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Vystřihněte obrázky 



SPOJ ČÁROU OBRÁZEK SE SPRAVNOU BARVOU ŠTĚTCE SPOJ ČÁROU OBRÁZEK SE SPRAVNOU BARVOU ŠTĚTCE
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Děkuji za zakoupení tohoto produktu!
Tento produkt je určen výhradně pro osobní použití nebo pro použití ve třídě (skupinu 
studentů). Zaplacením a stažením tohoto produktu souhlasíte s podmínkami k použití. 

Děkuji, že respektujete naši práci a autorská práva.

Autor: Mgr. Eva Hufová 

Grafika: 

Vzdělávání, tipy a výukové materiály pro rodiče dětí s autismem
a jejich učitele a terapeuty

Líbí se vám tento materiál? Navštivte náš e-shop
a podívejte se na naše další produkty. 

www.porozumimautismu.cz

UČÍME SE VZÁJEMNĚ, ROSTEME SPOLEČNĚ
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http://www.porozumimautismu.cz/
http://www.porozumimautismu.cz/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Ashley-Hughes-A-Hughes-Design
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Sonya-Dehart-Design/Category/-MY-BUTTON-199270
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Whimsy-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Hidesys-Clipart
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Ink-N-Little-Things


x Podmínky k použití  x
Co je povoleno☺
• Můžete vytisknout a použít pro své studenty ve třídách nebo pro vaše dítě doma, v množství kusů 

podle zakoupené licence.
• Můžete sdílet pouze odkaz na tento produkt se svými kolegy nebo přáteli.
• Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o fotografie, jak s produktem pracujete, sdílejte na naší 

facebookové stránce.

Co je zakázáno 
• Není povoleno posílat tento produkt v příloze emailu. 
• Nesdílejte fotokopie a scany tohoto produktu s ostatními.
• Nevydávejte prosím tento produkt a jakoukoli část za vlastní dílo, neodstraňujte loga.
• Nemůžete prodávat a kopírovat nápad, texty, obrázky ani jednotlivé části tohoto produktu a 

používat je jako své dílo.
• Nesdílejte na veřejná uložiště nebo do souborů na veřejná média a sociální sítě např.  Uloz.to, 

Facebook, atd.                                         Pokud máte nejasnosti, kontaktujte nás na info@porozumimautismu.cz
Věříme, že se vám, vašim dětem a studentům produkty líbí a rádi s nimi 

pracujete.
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