítě hračku a učební pomůcku v jednom, která bude: 

� POSILOVAT ZÁJEM O UČENÍ

� ROZŠIŘOVAT SLOVNÍ ZÁSOBU

� UČIT CIZÍ JAZYKY 

� PROCVIČOVAT MATEMATIKU

� ROZVÍJET FANTAZII

� ROZVÍJET LOGICKÉ MYŠLENÍ 

� PĚSTOVAT POZORNOST

� UTVÁŘET ESTETICKÉ CÍTĚNÍ

� VYBÍZET K  AKTIVITĚ 
 A UČIT OBRATNOST

� ODREAGOVÁVAT

� UMOŽŇOVAT PŘIROZENOU
 HRU V KOLEKTIVU 

Více informací na www.veselatricka.cz

PÍSMENKO ČÍSLICI OBRÁZEK ČUMBRK



Příběhy Čumbrl íka Čumbrlík a  Drak (příběh na pokračování)

Jak se přihlásit do KLUBU VESELÝCH TRIČEK
1) Otevřete si stránky www.veselatricka.cz a klikněte na odkaz 

2) Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Odeslat.

3) Na Váš email Vám přijde potvrzení o registraci do KLUBU VESELÝCH TRIČEK.

4) Do 5 pracovních dnů Vám bude klubová karta zaslána na Vaši uvedenou adresu.

 Pakliže nemáte emailovou adresu volejte na telefonní číslo 311 678 742.

Pane učiteli, nebojte se, 
podívejte jak jsme

 si ochočili druhou 
dračí hlavu?

APORT!

To jsem blázen,
není tady. Draku, nešel bys

s námi do školy?
Mohl bys nás

vozit na hodině
tělocviku.

Nešel, neumím
číst ani počítat 
a děti by se mi
mohly smát.“

Tak tě to naučíme,
podívej. ...

Opakuj po mně – Á.

A drak zařve tak, až je všechny odfoukne:
Tak raději zkusíme Bé.

Bé.

Drak opět zařval a ... ... kde se vzal tu se vzal na pasece 
Pohádkový dědeček.

Zatoulal se mi 
beránek, který
sype dukáty
a slyším bečení,
tak jsem si myslel,
že je beránek tady.

To jdete dobře.
Zrovna bychom od Vás

něco potřebovali.

Já vím, 
po drakovi
nás čeká 
osvobození
princezny 
ze spárů zlého
černokněžníka,
ale to už budeme
určitě potřebovat
nějaká ta kouzla
a čáry.

5 PLUSŮ pro KLUB VESELÝCH TRIČEK
1. Přístup k limitovaným sériím výrobků 

2. ZDARMA                               – e-mailový časopis (viz výše)

3. ZDARMA přístup do chatu VESELÝCH TRIČEK – možnost vyjádření svého názoru   

 nebo nabídky pro ostatní rodiče. 

4.  Tipy na pomoc s učením – radí učitel. 

5.  Pohádky na dobrou noc – nové i tradiční pohádky pro Vaše děti.

KLUB + AKCE


