
Iskolája összesített megrendelőlapja
a 2012/2013-as tanévre

Kérjük, a megrendelőlap mindkét oldalát töltse ki!

Alulírott megrendelem a Szivárvány Heted 7 Határon című gyermekfolyóiratot. Vállalom, hogy az írásbeli megrendelést a fenti 
határidőig elküldöm az Apáczai Kiadónak. A postai úton érkezett példányokat átveszem és kiosztom a tanulóknak. Az újságok 
árát a Kiadó által megküldött csekken – a megrendelésnek megfelelően – a jutalékom levonása után feladom a Kiadó címére. 
(9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.)

A megrendelő iskola neve: ____________________________________________________ 

Újságterjesztő neve: ____________________________________________________

Az iskola címe:   ____________________________utca: __________________________________ házszám: _____ 

telefon: 06/ ___________________ e-mail: ____________________________

 10 havi együttes rendelés és egy összeg ben történő befizetés darabszáma: _______

Fizetett összeg: _______ db x 3100 Ft = _______

Dátum:
  ___________________________
 P. H. az újságfelelős aláírása

H e t e d  7  H a t á r o n

Kedves Pedagógus Kolléganő, Kolléga!
Az Apáczai Kiadó mint pedagógusbarát kiadó szeretné megköny-
nyíteni és hatékonyabbá tenni munkáját a 2012/2013-as tanévtől a 
tanórákra történő felkészülésben. 
A megújult  2012/2013-ban is hasznos háttéranyagként 
segíti majd tanítóinkat, tanárainkat a tanórákra való felkészülésben.

Egészítse ki fizetését! Mit kell tennie?
Ha megrendelteti tanulóival a  gyermeklapot a 2012/2013-as tanévre, 3900 Ft helyett a gyermekeknek 
csak 3600 Ft-ot kell befizetniük. Amennyiben összegyűjti a megrendeléseket, és postára is adja nekünk a mellékelt 
megrendelőlapot, illetve előfizetési díjat, akkor terjesztői munkájáért minden 10 hónapra (egész tanévre) szóló meg-
rendelés után 500 Ft-ot adunk! Így Önnek tanulónként csak 3100 Ft-ot kell postára adnia!
 

Ha 20 db 10 havi előfizetés (3600 Ft) megrendelését küldi el, csak 20 x 3100 Ft-ot, azaz 62 000 Ft-ot kell postáznia, mert 
20 x 500 Ft, azaz 10 000 Ft az Öné!

Rendkívüli ajándékok
•  Minden kedves Kollégánknak, aki október 15-éig legalább 10 tanuló részére megrendeli 

 gyermekújságunkat, 1 db Tündérszalag című gyönyörű könyvet ajándékozunk. 
•  A megrendelő pedagógusnak 20 db megrendelés fölött 1 db csodálatos Hangok és harangok 

című kötetet és DVD-t ajándékozunk.
•  10 db fölötti rendelés esetén 1 db Tündérszalag című könyvet ajánlunk fel a megrendelő iskola 

könyvtárának.
• Kisorsolunk továbbá 8 db 2 főre szóló vacsorajegyet belépőjeggyel együtt a Láthatatlan Kiállításra.
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H e t e d  7  H a t á r o n

 Tekintse meg ajánlatainkat, és éljen a lehetőséggel!



Miért érdemes a  gyermekújságot választania?

1. Színesebbé teheti tanóráit!  
A gyermekújságunkban található olvasmányokat, feladatokat, szemléltető képi 
anyagokat minden Tanító saját osztályára szabva használhatja a tanórákon.
Néhány ötlet:
•  Az első évfolyamos tanítványainkat játékosan segíti a betűk felismerésében.
•  A 3–4. évfolyamos tanulók a természetismeretről szóló cikkekkel bővíthetik tudásukat.
•  A  újság fotói, grafikái jól használhatóak a tanítási órákon.
•  Az Ügyes kezek rovatban található ötleteket szorgalmi feladatként megcsinálhatják a 

tanulók technikaórán.
•  A honlapon való böngészéssel fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.
•  A rejtvények, pályázatok kitöltésével hasznosan töltik el a gyerekek a szabadidejüket.
•  A levelezős és az internetes szaktárgyi versenyek a tehetséggondozás és -felzárkóztatás 

területén nyújtanak segítséget.

2. Miért jobb a  más gyermeklapoknál?
Mert:
•  Ingyenes tanulmányi versenyeinken diákjai több tízezer forint értékben könyvcsoma-

gokat, értékes ajándékokat, sőt akár egyhetes táborozást is nyerhetnek.
•  A beérkezett tanítói és tanulói véleményeknek megfelelően alakítottuk ki az újság 

tartalmát, hogy tanulságos és érdekes is legyen.
•  Folyamatosan új tartalmakkal bővülő interaktív honlapunkról ingyenesen 

letölthető feladatokat oldathat meg diákjaival a tanórákon, illetve házi feladat-
ként.

Biztosak vagyunk benne, hogy a  szellemiségével és tartalmával, 
valamint esztétikus kivitelével elnyeri kollégáink és tanítványaik tetszését is. 
Reméljük, hogy a Szivárvány... újság érkezése minden hónap elején örömmel 
várt eseménye lesz a kisdiáknak, a tanítónak és az iskolának egyaránt. 
Várjuk megrendelését!
Üdvözlettel:
 Láng Hajnalka  Esztergályos Jenő
 megbízott felelős szerkesztő  ügyvezető igazgató

Iskolája összesített megrendelőlapja
a 2012/2013-as tanévre

Kérjük, a megrendelőlap mindkét oldalát töltse ki!
A Szivárvány…-t megrendelő tanulók listája:

1.  ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________

 8. ___________________________
 9. ___________________________
10. ___________________________
11. ___________________________
12. ___________________________
13. ___________________________
14. ___________________________

15. ___________________________
16. ___________________________
17. ___________________________
18. ___________________________
19. ___________________________
20. ___________________________
21. ___________________________

További nevek:  ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Dátum:
  ___________________________
 P. H. az újságfelelős aláírása


