
KALENDARZe

nauczyciela

I aKADEMICKIE



Tłoczenie Gumka zamykająca

Wkładki reklamowe Zaokrąglone narożniki

Sitodruk Blaszka

Tasiemka reklamowa Zmiana koloru nici

Personalizacja Gumka na długopis

Metalowe narożniki Koperta na dokumenty

Wymienny skorowidz teleadresowy Pudełko ozdobne



KALENDARZe

nauczyciela

Zapraszamy do zapoznania się z największą na rynku ofertą kalendarzy 
nauczyciela i kalendarzy akademickich na rok 2020/2021. W tym 
sezonie przygotowaliśmy dla Państwa wiele nowości.

Kalendarze zostały wyprodukowane w Polsce z wykorzystaniem 
materiałów europejskich oraz nowoczesnego parku maszynowego. 
Kalendarze dostępne są jako gotowy produkt bezpośrednio z naszego 
magazynu, co skraca czas realizacji zamówień.

Kalendarze mogą być dodatkowo wzbogacone o szereg uzupełnień 
reklamowych.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą kalendarzy całorocznych 
2021, które będą dostępne w sprzedaży od lipca 2020 r.

Szanowani Państwo
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Nebraska z gumką kalendarz nauczyciela A5 dzienny
nr kat. A5DN074B

Ilość stron: 368 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 13 lipca 2020
Koniec kalendarza 01 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 8 szt. | Minimum logistyczne: 8 szt.

Długopisy dostępne są za dodatkową opłatą.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Wschody i zachody słońca
 › Skrócone kalendarium 2020/2021
 › Kalendarium od 13.07.2020 do 01.09.2021
 › Planer na rok szkolny 2020/2021
 › Ważne rocznice, urodziny, imieniny
 › Plan roku szkolnego 2020/2021

 › Organizacja roku szkolnego 2020/2021
 › Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
 › Ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
 › Zebrania z rodzicami
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela

 › Informacje o uczniach
 › Tabele ocen
 › Finanse klasowe
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych

 › Przeliczniki miar długości, prędkości  
i temperatury
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy

Czerwony + granatowa gumka
Pantone 187C

Szary + niebieska gumka
Pantone 432C

Seledyn + zielona gumka
Pantone 361C

Czarny + czerwona gumka
Pantone 419C

Granat + czerwona gumka
Pantone 289C

Czekolada + pomarańczowa 
gumka
Pantone 4975C
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Betonkalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN061B

Ilość stron: 176 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.  |  Minimum logistyczne: 12 szt.

Naturakalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN100B

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.  |  Minimum logistyczne: 12 szt.

Napis SigmaChrom

Napis SigmaChrom

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Strona z danymi personalnymi właściciela kalendarza
 › Skrócone kalendarium na rok 2020\2021
 › Plan roku szkolnego 2020\2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 
do października 2021
 › Planer roku szkolnego

 › Organizacja roku szkolnego (planer terminów 
egzaminów, posiedzenia Rady Pedagogicznej, ważniejsze 
terminy, terminy wycieczek, zebrania z rodzicami)
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach – finanse

 › Tabela ocen
 › Numery kierunkowe w Polsce i zagranicą
 › Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
 › Mapa administracyjno – drogowa Polski
 › Wykaz dni wolnych w wybranych krajach europejskich
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar

EKO kalendarz
przyjazny natur

ze

EKO kalendarz
przyjazny natur

ze

Bordo
Pantone 703C

Czarny
Pantone 433C

Granat
Pantone 296C

Zielony
Pantone 533C

Brąz
Pantone 154C

Bordo
Pantone 195C

Czarny
Pantone 433C

Granat
Pantone 647C

Brąz
Pantone 154C

Zielony
Pantone 533C
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Nebraska z gumką kalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN070B

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.  |  Minimum logistyczne: 12 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Strona z danymi personalnymi właściciela kalendarza
 › Skrócone kalendarium na rok 2020\2021
 › Plan roku szkolnego 2020\2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 
do października 2021
 › Planer roku szkolnego

 › Organizacja roku szkolnego (planer terminów 
egzaminów, posiedzenia Rady Pedagogicznej, ważniejsze 
terminy, terminy wycieczek, zebrania z rodzicami)
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach – finanse

 › Tabela ocen
 › Numery kierunkowe w Polsce i zagranicą
 › Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
 › Mapa administracyjno – drogowa Polski
 › Wykaz dni wolnych w wybranych krajach europejskich
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar

Czerwony + granatowa gumka
Pantone 187C

Szary + niebieska gumka
Pantone 432C

Seledyn + zielona gumka
Pantone 361C

Czarny + czerwona gumka
Pantone 419C

Granat + czerwona gumka
Pantone 289C

Czekolada + pomarańczowa 
gumka
Pantone 4975C

Długopisy dostępne są za dodatkową opłatą.
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 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar

Denimkalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN079B

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.  |  Minimum logistyczne: 12 szt.

Szary
Pantone 425C

Zielony
Pantone 364C

Vivellakalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN065B

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.  |  Minimum logistyczne: 12 szt.

Pomarańcz
Pantone 152C

Żołty
Pantone 1225C

Czerwony
Pantone 186C

Seledyn
Pantone 390C

Brąz
Pantone 4635C

Granat
Pantone 282C

Niebieski
Pantone 2925C

Czarny
Pantone 426C

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Strona z danymi personalnymi właściciela kalendarza
 › Skrócone kalendarium na rok 2020\2021
 › Plan roku szkolnego 2020\2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 
do października 2021
 › Planer roku szkolnego

 › Organizacja roku szkolnego (planer terminów 
egzaminów, posiedzenia Rady Pedagogicznej, ważniejsze 
terminy, terminy wycieczek, zebrania z rodzicami)
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach – finanse

 › Tabela ocen
 › Numery kierunkowe w Polsce i zagranicą
 › Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
 › Mapa administracyjno – drogowa Polski
 › Wykaz dni wolnych w wybranych krajach europejskich
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar
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Folk Rowery

Sowy Kwiaty

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.  |  Minimum logistyczne: 20 szt.

PCV bezbarwne kalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN078B

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Strona z danymi personalnymi właściciela kalendarza
 › Skrócone kalendarium na rok 2020\2021
 › Plan roku szkolnego 2020\2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 
do października 2021
 › Planer roku szkolnego

 › Organizacja roku szkolnego (planer terminów 
egzaminów, posiedzenia Rady Pedagogicznej, ważniejsze 
terminy, terminy wycieczek, zebrania z rodzicami)
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach – finanse

 › Tabela ocen
 › Numery kierunkowe w Polsce i zagranicą
 › Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
 › Mapa administracyjno – drogowa Polski
 › Wykaz dni wolnych w wybranych krajach europejskich
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar



strona 9

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar

Pomarańcz Bordo Czarny

Granat Szary Seledyn

PCVkalendarz nauczyciela A5 tygodniowy
nr kat. A5TN060B

Ilość stron: 176  |  Papier biały  |  Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 22 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021 
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.  |  Minimum logistyczne: 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Strona z danymi personalnymi właściciela kalendarza
 › Skrócone kalendarium na rok 2020\2021
 › Plan roku szkolnego 2020\2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 
do października 2021
 › Planer roku szkolnego

 › Organizacja roku szkolnego (planer terminów 
egzaminów, posiedzenia Rady Pedagogicznej, ważniejsze 
terminy, terminy wycieczek, zebrania z rodzicami)
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach – finanse

 › Tabela ocen
 › Numery kierunkowe w Polsce i zagranicą
 › Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
 › Mapa administracyjno – drogowa Polski
 › Wykaz dni wolnych w wybranych krajach europejskich
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Wykaz dat imienin
 › Wschody i zachody słońca
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Tabela świąt ruchomych
 › Znaki zodiaku
 › Przeliczniki miar
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Cross z gumką kalendarz nauczyciela B5 tygodniowy
nr kat. B5TN104B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 164 x 236 mm
Początek kalendarza 29 czerwca 2020
Koniec kalendarza 22 sierpnia 2021
Opakowanie zbiorcze: 16 szt. | Minimum logistyczne: 16 szt.

Czerwony + gumka czerwona
Pantone 186C

Granat + gumka granat
Pantone 539C

Czarny + gumka czarna
Pantone 419C

Vivella kalendarz nauczyciela B5 tygodniowy
nr kat. B5TN066B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 164 x 236 mm
Początek kalendarza 29 czerwca 2020
Koniec kalendarza 22 sierpnia 2021
Opakowanie zbiorcze: 16 szt. | Minimum logistyczne: 16 szt.

Szary
Pantone 424C

Czerwony
Pantone 186C

Seledyn
Pantone 390C

Brąz
Pantone 4635C

Granat
Pantone 282C

Czarny
Pantone 426C

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Wschody i zachody słońca
 › Kalendarium pl, od 29.06.2020 do 22.08.2021
 › Skrócone kalendarium 2020/2021/2022
 › Plan roku szkolnego 2020/2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 do września 2021
 › Organizacja roku szkolnego 2020/2021
 › Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

 › Zebrania z rodzicami
 › Wycieczki, wyjazdy
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela
 › Informacje o uczniach
 › Tabele ocen
 › Finanse klasowe

 › Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
 › Numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
 › Odległości między stolicami europejskimi
 › Lotniska i porty lotnicze w Polsce
 › Odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
 › Instrukcja pierwszej pomocy
 › Mapa autostrad w Polsce

 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
 › Wybrane długie weekendy 2020 i 2021
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych
 › Temperatury na świecie
 › Strefy czasowe
 › Poprawne nakrycie stołu

 › Naczynia do alkoholi
 › Tabela rozmiarów odzieży i obuwia
 › Daty imienin, znaki zodiaku
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy

Napis SigmaChrom

Długopisy dostępne są za dodatkową opłatą.
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PCV bezbarwnykalendarz nauczyciela B6 tygodniowy
nr kat. B6TN089B

Ilość stron: 176 | Papier biały | Blok: 114 x 157 mm
Początek kalendarza 29 czerwca 2020
Koniec kalendarza 05 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 22 szt. | Minimum logistyczne: 22 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Wschody i zachody słońca
 › Skrócone kalendarium 2020/2021
 › Kalendarium od 29.06.2020 do 05.09.2021
 › Planer na rok szkolny 2020/2021
 › Ważne rocznice, urodziny, imieniny
 › Plan roku szkolnego 2020/2021

 › Organizacja roku szkolnego 2020/2021
 › Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
 › Ważne terminy, wycieczki
 › Zebrania z rodzicami
 › Plan lekcji nauczyciela
 › Plan dyżurów nauczyciela

 › Informacje o uczniach
 › Tabele ocen
 › Finanse klasowe
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych
 › Przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

 › Daty imienin
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy

Folk Rowery

Sowy Kwiaty
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Natura kalendarz akademicki A5 tygodniowy
nr kat. A5TA069B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 07 września 2020
Koniec kalendarza 26 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. | Minimum logistyczne: 12 szt.

EKO kalendarz
przyjazny natur

ze

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Kalendarium PL, od 07.09.2020 do 26.09.2021
 › Wschody i zachody słońca
 › Planer na rok akademicki 2020/2021
 › Ważne rocznice, urodziny, imieniny
 › Kalendarium 2020/2021
 › Plan roku akademickiego 2020/2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 do października 2021

 › Organizacja roku akademickiego 2020/2021
 › Plany zajęć semestr zimowy i letni
 › Ważne terminy
 › Tematyka zajęć
 › Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
 › Numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Mapa autostrad w Polsce
 › Instrukcja pierwszej pomocy
 › Odległości pomiędzy stolicami europejskimi
 › Przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych
 › Przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

 › Wartość kaloryczna produktów spożywczych
 › Dzienne zapotrzebowanie kalorii
 › Liczba spalonych kalorii
 › Poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
 › Daty imienin i znaki zodiaku
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Mapy

Brąz
Pantone 154C

Granat
Pantone 647C

Czarny
Pantone 433C

Zielony
Pantone 533C

Bordo
Pantone 195C
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Denimkalendarz akademicki A5 tygodniowy
nr kat. A5TA088B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 07 września 2020
Koniec kalendarza 26 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. | Minimum logistyczne: 12 szt.

Szary
Pantone 425C

Zielony
Pantone 364C

Vivellakalendarz akademicki A5 tygodniowy
nr kat. A5TA071B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 07 września 2020
Koniec kalendarza 26 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. | Minimum logistyczne: 12 szt.

Pomarańcz
Pantone 152C

Żołty
Pantone 1225C

Czerwony
Pantone 186C

Seledyn
Pantone 390C

Brąz
Pantone 4635C

Granat
Pantone 282C

Niebieski
Pantone 2925C

Czarny
Pantone 426C

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Kalendarium PL, od 07.09.2020 do 26.09.2021
 › Wschody i zachody słońca
 › Planer na rok akademicki 2020/2021
 › Ważne rocznice, urodziny, imieniny
 › Kalendarium 2020/2021
 › Plan roku akademickiego 2020/2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 do października 2021

 › Organizacja roku akademickiego 2020/2021
 › Plany zajęć semestr zimowy i letni
 › Ważne terminy
 › Tematyka zajęć
 › Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
 › Numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Mapa autostrad w Polsce
 › Instrukcja pierwszej pomocy
 › Odległości pomiędzy stolicami europejskimi
 › Przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych
 › Przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

 › Wartość kaloryczna produktów spożywczych
 › Dzienne zapotrzebowanie kalorii
 › Liczba spalonych kalorii
 › Poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
 › Daty imienin i znaki zodiaku
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Mapy
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PCV bezbarwny kalendarz akademicki A5 tygodniowy
nr kat. A5TA072B

Ilość stron: 160 | Papier biały | Blok: 143 x 204 mm
Początek kalendarza 07 września 2020
Koniec kalendarza 26 września 2021
Opakowanie zbiorcze: 20 szt. | Minimum logistyczne: 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
 › Kalendarium PL, od 07.09.2020 do 26.09.2021
 › Wschody i zachody słońca
 › Planer na rok akademicki 2020/2021
 › Ważne rocznice, urodziny, imieniny
 › Kalendarium 2020/2021
 › Plan roku akademickiego 2020/2021
 › Skrócone kalendarium kolumnowe od lipca 2020 do października 2021

 › Organizacja roku akademickiego 2020/2021
 › Plany zajęć semestr zimowy i letni
 › Ważne terminy
 › Tematyka zajęć
 › Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
 › Numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
 › Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 › Mapa autostrad w Polsce
 › Instrukcja pierwszej pomocy
 › Odległości pomiędzy stolicami europejskimi
 › Przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
 › Dni wolne od pracy w wybranych krajach
 › Tabela świąt ruchomych
 › Przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

 › Wartość kaloryczna produktów spożywczych
 › Dzienne zapotrzebowanie kalorii
 › Liczba spalonych kalorii
 › Poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
 › Daty imienin i znaki zodiaku
 › Alfabetyczny skorowidz teleadresowy
 › Mapy

FlamingiMozaika

Koty Psy
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Uzupełnienia reklamowe
Bogata oferta uzupełnień reklamowych umożliwia wykonanie kalendarza 

spersonalizowanego wg indywidualnych potrzeb klienta.
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UZUPEŁNIENIA  
REKLAMOWE

Bogata oferta uzupełnień reklamowych  
umożliwia wykonanie  
kalendarza spersonalizowanego  
wg indywidualnych potrzeb Klienta.

TASIEMKI

GUMKI

DŁUGOPISY

PERSONALIZACJA

BLASZKI

WKŁADKI
REKLAMOWE

TŁOCZENIA

OPRAWY
INDYWIDUALNE

WYKLEJKI

OPRAWY
INDYWIDUALNE

NAPIS 
SIGMACHROME

DŁUGOPISY

BLASZKI

PERSONALIZACJA

WKŁADKI
REKLAMOWE

GUMKI

TŁOCZENIA

WYKLEJKI

TASIEMKI



KALENDARZe

nauczyciela

I aKADEMICKIE

Wydawnictwo „Wokół nas”
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 186

tel. 32 331 37 16÷17
e-mail: wydawnictwo@wokolnas.pl

www.wokolnas.pl

Strona „no-name” dla agencji reklamowych
www.kalendarzedlaciebie.com


