Šolski rokovnik

Želite drugačno platnico?

DA NE POZABIM …

www.danepozabim.si
www.erhart.si
... letos lahko izbirate med
DODATNIMI PREDLOGI PLATNIC
in zanimivosti, ki jih bomo
čez leto še dopolnjevali!

2018/2019
!!

VO
NO

... lahko si jo ustvarite kar sami,
v štirih preprostih korakih!
1. izberi svojo najljubšo fotografijo ali motiv
2. natisni na debelejši ali foto-papir
3. izreži v velikosti platnice (22,5 x 16,5 cm)
4. vstavi pod plastičen ovitek!

DNEVNO - TEDENSKI PLANER:
** ŠOLSKI **
** ŠTUDIJSKI **
** OSEBNI **

platnica MLADIČKA

od 13.08.2018 do 06.10.2019
Prijazen za uporabo, nudi enostaven
in pregleden način vodenja
evidence dogodkov in obveznosti!
PRAKTIČEN in NEPOGREŠLJIV!

žepna velikost
7 x 11 cm

-

kvaliteten plastičen
ovitek z žepki

-

22

spiralna vezava
enostavno listanje

-

-

dvobarvna notranja vsebina za boljši pregled
tudi letos več atraktivnih izvedb barvnih platnic!

VSEBINA - 160 strani:
-

platnica POVEZAVE

-

-

platnica BARVICE

-

ERHART d.o.o.

-

Savska cesta 3
Ljubljana 1000

-

-

info@erhart.si
tel: 041-643-789

-

www.danepozabim.si

www.erhart.si

Uvodna stran z osebnimi podatki
Prazniki v Sloveniji
Koledar pomembnih datumov za:
** OSNOVNE šole in SREDNJE šole
** Univerze: LJ, MB, Primorska, NG
** Gea College: Fakulteta in Center višjih šol
** Fakult. za infor. študije NM
** DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola
** GLASBENE ŠOLE
Moja šola in Moje šolsko/študijsko leto
Koledar / Dogodki moje šole
Uporabne povezave - Izobraževanje
Moje najljubše spletne strani
Slovenska imena mesecev
Rimske številke
EU in SLO info; Merske enote
Štirje urniki in Hitri mesečni pregled
Dnevni koledarski del (13.08.18 - 06.10.19)
Adresar in "Da ne pozabim..." (lastni zapiski)
Koledar Jul. 2018 - Dec. 2019
Pomembni kontakti v RS

Slike so simbolične. Vsebina se lahko spremeni.

22.

izdaja

"DA NE POZABIM ...®" in "E & E®" sta reg. blag. znamki Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

platnica SONČNICA

