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Sou t ěž
k 70. vý ročí
Alba t rosu

SOUTĚŽ Velká soutěž pro třídy
k 70. výročí Albatrosu - vyhrajte cestu za dobrodružstvím!
Zúčastněte se soutěže k narozeninám Albatrosu a vyhrajte pro sebe a vaši
třídu výlet do Prahy a návštěvu galerie s obrazy Zdeňka Buriana, našeho nejlepšího malíře „exotického dobrodružství“, a k tomu další dárky pro každého
žáka vítězné třídy.
y Dozvíte se, jak
j takové obrazy vznikají i jak vzniká kniha.
Ondřej
dřej Neff vám prozradí, jak se stát ús
úspěšným spisovatelem!
Výhra pro vítěznou třídu:
− 30+2 vstupenky na výstavu obrazů
Zdeňka Buriana nazvanou „Širým světem“
do Obecního domu v Praze, která bude
probíhat od března do června 2019
− Hodinový workshop se spisovatelem
Ondřejem Neffem a Ondřejem Müllerem
v rámci výstavy v Obecním domě
− Hra Carcassonne – Zlatá horečka pro
každého žáka vítězné třídy
− Dárkový balíček s dobrotami Chupa Chups
pro každého žáka vítězné třídy
− Příspěvek na dopravu do Prahy ve výši
3 000 Kč pro celou třídu
− 5 knížek do vaší třídní knihovničky

Výstava ilustrací a obrazů Zdeňka Buriana v Obecním domě v Praze nazvaná Širým světem se koná 7. 3.–30. 6. 2018.
Výstavu pořádá Retro Gallery (ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros), kurátorem je MgA. Jakub Sluka.

Pravidla:
K zařazení do soutěže je potřeba splnit 10 úkolů, které najdete na www.kmc.cz v záložce SOUTĚŽ PRO TŘÍDY. Všechny
odpovědi a fotograﬁe pošlete v jedné e-mailové zprávě na adresu albatros70let@albatrosmedia.cz do 28. 2. 2019.
Ve zprávě uveďte, kterou třídu do soutěže přihlašujete a přesnou adresu školy s e-mailovým kontaktem na třídního
učitele. Každou třídu lze do soutěže přihlásit jen jednou. Vítěznou třídu vylosujeme v první polovině března 2019 a informace o vítězi zveřejníme na www.kmc.cz nejpozději 20. 3. 2019.
Podrobná pravidla soutěže najdete na www.kmc.cz.

Vydává: Albatros Media a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 261 397 282, Vychází: 5x ročně;
Distribuce: Albatros Media a. s., Tisk: Europrint, a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR E 19424,
Obálka: Illustrations © Ivona Knechtlová
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi

Objednávání z tohoto katalogu je možné pouze prostřednictvím školy a důvěrníků Klubu mladých čtenářů Albatros.

www.kmc.cz

Tip Albatrosu

Nejvyšší hora, nejmenší hvězda
kolektiv
autorů

Katie
Scottová

Přemýšlíš někdy o tom, jak by vypadal
dinosaurus vedle pyramid v Gíze, jestli pták
dovede létat rychleji než letadlo nebo jak starý
je vesmír? Odpovědi na tyto otázky a mnoho
dalších najdeš v téhle pozoruhodné knize plné
nevšedních a překvapivých srovnání.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
80 stran, 270 × 340 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vyšlo také:
Animalium
a u

Dinosaurium
au u

Botanicum
a u

399 Kč

399 Kč

399 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

b
běžná
cena: 499 Kč
str 272 × 370 mm
112 stran,
pevná vazba, pro děti od 8 let

b
běžná
cena: 499 Kč
str 272 × 370 mm
112 stran,
pevná vazba, pro děti od 8 let

bběžná cena: 499 Kč
str 272 × 370 mm
112 stran,
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Leporela
Ilka
Pacovská

Měsíce

Vendula
Hegerová

MĚSÍCE – to znamená celý rok od ledna do prosince. Autorka veršů
vytvořila vtipné rýmy, které každý
dý měsíc neomylně
neomy charakterizují,
a ilustrátorka je podtrhla svými
běžná cena: 99 Kč
obrázky. Leporelo je určeno pro
o 79 Kč
14 stran, 240 × 160 mm
malé děti a také tentokrát je
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
zábava současně školou
a poučení hrou.

Vše o autech

Andrea
Erne

Wolfgang
Metzger

Jak funguje motor? Kdy vzniklo první auto? A jak se auto vlastně vyrábí?
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky, se kterými si rodiče často nevědí
rady, najdete v této knize. Kniha
a
Vše o autech vysvětluje zábavně
ě
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
a hravě proces výroby auta od
16 stran, 230 × 270 mm
cena KMČ kroužková
kro
vazba, pro děti od 4 let
prvního návrhu po hotový vůz.

Edice Už vím proč
s otevíracími okénky

Zvířata a jejich mláďata

Doris
Rübelová

Velká obrazová kniha pro ty nejmenší! Víte, která zvířata se klubou
z vajíčka, nebo co všechno se musí naučit sloní mládě? Jak se dostane
malý klokan do vaku své matky
a která mláďata naopak hned
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
po narození umějí běhat, nebo
16 stran, 230 × 270 mm
cena KMČ kroužková
vazba, pro děti od 5 let
kro
rodiče vůbec nepoznají?

Potok a rybník

Christine
Henkelová

Je tolik zvířat, která se prohánějí kolem vody a rejdí ve vodě. Žáby
a hlemýždě už děti znají, ale co třeba čolka nebo mývala? Jak se liší
rybník od jezera? A která zvířata
a
žijí v mokřadech? Tato kniha
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
ukáže malým objevitelům
16 stran, 235 × 315 mm
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
zábavný svět našich vodních
rostlin a živočichů.
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Pro nejmenší
Klára Černá,
Hana Hrdličková,
Pavlína Janíčková
Miroslav
Růžek

Říkanky ze školky pro kluky
a pro holky

Milé říkanky a písničky se zábavnými
bavnými
ými aktivitami
ak
ktivita jsou tu proto,
aby dětem mohly přinášet radost nejen ve školkách a v kroužcích,
ale také doma mezi nejbližšími. Kromě společné zábavy říkanky
podporují rozvoj
podp
pohybových a řečových
pohy
běžná cena: 249 Kč
dovedností dětí, pomáhajíí 199 Kč
dove
96 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
rozvíjet dětskou fantazii
rozvíj
a představivost.
pře

Krtkův kreslený rok

Ondřej
Müller

Zdeněk
Miler

Da hrací knížka s oblíbenou postavičkou Zdeňka Milera, tentokrát
Další
na 64 stranách! Předškoláci i úplně nejmenší děti se seznamují
s ročními obdobími i jednotlivými měsíci v roce. Vybarvují obrázky,
hledají rozdíly a cestičky v bludišti, poznávají barvy, učí se zacházet
hl
s ttužkou a další dovednosti. V každé z dvanácti kapitolek jsou
připraveny úkoly, které se vážou k jednotlivým měsícům v roce.
př
Knížka pro rozvíjení
dětské představivosti je
dětsk
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
určena k samostatné
určen
64 stran, 180 × 180 mm
cena KMČ
zábavě dětí i ke hře
zába
pevná vazba, pro děti od 3 let
rodiči.
s rod

Včelí úl

Prostorový model úlu

Jitka
Petřeková

Tomáš
Tůma

Sledovali jste někdy včely na louce nebo poblíž včelího úlu a ptalii
jste se sami sebe, kdo jim velí? Včelí královna, nebo někdo jiný?
A co všechno musejí včely udělat, než
vyrobí med? Podobné otázky napadají
mnohé z nás, ale ne každý měl tu
příležitost nahlédnout do včelího úlu. Nyní
ní je
to možné. Tato kniha obsahuje
e
encyklopedii včel a také
běžná cena: 269 Kč
prostorový model včelího úlu, 219 Kč
40 stran, 250 × 250 mm,
cena KMČ
díky kterému se čtenáři
leporelo, pro děti od 6 let
seznámí s každou jeho částí.
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První čtení

Kotě z Kocourkova
Václav
Čtvrtek

129 Kč
cena KMČ

Marcela
Walterová

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

Asi už jste se také mnohokrát
přesvědčili, že být chytrý, důvtipný
a vtipný se v životě vyplácí. Na to
postupně přišli i jezevec, opička,
medvěd, husa, myška, kotě a další
hrdinové této hravé knížky. Stálo je
to sice úsilí, sem tam odřenou
tlapku, natlučený čumáček, ztratili
při tom nějaké to pírko či chloupek,
ale nakonec nelitovali. Až si
přečtete jejich veselé příhody, samii
zjistíte, jak je důležité mít ﬁlipa –
určitě nechybí!
a že vám u
bí!

běžná cena: 159 Kč
88 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Také jako
audiokniha:

129 Kč
cena KMČ

Čte:
Jitka Molavcová

běžná
ěžná cena: 159 Kč

Chobotem sem, chobotem tam
Ivona
Březinová

Alena
Schulz

S vloženým
pracovním sešitem
6 Klub mladých čtenářů Albatros

Jednoho dne dojde v kabinetě
přírodopisu k podivuhodné
události – obživne tam mamutí
mládě. Nečekaný objev se podaří
čtveřici kamarádů, a ti se hned
rozhodnou se o mamutka postarat.
Ale kam ho schovat? Míša, Nina,
Vládík a Teo mají plnou hlavu
starostí, zato mamutík se má čile
k světu. Jak to všechno dopadne?
Bavte se a luštěte
s přiloženým pracovním
sešitem.
Pro toho,
s
kdo pěkně přečetl knížku,
kd
to bude hračka!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72+16 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Druhé a Třetí čtení

Johana s hlavou v oblacích

Petra
Braunová

Jiří
Bernard

Co se to děje s Johankou? Nechce se jí vstávat,
chodit do školy, kdeco poplete, s ničím není
spokojená. Johanka
má, jak se říká, hlavu
v oblacích. Ale kdo
za to může? Že by
spolužák Pavel?
Možná něco prozradí
Johančin deník!

Johana
s dlouhýma nohama

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Vyšlo také:

Johana
s nosem nahoru

144 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 179 Kč
80 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
80 stran

Adélka a Zlobidýlko
Ivona
Březinová

Olga
Franzová

Zlobidýlko! Kdopak to asi je?
Už podle jména jistě pěkný nezbeda
a neposeda. A taky že ano! Komu
se hadrový panáček Zlobidýlko
dostane do ruky, ten začne
okamžitě zlobit. Spolužáci,
maminka i tatínek nebo pan školník
či učitelka. Nejvíce však rošťačí
Adélka. Jak jen tohle dopadne?

S vloženým
pracovním sešitem

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64+16 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Pro malé čtenáře

Franklin a Luna letí na Měsíc

Jen
Campbellová

Luna a její nejlepší kamarád, drak Franklin, milují různé příběhy
a chtějí navštívit místa, o nichž si četli v knížkách. Na cestách se
setkají se spoustou kouzelných bytostí, ale nedaří se jim najít místo,
kdy bydlí draci. Hledají všude možně, správnou stopu však objeví až
tehdy, když si Lunina želvička, Neil Armstrong, všimne, že se na noční
obloze cosi hýbe… Společně
obloz
čně se tak vydají na nejdobrodružnější výlet
všech – namíří si
ze vš
běžná cena: 289 Kč
přímo na Měsíc.
to pří
234 Kč
cena KMČ

32 stran, 275 × 285 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Hana
Štěpánová

Nerozluční kamarádi

Nerozlučná trojice pejsek, husa a slepice jsou věrní přátelé. Rádi si
spolu povídají, slaví narozeniny, cvičí, účastní se běžeckého závodu
či zahánějí zlodějíčky. Jen se na ně podívejte, už na vás čekají!

Čtení genetickou metodou
s velkými písmeny

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
40 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Včelí medvídci od jara do zimy
Jiří
Kahoun

Ivo
Houf

Rozpustilá knížka přináší krátké veselé příběhyy o Brumdovi
d i
a Čmeldovi, Pučmeloudovi a ostatních postavičkách ze světa
broučků, které jsou známé z oblíbených televizních večerníčků.
V knížce
kníž jsou vedle vyprávění
ávění i písničky s textem (Z. Svěrák)
(P. Skoumal),
a notami
not
běžná cena: 239 Kč
nichž mnohé už téměř
z nich
194 Kč
108 stran, 195 × 255 mm
zlidověly.
zlidov
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Pro předškoláky

Zábavné učení s JEDNOROŽCI

kolektiv
autorů

Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky pro každodenní zábavné učení
a procvičování čtenářských, početních, motorických i vizuálních dovedností.
ností.
• Psaní – až 80 nových slov
• Spojovačky – dokončování barevných
h
obrázků pomocí číslovaných teček
• Násobení
– násobilka od 2 do 10
Ná
• Tvary
Tva – rozeznávání
běžná cena: 269 Kč
tvarů
tva a procvičování
219 Kč
72 stran, 150 × 195 mm
psaní
psa
cena KMČ
kufřík
k
se 4 sešity, pro děti od 6 let

Orientace v prostoru a čase pro děti
od 4 do 6 let

Jiřina
Bednářová

Richard
Šmarda

Pracovní sešit je určen dětem rozvoji časové
orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní,
matematice a obtíží v získávání studijních
dovedností. Každá strana
motivační
dove
a obsahuje motiv
příběh, pracovní,
příbě
běžná cena: 149 Kč
ilustrovaný materiál
ilustr
119 Kč
48 stran, 210 × 297 mm
pro děti
d a dále instrukce
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let
s uvedením
pro dospělé
d
činnosti.
cíle či

Logopedické vymalovánky

Ivana
Novotná

Miroslav
Růžek

Logopedické vymalovánky jsou určeny především předškolákům
a školákům, mohou je využívat rodiče i učitelé v mateřských
kých
ý
a základních školách a speciální pedagogové.
Obsahují úkoly k procvičování hlásek, s nimiž
mívají děti největší potíže: Ď, Ť, Ň, L, C, S, Z, Č, Š,
Ž, R, Ř. Nácvik je prováděn pomocí slov, vět
a po
popisu děje na obrázku,
u,
děti se
s také naučí říkanku
u
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
a na závěr si udělají
64 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ
grafomotorické
cvičení,
grafo
měkká vazba, pro děti od 4 let
které se k ní vztahuje.
Zima 2019
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Pohádky
Jana
Burešová

Bylinkové pohádky

Alena
Schulz

Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí
princové, víly, čarodějnice a králové, kde dobro vítězí
nad zlem a být čestný se vyplácí. Setkáme se tu s pohádkou
ádk o ššatech
atech
t h
utkaných z kopřiv, které princovi pomohou najít princeznu s dobrým
srdcem nebo třeba s příběhem, kde se podaří zlomit kouzlo zlé
čarodějnice… Prostřednictvím
tvím pohádek se děti navíc seznámí
bylinkami
s osmnácti
osm
běžná cena: 249 Kč
každé pohádky
a z ka
199 Kč
88 stran, 170 × 243 mm
vyplyne poučení podané
vyply
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
srozumitelným
srozu
přívětivým způsobem.
a přív

Světluška Glorie

Kirsten Vogel,
Susanne Weber

Martina
Matos

Ahoj, já jsem Glorie. Světluška Glorie, abych byla
přesná. A nejenže se jmenuju Světluška, ale taky jí
jsem. Přes den spím a večer, když se setmí, vstávám.
Moc ráda se v noci vydávám na cesty po našem lese
Vesmíru. Je tak napínavé, co všechno se tam dá
prožít… Přidej se na noční cesty ke Glorii a její
kamarádce vážce Lilly
kama
Belle a prožij s nimi
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
spoustu kouzelných
spous
120 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
dobrodružství!
dobro
pevná vazba, pro děti od 5 let

Oldřiška
Ciprová

Špalíček pohádek

Řezníčková
Hauptová

Poutavé převyprávění těch
nejznámějších českých
i zahraničních pohádek
zabaví děti všech věkových
kategorií. K těmto
nestárnoucím příběhům se
budete rádi vracet.
budet

299 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 369 Kč
208 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Pohádky

Znáte z televize

Kouzelník Žito

Zdeněk
Zelenka

Výpravná a jímavá pohádka o spravedlivém Žitovi,
který se musí rozhodnout, zda obětovat svůj život,
a zachránit tak svou milovanou, anebo žít věčně,
ale v pekle, premiérovaná pro malé i velké diváky
na Štědrý večer 2018, nyní vychází i v knižní podobě.
Televizní pohádku natočil renomovaný režisér
Zdeněk Zelenka, který ji též převyprávěl pro knižní
stránky. Znovu ožívá statečný Žito ve ﬁlmovém
podání ztvárněný
Denisem Šafaříkem, zamilovaná
p
tvá
Tatiany Vilhelmové či bylinkářka Apolena
čertice Tati
Jiřinyy Bohdalové.
Bohd
Také jako audiokniha

Čte: Miloň Čepelka

239 Kč
cena KMČ

239 Kč

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 194 × 254 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč

Martina
Drijverová

Staré řecké báje a pověsti
pro malé děti

Dagmar
Ježková

Zkrácené verze nejznámějších řeckých pověstí
přepsaných do jazyka srozumitelného dětem raného
školního věku. Hrdinové starých řeckých bájí a pověstí
byli hrdí, silní a stateční, ale také lstiví, závistiví
a zákeřní. Vládli jim bohové z Olympu – a ti také byli
spravedliví i nespravedliví, dobří i zlí. Osudy lidí se
bohové pokoušeli měnit podle svého, ale občas se jim
to nepovedlo… Přibližte dětem, kdo byli: Daidalos
Prométheus, Sisyfos, Hérakles, Tantalos,
a Ikaros, Pr
Théseus…
Théseus
éseus…
Také jako audiokniha

Čte: Ivana Milbachová

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
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Příběhy dětí

Ukradené štěně

Ivana
Peroutková

Nanakoo
Ishida

Blíží se Vánoce, v městečku je trh a Frantík míříí
i s Kazánkem podívat se na rozsvěcení velkého
ozdobeného stromu. Uváže psa před hračkářstvím
vím a jde si
si
dovnitř prohlédnout jeden úžasný vrtulník. Ale když vyjde
z obchodu, štěně je pryč. Zmizelo i s vodítkem! Trojice kamarádů –
Frantík, Matěj a Zdíša – se okamžitě po
pouští do pátrání a čeká je
nejedno překvapení.
nejed
běžná cena: 249 Kč
Podaří se Kazana najít?
Poda
199 Kč
cena KMČ

Přece to nevzdáš

Helena
Žižková

92 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Ivona
Knechtlová

Veselá Klárka, která ráda sní, umí kreslit a vyprávět příběhy,
se jednoho letního dne octne v nemocnici s vážnou
chorobou. Snaží se nepropadnout smutku, naopak baví
Aničku, která je s ní na pokoji a zprvu se na ni šklebí jako
opice. Ve snu se Klárka setká s Martinem, a když zjistí, že
ho ve skutečnosti srazilo na kole auto a on leží na nedaleké
é
jipce, pomáhá mu
Její pomoc
k uzdravení.
uzd
běžná cena: 239 Kč
194 Kč
obyčejná…
není však
v
64 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
Zachrání Klárka
Zachr
pevná vazba, pro děti od 9 let
kamaráda? A sebe?
kama

Nekonečné prázdniny

Martina
Drijverová

Zdenka
Krejčová

Dovedete si představit, že by se někdo netěšil na prázdniny?
?
Devítiletá Hanka má celý červenec prožít doma, kde nemá
žádného kamaráda. Bydlí tu sice stejně starý kluk Martin,
ale s tím se přece Hanka nebude bavit! Se šprtem!
A protože bez kamaráda by léto nestálo za nic, Hanka si
svou nejlepší kamarádku vymyslí. O prázdninách, které
nakonec byly plné
nakon
dobrodružství, a o tom,
dobro
běžná cena: 239 Kč
dopadlo její přátelstvíí 194 Kč
jak do
96 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
vysněnou Klaudií, si
s vysn
pevná vazba, pro děti od 9 let
přečtěte v této knížce.
přečtě
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Pro holky
Orli
Zuravicky

Šťastná až navěky : Dušičky!

Lucy je první den v nové škole a doslova a do písmene se snaží
najít pevnou půdu pod nohama. Coby zbrusu nový duch je
víceméně průhledná a není schopná normálně stát ani sedět.
Navíc má na sobě nemožný baletní úbor, v němž přešla na druhou
stranu. Když se ale ukáže, že v novém prostředí jako průvodce
vyfasovala
toho nejhezčího
ducha), hned se všechno
y
ího kluka (taky d
zdá llepší.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
184 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Marci
Peschke

Káťa Líbezná, tančící princezna

Jmenuju se Káťa Líbezná a chtěla bych ti o sobě říct pár
věcí. Žiju v Texasu. Nejradši mám růžovou barvu. Mám dva
bratry, ale jeden z nich je pes. A můj největší sen je stát se
e
královnou krásy! Úplně ze všeho nejvíc teď chci být
baletkou. Takže když se dozvím o konkurzu na Labutí
jezero, je mi jasné, že je to pro mě báječná příležitost.
Nemůžu se dočkat,
Nemů
budu tančit jako
až bu
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
primabalerína. Balet
prima
112 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
bude určitě perfektní,
pevná vazba, pro děti od 6 let
vím to.
to
o.

Mia a já:

2 knihy za 1 cenu

Květinová princezna

219 Kč

Mia a já:
Kouzelná jeskyně

+

Matt
MacNabb

cena KMČ

Běžná cena:
Běž
149Kč
149
Kč + 1149 Kč = 298 Kč

128 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

V Centopii se dějí neuvěřitelné věci. Ve dvou nových příbězích se dočtete třeba o tom, jak princ
Mo rozhodne, která z elfek se na bále stane Jemnou květinovou princeznou.
Zima 2019
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Pro holky

Emily Vichrná a země půlnočního slunce
Liz
Moře se bouří a vládce všech moří
Kesslerová
Neptuna pronásledují zlé sny.
Je přesvědčený, že jeho lidu hrozí bezprostřední nebezpečí,
pověří proto Emily a Aarona, aby se vydali na sever
do daleké Země půlnočního slunce a zjistili, co se děje.
Na výpravě na ledový sever však číhají mnohá nebezpečí…
A zároveň se tam skrývá Neptunovo nejtemnější tajemství.
Obstojí Emily s Aaronem v tak těžké zkoušce?

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
264 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Vyšlo také:
Emily Vichrná
a hrad v mlze
ze

Emily Vichrná
a příšera z hlubin

Emily Vichrná
a rybí ocas

Emily Vichrná a tajemství
mořské sirény
ényy

159 Kč

159 Kč

159 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
192 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
200 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
216 stran

běžná
ěžná cena: 229 Kč
264 stran

Winx Adventure Series - Winx Adventure
W
d
Series Korunka pro dvě královny

239 Kč
cena KMČ

Mise pro dvě

+

Běžná cena:
Běž
159Kč
159
Kč + 1159 Kč = 318 Kč

Iginio
Strafﬁ

64 stran, 140 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Na Dominu se chystá soutěž o titul Královny Magické dimenze! Zvítězí přátelství Winx
nad ambicemi náročných rodičů? Dva nové příběhy z oblíbené série Winx si můžete pořídit
za super výhodnou cenu.
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2 knihy za 1 cenu

Znáte z filmu a televize

Louskáček a Čtyři říše
O Štědrém večeru dostane Klára tajemnou skříňku,
kterou jí zanechala zemřelá maminka. Avšak chybí k níí
klíč. Na oslavě u kmotříčka objeví provázek, jenž ji k chybějícímu
h bějí ímu
klíčku zavede, ale ten okamžitě zmizí v záhadném fantastickém světě.
Tam se Klára setká s vojákem louskáčkem Filipem, myší armádou
a správci tří kouzelných říší.
ší. Klára s Filipem musí vstoupit i do čtvrté
říše, získat klíč ke skříňce,,
běžná cena: 299 Kč
pokud to bude možné,
a pok
239 Kč
96 stran, 205 × 285 mm
vrátit rozvrácenému světu
u cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
soulad a řád.
soula

Mary Poppins se vrací
Sourozenci Banksovi stále žijí v domě číslo 17
v Třešňové ulici, ale už trochu vyrostli. Michael pracuje
bance
j vb
e jako
j k
kdysi jeho otec a sám vychovává tři děti. Jane se mu snaží pomáhat,
ale i když oba dělají vše, co je v jejich silách, hrozí, že přijdou o dům.
Naštěstí se u nich opět jako mávnutím kouzelného proutku objeví
Mary Poppins, jejich zázračná chůva z dětství, i se svým neobyčejným
mluvícím deštníkem.
mluv
Podaří se Mary Poppins
Poda
běžná cena: 299 Kč
vdechnout kouzlo a radost
vdech
st 239 Kč
96 stran, 205 × 285 mm
londýnské rodinyy cena KMČ
do života
živ
pevná vazba, pro děti od 6 let
také ttentokrát?

Soy Luna - Tajné zákulisí
Nahlédněte s Karol do tajného zákulisí seriálu Soy
Luna a nechte se vtáhnout do emotivního příběhu jeho
h vzniku.
ik
k
ku
V této knize plné exkluzivních fotograﬁí a komentářů budete moci
sledovat hvězdy seriálu již od prvních záběrů v Mexiku a prožívat
s nimi bláznivé a hektické dny. Zjistíte, jak probíhají Karoliny tréninky
nebo líčení, a odhalíte, jaké jsou její vztahy s ostatními herci, i to, jak
Karol cítila v prvních
se Ka
momentech před
mom
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
kamerou. Ponořte se
kame
112 stran, 205 × 285 mm
cena KMČ
natáčení
do atmosféry
at
pevná vazba, pro děti od 6 let
jedinečného seriálu!
jedine
Zima 2019
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Napínavé čtení

Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru

Albert
Uderzo

Cože?! Ve vesnici nepoddajných se zase něco děje! Po jednom
nepříjemném pádu ze stromu se Panoramix rozhodne, že je
načase pojistit budoucnost. S pomocí Asterixe a Obelixe se
rozhodne vybrat svého nástupce, kterému předá tajemství
kouzelného lektvaru!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 215 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Rašuk, jeskynní troll - Beast Quest (21)
Adam
V třetí výpravě do Zapovězené země se Tom a Elena
Blade
vydávají za jeskynním trollem. V Temných horách
pátrají po dalším úlomku amuletu, který netvor ukrývá ve svém
brlohu. Netvor-přízrak je nebezpečnější, než by se mohlo zdát.
Pach strachu ho dokáže vydráždit k nepříčetnosti a své oběti
promění v kámen jediným škrábnutím ostrého drápu. Dokáže se
Tom vvyhnout všem
nástrahám, které na něj
nástr
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
netvor nastraží?
netvo
116 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ

Drákula

pevná vazba, pro děti od 6 let

Když Jonathan Harker, anglický právník, dorazí
do Transylvánie za hrabětem Drákulou,
aby s ním podepsal kupní smlouvu na dům
v Londýně, velmi brzy zjistí, že s hrabětem není
něco v pořádku. Drákula nejí, jeho odraz se
nezobrazuje v zrcadle, bojí se světla
i Jonathanova křížku na krku. Poté co ho uvidí spát v rakvi,
si Jonathan uvědomí, jak hrozné monstrum se chce přestěhovat
do Anglie. Od té chvíle nemyslí na nic jiného, než na to, jak Drákulu
zastavit a ochránit svou
zasta
milovanou snoubenku
milov
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
Minu. Postaví se tváří
32 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let
v tvář krvelačnému
Drákulovi?
Dráku
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Zábavné čtení
Anne
Kalicky

Smiley - Mám se skvěle

Milý příteli z budoucnosti, malý klenot, který držíš ve
svých rukou, je zápisník geniálního autora jménem Max,
Max tedyy mě?!
mě?
Jasně, je mi zatím jen 11 let, mám ale v úmyslu se nesmazatelně
zapsat do historie a stát se hrdinou své doby. Proto musím
zaznamenat každý důležitý milník svého života a především svůj
přesun na druhý stupeň ve škole. Tohle ne
nebude žádná legrace! Sám
přes
uvidíš, že tento příběh je
uvidí
běžná cena: 269 Kč
plnohodnotným
plnoh
219 Kč
216 stran, 145 × 205 mm
svědectvím mého génia!
svěd
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let

Paladero: Město nikdy nekončící noci

Steven
Lochran
Jeremy
Love

V Jezdcích z Říše Hromů musel Joss čelit
čarodějnicím, krvežíznivým monstrům, a dokonce vlastním druhům
Zavázaným Mečem, aby dokázal, že je hoden stát se paladerem.
Nyní jsou Joss a jeho druhové připraveni zahájit první fázi výcviku.
Avšak dříve než na něj stihnou dorazit, napadnou jejich město
hroziví piráti, kteří unesou velkou část obyvatel včetně Jossova
nejlepšího přítele
nejlep
Edgara.
Edgar

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
336 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Garfieldovo narozeninové překvapení
Jim
Kraft

Konečně nadešel ten dlouho očekávaný den: Garﬁeld má
narozeniny! Nic se ale neodehrává tak, jak by si představoval. Jaká
překvapení na Garﬁelda čekají? Bude to ta nejlepší, nebo nejhorší
oslava v jeho životě?

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
24 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Dětská klasika

Anna ze Zeleného domu

Lucy Maud
Montgomeryová

Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. Po nepříjemných
zkušenostech s životem u pěstounů přichází do Zeleného
o
domu na ostrově prince Edwarda. Ačkoliv si přísná Marilla
a
a její laskavý bratr Matouš původně přáli chlapce,
rozpustilou Annu si brzy zamilují. A tak pihovatá dívenka
konečně
nachází pravý domov
e
omov i první opravdovou
opra
kamarádku. Legendární
kama
běžná cena: 299 Kč
kanadský příběh plný
kana
239 Kč
292 stran, 145 × 205 mm
optimismu i laskavého
optim
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let
humoru se vrací
humo
nezkráceném vydání.
v nez

Třikrát detektiv Kalle

Astrid
Lindgrenová

Štěpánka
Jislová

Detektiv Kalle se vrací! A s ním ke všemu odhodlané a vždy ve
střehu Bílé růže – Eva-Lotta a Anders. Velký pátrač s kamarády
hodlá vyřešit tři zapeklité případy: loupež, vraždu a únos. To vše se
totiž odehrálo v městečku Lillköpingu a zdá se, že místní policie je
v koncích. A tak nezbývá, než aby se pátrání ujal mistr detektiv
Kalle Blomkvist.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
488 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Nové Mikulášovy patálie - Návrat z prázdnin
René
Jean-Jacques
Kniha příběhů malého Mikuláše,
Goscinny
Sempé
které po letech v otcově
pozůstalosti objevila a pro vydání uspořádala autorova dcera Anne
Goscinny. Patálie malého Mikuláše vyšly v Albatrosu ve třech
dílech: Návrat z prázdnin, Slavnostní oběd a Bezvadný vtip.

154 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 189 Kč
152 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Dobrodružná klasika

Osada Havranů - U Veliké řeky

Eduard
Štorch

Zdeněk
Burian

V Osadě Havranů a v novele U Veliké řeky Eduard Štorch volně
navazuje na svou vizi pravěkého světa, tak jak ji započal v románu
Lovci mamutů. Ač se jedná o tituly méně známé, svou čtivostí
a kvalitou přesvědčí každého čtenáře. Štorch nás tentokrát zavádí
do mladší doby kamenné, dob prvních osadníků a zemědělců
v českých zemích. V sériii dobrodružných příběhů přibližuje způsob
života našich předků –
život
běžná cena: 299 Kč
nepřetržitý boj o přežití
nepř
239 Kč
240+16 stran, 163 × 238 mm
odolávání neustálému cena KMČ
a odo
pevná vazba, pro děti od 9 let
nebezpečí.
nebe

Arthur
Ransome

Holubí pošta

Zdeněk
Burian

Prázdninová dobrodružství Vlaštovek a Amazonek jsou vždy
napínavá – a nemusí se ani odehrávat v exotické divočině. Tentokrát
výprava našich přátel opouští vodu i lodě a vydává se do hor –
na naleziště zlata! Práce s hledáním zlata je hodně, překážek, které
se kladou do cesty, ještě víc. Nejtěžší je zajistit, aby opravdová
holubí pošta mezi jejich táborem a domovem spolehlivě fungovala.
Hledání zlata je ohroženo,
Hledá
o,
když sse objeví podivný
běžná cena: 329 Kč
264 Kč
muž, který chce, jak se
328+40 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
zdá, vvyfouknout dětem
pevná vazba, pro děti od 9 let
poklad pod nosem.
pokla

Katherine
Rundellová

Dál do džungle

Chcete vědět, jací byli panter Baghíra, medvěd Balú, hád Ká, tygr
Šér Chán či Mauglího vlčí rodiče jako mláďata? Jaká dobrodružství
zažili, než se z nich stali hrdinové důvěrně známého Kiplingova
příběhu? Oceňovaná autorka Katherine Rundellová se nechala
inspirovat světovou klasikou a vytvořila šest strhujících příběhů,
které vás zavedou dál do džungle!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
240 stran, 190 × 245 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Znáte z filmu a televize

2 knihy za 1 cenu

Raubíř Ralf a internet - Vybarvuj,
arvuj čti si
si, nalepuj
kolektiv
Přečtěte si o neuvěřitelných dobrodružstvích Ralfa
autorů
a Vanilopky! Nerozlučná dvojice hrdinů se tentokrát
vydá do neproniknutelných hlubin internetu! Vybarvěte své
oblíbené postavy nebo použijte pestrobarevné nálepky, které
najdete uvnitř knihy, a dotvořte příběh. Stačí vám k tomu jen vaše
představivost a tato kniha. Bavte se!
26 stran, 205 × 295 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

269 Kč

+

cena KMČ
Běžná ce
cena:
119 Kč + 229 Kč = 348 Kč

Vydejte se s Raubířem Ralfem
fem a jeho neodolat
neodolatelnou parťačkou
Vanilopkou von Šmak na neuvěřitelnou cestu do neprobádaných
hlubin internetu. Oblíbení hrdinové se srdcem na pravém místě budou
muset riskovat vše, aby dokázali uspět v pátrání po náhradní
součástce k videohře Cukrkáry a zachránit tak Vanilopčin domov.
součá
Podaří se nerozlučné dvojici přátel splnit nelehký úkol? A co víc,
Podař
zůstane po návštěvě proslulého Raubíře
zůsta
64 stran, 216 × 285 mm
Ralfa ještě něco z internetu…?
kolektiv
autorů

pevná vazba, pro děti od 5 let

Raubíř Ralf a internet - Příběh podle filmu
Kouzelná Beruška a Černý Kocour: Tajný deník
Zagtoon
Animation
Marinette má velké tajemství: Ona je
Method
tou známou hrdinkou Kouzelnou
Beruškou! Možná že zrovna nevedeš dvojí život a neochraňuješ
ulice svého města, ale určitě existuje plno věcí, které by sis ráda
zapsala do tohoto deníku. Můžeš si do něj zaznamenat své sny,
nálady, trošku popsat svou rodinu, kamarády a mnoho dalšího.

184 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 229 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Příběhy dětí
Miloslav
Švandrlík

Neuvěřitelné příhody žáků
Kopyta a Mňouka 3

Neprakta

Oblíbení žáci z Posázaví jsou znovu tady a s nimi i hromada
ada nových
dobrodružství. Rádi byste se dozvěděli, kterak si poradit s potopou
nebo se lstivým hrobníkem? Kopyto a Mňouk mají řešení pro každou
lapálii, a ani tentokrát na
lapál
nejsou sami.
to ne
běžná cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ

Past na korunu

328 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Daniela
Krolupperová

Barbora
Kyšková

Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé Vltavě,
ale na jiné zimní radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale oba
musejí doma pomáhat – Jáchym v pekárně, Filip v krejčovství.
Když spolu roznášejí hotové šaty zákazníkům, nečekaně se připletou
k setkání dvou mužů. Jeden je pekárenský pomocník a druhý zámožný
pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a odhodlaně se pustí do dalšího
pátrání. Netuší, že se
pátrá
zapletou do kriminálního
zaplet
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
případu, který může
případ
144 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
ohrozit existenci mladé
ohroz
pevná vazba, pro děti od 12 let
republiky.
repub

Tajemství děsivého deníku

Vítězslav
Welsch

Tomáš
Schejbal

Strhující příběh o nerovném souboji hrstky odvážlivců proti temným
silám Druhé strany za záchranu našeho světa… Trojici dívek se
prostřednictvím podivného deníku podaří odemknout bránu do
zdánlivě krásné dimenze, plné magie a tajemství. Je to ale jen dobře
promyšlený trik prastarého zla, které se po staletí neúnavně a zákeřně
snaží vyhrát svůj nečestný boj. Odhodlání, vynalézavost a přátelství
však představují silný štít.
Bravurně napsaný fantasyy
Bravu
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
román plný nečekaných
352 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
zvratů a napětí
pevná vazba, pro děti od 10 let
chvíle!
do poslední
po
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Poznáváme svět
Štěpánka
Sekaninová

Příběhy staveb

Jakub
Cenkl

Domy jako košíky, nejvyšší věže, velkolepé chrámy,
designové vily, visuté mosty… to vše a ještě spousta
dalších významných i kuriozních objektů, čeká na
každého, kdo se s čápem Filipem a jeho kamarádem
žabákem Skokem vydá na cestu do tajů architektury.
Najde Filip inspiraci pro vybudování toho nejlepšího
novomanželského hnízda, které si chce postavit se svojí
milovanou Helenkou a napravit tak svoji první stavbu
trošku našišato. Uvidíte sami. Je libo gotika, renesance,
baroko, secese či funkcionalismu? Usaďte se Filipovi
mezi křídly,
y dobrodružství mezi stavebními
yšlo také:
styly
yyp
právě začíná.
z

V

Příběhy obrazů
a soch

199 Kč
cena KMČ

199 Kč

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 215 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
64 stran

Peter
Goes

Cesta časem

Originálně nakreslený příběh
světových dějin pro malé i velké
čtenáře, který vás vezme na cestu
časem od okamžiku velkého třesku
u
přes období dinosaurů, prvních
velkých civilizací, středověku až
k dvacátému století, vesmírným
objevům a současnosti. Kniha
není jen sumou historických faktů,,
ale ukazuje především život
a kulturu v jednotlivých obdobích.
Nevyhýbá sse ani drakům, bájným
postavám,
hrdinům a televizním
t
převratným objevům
ani převratn
a vynálezům.
vynálezům

399 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 499 Kč
80 stran, 280 × 380 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Učení je hra

Deskové hry. Procvičujeme
vy jmenovaná slova - B, L, M, P, S, V, Z
219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
běž
10 stran
stran, 270 × 380 mm
leporelo, pro děti od 8 let

Eva
Miroslav
Chcete si při hře procvičit školní učivo
Mrázková
Růžek
hrou? Pak je sada deskových her určena
hrou
přímo vám. Deskové hry tvoří soubor 4 herních plánů a jsou určeny
přím
pro 2 a více hráčů – pro žáky ZŠ, jejich rodiče i učitele – k procvičení
všech vyjmenovaných slov. V závěru naleznete jednoduchá pravidla
všec
návrhy řešení úkolů a obrázkové pexeso.
hry, n

Již vyšly tyto deskové hry:
Logopedické
ogopedické
g p
desk
deskové hry Procvičujeme
rocvičujeme
j
násobilku
nás

Procvičujeme
rocvičujeme
j
angličtinu
angg

159 Kč

1599 Kč

2199 Kč

cena KMČ

cenaa KMČ

cenaa KMČ

běžná cena: 199 Kč
10 stran, pro děti od 5 let

běžná cena: 199 Kč
10 stran, pro děti od 8 lett

Procvičujeme
rocvičujeme
j
mat
matematiku Procvičujeme
rocvičujeme
j
rušt
ruštinu
1. a 2.
třídy ZŠ

běžná cena: 269 Kč
10 stran, pro děti od 6 lett

2199 Kč

2199 Kč

cenaa KMČ

cenaa KMČ

cenaa KMČ

běžná cena: 269 Kč
10 stran, pro děti od 6 lett

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
10 stran, pro děti od 5 let

Procvičujeme
rocvičujeme
j
španělštinu
špa
p
Procvičujeme
rocvičujeme
j
němčinu
něm

1844 Kč
běžná cena: 229 Kč
10 stran, pro děti od 6 lett

Deskové hry
pro
ro předškoláky
p
y

běžná cena: 269 Kč
10 stran, pro děti od 6 lett

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
10 stran, pro děti od 6 let

Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Jiřina
Richard
Kniha je určena dětem ve věku 6 až
Bednářová
Šmarda
10 let, všechny strany jsou
ilustrované. Pracovní listy jsou určeny dětem, které se učí číst
a ve čtení se zdokonalují. Každý list je rozdělen na dvě části.
První část tvoří souvislý text, který motivačně stranu uvádí
a zároveň může sloužit jako text pro procvičení techniky čtení.
Druhá část textu je
určena pro samostatnou
určen
u
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
práci dítěte s textem.
64+16 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ
o instrukci
Je doplněna
do
měkká vazba, pro děti od 6 let
práci s textem.
k prác
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Učení trochu jinak

Český pravopis expres

Větné rozbory expres

Vlasta
Gazdíková
Jaroslava
Kučerová

Vlasta
Gazdíková
Jaroslava
Kučerová

159 Kč

119 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
192 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Kniha přináší shrnutí základních pravopisných pravidel, což ocení nejen žáci
žá 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky.
Každá z 15 kapitol se věnuje vysvětlení určitého pravopisného jevu s příklady. Dále
následuje řada cvičení, jejichž správné řešení si můžete ověřit v klíči.

Bystrá kobyla byla kopyty
na babykové mýtině

běžná cena: 149 Kč
160 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

V této knize najdete vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkáte se tedy se
základními větnými členy, jako je podmět
a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými
členy, poznáte rozdíl mezi jednočlennou
a dvojčlennou větou a pochopíte další souvislosti.

Smělá pěnkava zběsile
pěla bělostnému měsíci

Eva
Mrázková
Jan
Šenkyřík

Eva
Mrázková
Jan
Šenkyřík

154 Kč

154 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
96 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Cvičebnice je rozdělena do
7 kapitol, z nichž každá začíná výčtem slov s vysvětlením
jejich významu a uvedením
názorných příkladů. Následuje přehled odvozených slov
a upozornění na časté chyby.
Kapitolu pak uzavírají cvičení
a klíč k jejich řešení.

24 Klub mladých čtenářů Albatros

Kočky předly, kocouři
jedli, koťata motala

běžná cena: 189 Kč
96 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

V této zábavné cvičebnici si
procvičíte psaní slov obsahujících bje, vje, bě, vě, pě, dále
mě, mně a předpon s-, za vz-. Každá kapitola obsahuje stručné vysvětlení gramatiky, názorné příklady, řadu
pestrých cvičení, jejich řešení i milých ilustrací.

Eva
Mrázková
Jan
Šenkyřík

154 Kč
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
88 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Shoda přísudku s podmětem
je velmi obtížné učivo, se kterým se žáci setkávají na konci 1. stupně ZŠ. Tato kniha
předkládá srozumitelné vysvětlení jevů, příklady, pestrá
cvičení i klíče se správným
řešením. Nechybí ani souhrnné opakování učiva.

Učení trochu jinak

Přijímací zkoušky
na střední školy matematika

Přijímací zkoušky
na střední školy český jazyk

Petr Pupík,
Stanislav Sedláček

Petr Pupík,
Stanislav Sedláček

199 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
184 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 14 let

běžná cena: 199 Kč
152 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 14 let

Tato kniha umožní žákům 9. ročníků a dalším uchazečům o studium v maturitních oborech
cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných
přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úkolů, rozdělených
podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. V závěru knihy je pak uveden
klíč správných odpovědí.

DESETIMINUTOVKY. Zlomky

David
Mach

V dalším svazku Desetiminutovek najdete 88 minitestů v logickém
a přehledném pořadí. Rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků,
počítání se zlomky se stejným i rozdílným jmenovatelem, slovní úlohy
a mnoho dalšího, to vše ve třech různých obtížnostech. Vytrhněte list
a počítejte, nebo počítejte a pak list vytrhněte. Záleží jen na vás!
Najděte si cestu k matematickému poznání, která vám nejvíc
vyhovuje. Vítězná bitva se
vyhov
e
zlomky může začít!
zlomk

119 Kč

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Již vyšlo:
Koncovky podstatných a přídavných jmen
Velká a malá písmena
Vy jmenovaná slova
119 Kč
Násobilka
cena KMČ
Shoda přísudku s podmětem běžná
ěžná cena: 149 Kč
96 stran

Cena za jeden díl
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Pro milovníky zvířat
Terence
Blacker

Dívka v sedle

Jay je ve škole za outsiderku, doma si připadá osamělá. Jediný čas,
kdy se cítí být doopravdy šťastná, jsou chvíle strávené jízdou na koni.
Potom co uteče z domova, aby pracovala v dostihové stáji, osud jí
přivede do cesty nádhernou, ale nepochopenou klisnu Manhattan.
Její dostihová kariéra skončila a život se ocitl v sázce. Jay i Manhattan
potřebují dostat novou šanci.
potře
nci. Společně se snaží obstát v nelítostném
světě dostihů, kde výhra
běžná cena: 249 Kč
nebo prohra dokážou
199 Kč
392 stran, 145 × 205 mm
člověku i zvířeti nadobro
člově
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 12 let
změnit život.
změn

Volání divočiny (2): Velké Medvědí jezero

Erin
Hunterová

Kallika, Ujurak, Lusa a Toklo se rozhodnou vydat k Velkému
Medvědímu jezeru, kde se všichni medvědi každý rok scházejí, aby
oslavili nejdelší den v roce a vzdali hold slunci. Letos je však všechny
trápí nedostatek potravy, a tak hrozí, že odvěké příměří, které mezi
jednotlivými medvědími druhy v tento den vždy panovalo,
bude porušeno. Dokážou medvědi překonat své neshody
spojit síly, nebo mezi nimi vypukne krvavý boj?
a spoj
?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
288 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Již vyšlo: Volání divočiny (1): 199 Kč
Putování začíná

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
288 stran, 145 × 205 mm

Jack
London

Bílý tesák

Lubomír
Kupčík

Znáte příběh Bílého tesáka, psa, v jehož žilách koluje i vlčí krev?
Zveme vás do příběhu, který přečtete se zatajeným dechem. Od
prvních štěněčích krůčků až po tvrdé zápasy dospělého psího
samotáře. Boj o život a hledání té pravé lidské smečky doprovází
úzkost i slzy dojetí. Kniha se dostala do Zlatého tuctu Albatrosu –
12 nejoblíbenějších dětských knih známých osobností.

154 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 189 Kč
176 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Pro milovníky zvířat

Míša a její malí pacienti: Veterinářka
z Lipové kliniky

Aniela
Cholewińska-Szkolik
Agnieszka
Filipowska

Poznejte Míšu, sympatickou
sedmiletou holčičku, která vede
veterinární kliniku. Míša má velké
tajemství – rozumí řeči zvířat, a tak přesně ví, co
malé pacienty trápí. S poskytováním první pomoci jí
vždy pomáhá její nejlepší kamarád pejsek Pupík.
Tentokrát se do léčebny doktorky Míši
dostanou tři pacienti: vrabeček
s poraněným křidélkem, veverka, která
vypadla ze svého doupěte, a zesláblý
ježek. Co se jim stalo? Dokáže je Míša
vyléčit?

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 195 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Hrdina:

Krásné barevné ilustrace
na každé straně

Jennifer Li
Shotzová

Hurikán

Miroslav
Vomáčka

Když na městečko Gulfport udeří nebezpečný
hurikán a Jakub se svým štěnětem Skautem se
ztratí, zdá se, že labrador Hrdina, bývalý policejní
pes, je tím jediným, kdo je dokáže vystopovat.
Hrdina spolu se svým páníčkem Benem a jeho
přítelem Adamem vyrážejí kamarádům na pomoc
a společně se vydávají do lesů za městem. Záhy se
však ukáže, že pátrání je nad jejich síly. Zubožení
a vyčerpaní se ocitají v neznámých končinách a musí
zde přečkat řádění živlů.

Vyšlo také:
Hrdina

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
224 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
224 stran
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Minecraft a PC hry

Roblox - Ve světě Robloxu

kolektiv
autorů

Setkejte se s talentovanými členy komunity,
prohlédněte si ty nejlepší položky z Katalogu
a nechte se pozvat na exkluzivní prohlídku sídla
společnosti Roblox. Tato knížka obsahuje i spoustu
tipů a triků od nejúspěšnějších vývojářů, kteří jsou
součástí nejpopulárnějšíí herní platformy.
platformy

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
72 stran, 216 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Paul Tobin,
Ron Chan

Plants vs. Zombies - Nový domov
Rostliny se stěhují, to ale nezastaví
Zombosse a jeho špinavé triky! Skupinka
mladých rostlinek se rozhodla přestěhovatt
z garáže cvoka Dava do jeho obrovského
rodinného sídla. Nate a Patrice na ně
dohlíží, aby náhodou celý dům
neproměnily v hromadu třísek. Proč je ale
Dr. Zomboss špehuje? Jaká tajemství
doufá, že odhalí a bude moct předat své
armádě zombií?

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 152 × 228 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Vyšlo také:
Plants vs. Zombies Trávogeddon

Plants vs. Zombies Časokalypsa

Plants vs. Zombies Postrach okolí

Plants vs. Zombies Garden warfare

139 Kč

139 Kč

159 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
80 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
88 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
96 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
80 stran
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Deník malého plížila 2: Mobové mají talent
Greyson
Amanda
Plížil Gerald přežil prvních
Mann
Brack
pár týdnů na druhém
stupni Školy pro moby (skoro) bez úhony a když se dozví
o chystané talentové soutěži, napadne ho, jak udělat
dojem na své spolužáky: odhalit jim svůj skrytý
rapperský talent. Jenže Geraldovi se do cesty připlete
hned několik rivalů, kteří si taky brousí zuby na vítězství.
V druhé knize Deníku malého plížila se Gerald možná
dočká vytoužené slávy. Otázkou ale je, zda po cestě
neztratí něco mnohem cennějšího…

Vyšlo také:

Deník malého
plížila 1: Jak přežít
školu mobů

184 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
192 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 229 Kč
184 stran

Megan
Miller

Minecrafťák inženýr

Kniha Minecrafťák inženýr pomůže každému hráči
Minecraftu zlepšit jeho schopnost budovat farmy
a drtičky na moby. Obsahuje hned několik funkčních
a zároveň pěkných staveb, které si můžete postavit
sami. V knize najdete mimo jiné farmy na obilí,
melouny, cukrovou třtinu nebo pečená kuřata a také
se dozvíte, jak postavit farmu na zkušenosti. Díky
opravdu detailně popsaným postupům, srozumitelným
nákresům a stovkám názorných obrázků se při stavění
nebudou ztrácet ani méně zkušení hráči.

Vyyšlo také:
199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kčč
128 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 lett

Minecrafťák
architekt

199 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
128 stran
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Vtipy
Víte, proč se u letadla točí vrtule? Aby chladila
pilota. Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se pilot
bude potit…
(tento vtip nám poslal Tadeáš Žvátora)
Paní přijde do muzea a ptá se průvodce:
„Té hrůze říkáte umění?“ Ten jí odpoví: „Ne, tomu
se říká zrcadlo!“
(tento vtip nám poslali Jakub Horáček a Matěj Vícha)
Přijde kachna do baru a ptá se barmana:
„Máš chleba?“ Barman zavrtí hlavou: „Ne,
nemám chleba.“ Druhý den přijde kachna znovu
se stejnou otázkou. Barman odpoví: „Ne, nemám
chleba. A jestli se na to zeptáš ještě jednou,
přibiju tě hřebíkem na futra!“ Kachna přiletí
potřetí, nadechne se a říká: „Máš hřebík?“
Barman na to: „Ne, co by u mě dělal hřebík?“
„No tak fajn, a máš chleba?“
(tento vtip nám poslala Sára Porciatti)
Do restaurace za hrozného nečasu vstoupí
prokřehlý turista: „Pane vrchní, prosil bych
něco teplého k pití!“ „A co by to mělo být?
Pivo, nebo kofola?“
Na ulici se potká nula s osmičkou a nula si
povzdechne: „To je ta nová móda s páskem!“
Babička se ptá vnučky: „Tak co, Evičko, jak se
pořád máš?“ „Ujde to, jenom ta tvá dcera furt
dělá problémy!“
(tyto tři vtipy nám poslala Klára Dohnalová)
Víš, jak poznáš, že máš slona pod postelí?
Strop je hóódně blízko.
Ptá se žába dinosaura: „Ty, dino, už si tě přidal
Noe do přátel na facebooku?“ Dinosaurus na to:
„Nedal.“ „Tak to máš fakt blbý… tak to asi nikam
nepojedeš.“
(tyto dva vtipy nám poslala Jana Drápalíková)

Na dálnici je odstavený trabant. Přijede k němu
řidič mercedesu a ptá se ho: „Co máte
za problém?“ „Potřebuju odtáhnout, nefunguje
mi motor.“ Tak se dohodnou, že ho řidič
mercedesu odtáhne na laně. Tak si tak jedou
a u krajnice měří policajti rychlost. Policista,
který měří rychlost, přiběhne za šéfem celý
vyděšený a říká: „Teď tu jel mercedes 160 km/h.“
A šéf mu říká: „Jó, to je tady normální.“ „No jo,
ale za ním jel trabant a blikal, že bude ještě
předjíždět!!!“
Přijde pán do opravny televizí. A pán v servisu se
ho ptá: „Co s tím máte?“ „Nejde mi zvuk,“ říká
pán. „A jak se to stalo?“ „Tak se tak večer
koukám na televizi, šťourám se šroubovákem
v uchu a najednou přestal jít zvuk.“
(oba vtipy poslal Tomáš Kubálek)
Malý kluk se ptá maminky na svatbě: „Mami,
proč má ta paní bílé šaty?“ „To proto, že je
šťastná a tohle je její nejšťastnější den v životě.“
Kluk se na chvíli zamyslí a povídá: „A proč je
ženich v černém?!?“
(tento vtip nám poslala Kamila Balcarová)
Princ přijde ke králi: „V tomhle pytli jsou tři hlavy
draka.“ Král odpoví: „I já svůj slib splním.
V tomhle pytli je ruka a srdce princezny.“
(tento vtip nám poslal Tomáš Brhel)
Policajt zastavuje řidiče nákladního auta:
„Pane řidiči, já vám už po sedmé říkám, že se
vám sype náklad!“ „A já vám už po sedmé říkám,
že je námraza a solím silnici!“
(tento vtip nám poslal Michal Zrzavý)
Potkají se dva kamarádi. Jeden má krásný
kožich a ten druhý se ho ptá: „Kde jsi vzal ten
krásný kožich?“ On odpoví: „Šel jsem k jeskyni,
zahoukal jsem, vyšel medvěd a já ho praštil.
No a z něho mám ten kožich.“ Druhý den se
znovu potkají a ten druhý kamarád je celý
zasádrovaný. První se ho ptá: „Kde jsi k tomu
přišel?“ On odpoví: „Šel jsem k jeskyni,
zahoukal jsem, tam to taky zahoukalo
a vyjel vlak.“
(tento vtip nám poslal Adam Konstantinovič)

Znáte dobrý vtip, který jsme ještě v katalogu neměli?
Znát
Pošlete nám ho na adresu vtipy@al
vtipy@albatrosmedia.cz. Ty nejlepší otiskneme v některém z příštích katalogů.
Pokud chcete být uve
uvedeni v katalogu jako autoři, nezapomeňte uvést v e-mailu své jméno.
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LEGO

p
LEGO0 Harry Potter : Lepíme samolepky
R

TM

Přidej se prostřednictvím této hravé
knihy k Harrymu, Ronovi a Hermioně.
Pomocí více než 250 znovupoužitelných
samolepek můžeš tvořit vlastní výjevy
vy
a dle libosti je měnit. Držte si své
kouzelnické klobouky, čarodějové
arodějové
a ča
čarodějky, čeká vás
pořádně
šílená jízda
pořá
139 Kč
(na kkoštěti)!
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
220 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

LEGO0 City : Na výletě
R

Vítej v LEGO® City! Užij si výlet v tomto fantastickém městě
z kostiček, kde tě čeká spousta překvapení – od neuvěřitelných
závodů až po plavbu na vodě. Přečti si legrační komiks, vyplň
zábavné aktivity, a hlavně nezapomeň sestavit miniﬁgurku turisty.
Jako jeho cestovatelský parťák si totiž užiješ báječné chvilky!

S vloženou
ministavebnicí

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

LEGO0Disney Princezna: Bav se s princeznami
R

Vítej v kouzelném světě LEGO® Disney Princezna™ – je plný krásných
snů, zámků, večírků a přátelství! Sestav Sebastianovu tajnou mušli
a pak se vydej vstříc magickému dobrodružství, kde budeš společně
s princeznami řešit hádanky v této pohádkové knížce aktivit.

S vloženou
minifigurkou

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Poznáváme svět
Pavel
Pecháček

Tajemství evoluce

Miloslav
Muškát

Život se na Zemi vyvíjí už čtyři miliardy let a za tu
dobu prošel mnoha fantastickými proměnami.
Zajímalo vás někdy, kdy se objevily první bakterie,
jak vznikly mnohobuněčné organismy, kdy se na
souš dostaly první rostliny, proč vymřeli dinosauři
nebo kteří primáti jsou nejblíže příbuzní člověku?
Pokud ano, pak je tato bohatě ilustrovaná kniha
přesně pro vás.

239 Kč
cena KMČ

Kateřina
Gančarčíková

Příběh odpadu

běžná cena: 299 Kč
80 stran, 205 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Aleš
Čuma

Honzík rád navštěvuje babičku
a dědečka, kteří ho vlídně provázejí
při cestách za poznáním zajímavostíí v okolí.
k lí
Tentokrát se Honzík spolu s kamarádem Tondou snaží
zjistit, kde se bere tolik odpadu a zda je možné ho
znovu účelně využít. Chlapci se ptají, kam se odpad
ukládá a proč ho třídíme, co se stane s odpadky
odhozenými v přírodě. Honzík se podívá do sběrného
dvora, třídírny odpadů, s prarodiči se stará o kompost
na zahradě a naučí se, že přírodě nejvíc pomůže, když
nebude plýtvat.
s ničím ne

Příběh vody
Příběh elektřiny
Příběh chytrého
réh města

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
40 stran, 167 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

139 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
48 stran

Cena za jeden díl
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Vyšlo také:

Poznáváme svět

Všechno lítá, co peří má i nemá
Šárka
Tomáš
Lítám, lítáš, lítáme. Říkají
Fenyková
Pernický
si lidé, zvířátka, rostliny
i všechny věci na stránkách této knížky, která není
ničím jiným než knihou o létání. Že se tohle vzdušné
umění daří ptákům nebo motýlům, to je věc nad slunce
jasná. Čekali byste to ale od ryby nebo od gibona
nebo… Víte co? Podívejte se sami, kdo a co létá jako
ptáček a taky jak. Zábavná knížka plná modré oblohyy
a sem tam
nějakého
mráčku je
připravena
prozkoumání.
k prozkoum

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 270 × 380 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ

Zvířecí doktoři
Příroda léčí, to každý
dobře ví. Věděli jste ale,
že sama zvířata jsou
těmi nejkovanějšími
odbornými lékaři? Když onemocní v divočině,
nemohou si jen tak zajít k veterináři nebo se spoléhat
na svého páníčka. Musí si poradit sama. Nahlédněte
do neuvěřitelného světa sloních porodních asistentek,
nosorožců dermatologů, motýlích infektologů,
nosorožc
šimpanzů gastroenterologů nebo gorilích výživových
poradkyň. Budete
poradkyň
koukat, jak
ja chytrá
yšlo také:
zvířata být!
umí zvířat
Zvířecí

V

architekti

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
32 stran, 240 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 269 Kč
32 stran
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Poznáváme lidské tělo

Atlas lidského těla pro děti

Oldřich
Růžička

Tomáš
Tůma

Šest velkých rozkládacích map představuje
čtenářům od šesti let lidské tělo včetně všech
orgánů a funkcí. Ve velkých a názorných ilustracích
zde najdeš základní části lidského těla, oběhový
systém, nervový systém, svaly, vnitřní orgány
a kostru. Každá kapitola je obohacena o přiložené
sešitky, ve kterých jsou základní informace
nemocech jednotlivých částí těla a jejich léčení,
o nemocec
stravě a zdravém životním stylu nebo o tom,
o zdravé st
jak nejlépe poskytnout první pomoc při úrazu.

Atlas vesmíru
pro děti

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 230 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Vyšlo také:

Atlas světa
pro děti

229 Kč

239 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 290 Kč
48 stran

běžná
ěžná cena: 299 Kč
56 stran

Pohlavně s rozumem

Tereza
Bartošová

Zváštností této hravé publikace je to, že je oboustranná – čtení pro chlapce je z jedné
strany, pro dívky z druhé. Než se uprostřed knihy sejdou, dozví se, jak fungují hormony,
jak se tělo v pubertě mění, z čeho sestává pohlavní ústrojí, jak probíhá rozmnožování
u rostlin, jak u zvířat a jak u lidí. Text doplňují autorčiny názorné kresby.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 215 × 140 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Knihovna pro děti 21. století

Knihovna pro děti 21. století je reprezentativní edice významných
a zároveň nadčasových knih. Knihy vybrané ediční radou vycházejí často
v novém překladu nebo s novými ilustracemi a jsou opatřeny doslovy.
Ota
Hofman

Útěk

Martina
Nožičková

Příběh dvou chlapců, desetiletého
a šestnáctiletého, které náhoda, zvláštní životní
ní
situace, strach a pocit osamění přinutí strávit
společně několik dní. Jejich společný útěk
a hledání cesty není pouhým sledem dobrodružných
i nebezpečných zážitků, hrou na ostří nože,
především
ale znamená
z
hledání a poznávání
hledá
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
životních hodnot, touhu
život
136 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
přátelství
po př
pevná vazba, pro děti od 8 let
porozumění.
a por

V edici
Emil
Knihovna pro děti a ddetektivové
21. století
již vyšlo:

Bylo
y nás ppět
ět

219 Kč

199 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

bě cena: 269 Kč
běžná
168 stran
stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Naše pparta

Jedna, dvě, tři,
y , pět
p
čtyři,

Tim Tolar aneb
PProdaný
d ý smích

bě cena: 249 Kč
běžná
96 stran
stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Bratrstvo
Bílého klíče

běžná cena: 199 Kč
bě
304 stran
stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Pět dětí
a skřítek

279 Kč

239 Kč

194 Kč

199 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

bě cena: 349 Kč
běžná
stran 145 × 205 mm
392 stran,
pevná vazba, pro děti od 8 let

bě cena: 299 Kč
běžná
320 stran
stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

bě cena: 239 Kč
běžná
188 stran
stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

běžná cena: 249 Kč
bě
stran 145 × 205 mm
248 stran,
pevná vazba, pro děti od 9 let

Zima 2019

35

Zábava
Radek
Pelánek

Šifry pro děti

Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, který se pokusí
prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo
podařit nakonec každému. Šifry jsou uspořádány a označeny podle
obtížnosti a k luštění nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti
a pomůcky. Vše potřebné naleznete přímo v knize. Pokuste se šifrám
přijít na kloub sami, s kamarády
marády nebo třeba
třeb s rodiči. V závěru knihy
jsou uvedeny jak nápovědy,
dy,
běžná cena: 169 Kč
tak i samotná řešení, tedyy 139 Kč
80 stran, 170 × 243 mm
závěrečné,
s výjimkou
výji
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let
poslední, prapodivně
posle
podivné šifry…
podiv

Rubik’s - Hlavolamy

kolektiv
autorů

Rubikova kostka je nejprodávanější hračka všech
dob. Kniha hlavolamů, kterou držíte v ruce, spojuje
pestré zkušenosti s jejím skládáním a hádanky
různé úrovně složitosti. Tím vám nabízí velmi
originální intelektuální zábavu. Na stránkách uvnitř
najdete plno inspirativních, stimulujících a ďábelsky
originálních hlavolamů,
origin
kterých si můžete
na kt
běžná cena: 229 Kč
dokonale pocvičit mozek
dokon
k 184 Kč
144 stran, 185 × 237 mm
cena KMČ
mentální
a prověřit
prov
měkká vazba, pro děti od 12 let
schopnosti!
schop

Keri
Smithová

Destrukční deník

Pavel
Beneš

Destrukční deník je pro všechny, kteří si vždycky přáli vést si deník
nebo skicář, ale měli potíž s tím začít, pokračovat, nebo ho dokonce
dokončit. Jeho autorkou je kanadská konceptuální umělkyně Keri
Smithová. V téhle knížečce najdete nesmírnou sbírku nápadů, jak ji
zničit (pardon, kreativně vyzdobit!). Nebojte se trhání, polévání kávou
či jiných
jiný destrukčních metod, tahle kniha je k tomu určená!
á!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
224 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Již vyšlo:
Destrukční deníček

119 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
144 stran, 105 × 160 mm
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Poznáváme svět

Postav si svou lokomotivu

Irena
Trevisan
Valentina
Manuzzato

Ponořte se do fascinující historie
vlaků, od koněspřežky přes vysokorychlostní vlak
po vlaky, které využívají magnetickou levitaci.
Zjistěte, jak lidé cestovali
ali vlakem
v 19. století. Přečtěte sii
o transsibiřské
magistrále, nejdelší
železnici světa, která
měří 9 000 kilometrů.
A nakonec si z dílků,
které najdete
v boxu
j
postavte
na konci knihy,
kn
e
model parní
detailní mo
lokomotivy Jupiter.

399 Kč
cena KMČ

Mistr E - Pohádková
etiketa

Jiří Chalupa,
Ladisla Špaček

Lukáš
Urbánek

(Vel)Mistr E

219 Kč

219 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
88 stran, 194 × 264 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 166 × 239 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

běžná cena: 499 Kč
16 stran, 245 × 345 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

(Vel)Mistr E a ztracená
šifra dokonalosti

234 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč
160 stran, 166 × 239 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Doplňte si chybějící díly úspěšné série Mistr E o pravidlech slušného chování. Královstvím
Etikety podle oblíbeného televizního pořadu vás provede Ladislav Špaček.
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Teen zóna
Holly
Blacková

Krutý princ

Jude bylo sedm, když jí zabili rodiče a unesli spolu se sestrami
na proradný dvůr víl. O deset let později ale netouží Jude po ničem
jiném než patřit mezi víly. A to i přes to, že je smrtelná. Většina víl
lidmi pohrdá a nejvíce podlý princ Cardan. Aby Jude získala
vysněné místo u dvora, musí se princi postavit. Zaplete se však
do intrik, a když hrozí, že násilí zničí slav
slavný dvůr, rozhodne se pro
pochybné spojenectví,
poch
běžná cena: 349 Kč
které ji může stát život.
279 Kč
cena KMČ

420 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Andrew
Zurcher

Dvanáct nocí

Je Štědrý den. Kayin tatínek zůstal dlouho v práci – jako obvykle.
Maminka už toho má dost, a tak naloží Kay i její sestru do auta
a vydají se ho vyzvednout na univerzitu, kde pracuje. Vrátný
a všichni ostatní zaměstnanci však tvrdí, že žádného takového
kolegu nemají a že ho v životě neviděli. Té noci vzbudí Kay hlasy
za oknem. Patří odstraňovačům. Nejsou to lidé a Kay by je neměla
vidět. Ale vidí je…
ani vi

279 Kč
cena KMČ

Iko

První díl komiksové série
ze světa Měsíčních kronik

běžná cena: 349 Kč
400 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Marissa
Meyerová

Křehké spojenectví Země a Měsíčního království je v ohrožení.
Smečky zmutovaných vlčích vojáků, které stvořila královna Levana,
se ani po její smrti nevzdaly a stále útočí na vše živé. Prostořeká
androidka Iko se proto rozhodne vzít vše do vlastních rukou
a dopadnout jejich vůdce. S nelehkým úkolem jí pomáhá pohledný
palácový strážce, který brzy přiměje Iko přehodnotit vše, co dosud
věděla o věrnosti, lásce
věděl
a své vlastní lidskosti.

279 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 349 Kč
240 stran, 150 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Teen zóna

SLEVA 29%

Listopie aneb seznamové šílenství
Listopie neboli seznamologie je v posledních letech velmi oblíbená.
Nakoukni do jejich tajů i ty a poskládej si ty nejlepší a top seznamy
a listy přímo na míru! A začni rovnou svojí vlastní charakteristikou.
Co jsi zač? Jaké jsou tvoje nejlepší vlastnosti? Napiš si seznam
nejlepších kamarádek nebo svých největších strachů. Můžeš se
i zasnít vybrat si, co z tebe
se hvězdou, přijde ti
e jednou bude! Staneš
S
dopis z Bradavic nebo
běžná cena: 139 Kč
potkáš prince? Všechno
potká
99 Kč
80 stran, 110 × 190 mm
stojí zza to zapsat si na
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 12 let
seznam!
svůj vlastní
v

Sarah
Matthiasová

Hvězdy nad Berlínem

Max je čtrnáctiletý školák, když potká Lili, artistku na visuté
hrazdě, která s cirkusem rok co rok vystupuje v Berlíně. Lili je
cikánka a žije úplně jinak než Max a jeho rodina. Pak je od sebe
roztrhne válka a znovu se potkají o tři roky později. To už jejich
přátelství přeroste v lásku – ale je to láska mezi členem
Hitlerjugend a cikánkou, a to je nepřípustné. Jejich cesty se znovu
rozdělí. Sejdou se ještě
rozdě
někdy?
někdy

279 Kč
cena KMČ

P. S. Líbíš se mi

běžná cena: 349 Kč
400 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 14 let

Kasie
Westová

Lily při jedné obzvláště nudné hodině chemie nedává pozor
a čmárá si na lavici slova oblíbené písničky. Druhý den zjistí,
že někdo rozepsanou sloku dokončil, a ještě přidal vzkaz pro ni.
Zajímavé! Brzy už si se svým anonymním přítelem vyměňují dlouhé
dopisy, doporučují si vzájemně kapely a sdílí ta nejsoukromější
tajemství. A to je teprve začátek dopisového přátelství, které se
postupně promění
postu
něco víc. Promluví si
v něc
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
neznámým
s tajuplným
taju
336 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
někdy naživo?
pevná vazba, pro děti od 12 let
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Pro šikovné ruce

Číselné omalovánky se zvířátky
kolektiv
autorů

Co je to za podivné čáry? Na první pohled nedávají
smysl, ale když povoláš do služby pastelky a vybarvíš
jednotlivá políčka správnými barvami, vykouknou na
tebe roztomilá zvířátka. Dokážeš je všechna
pojmenovat? A najdeš dva obrázky, kde jsou místo
zvířátek schované pohádkové postavičky? Čeká tě
spousta zábavy, překvapení a navíc si procvičíš
základní čísla. Pastelky ořezat, pozor, maluj!

129 Kč
cena KMČ

Vybarvovací atlas zvířat

běžná cena: 159 Kč
48 stran, 260 × 260 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Guilia
Lombardoo

Podnikněte vzrušující cestu,
na které poznáte úžasné zázraky
přírody. Nemusíte ani nikam
cestovat. Stačí, když otevřete
náš Vybarvovací atlas zvířat.
Seznamte se s mapami
jednotlivých kontinentů, které
si vybarvěte podle libosti. Víte,
kde žijí kojoti? A na kterém ostrově
ově
ě
najdete skoro všechny vačnatce??
Odpovědi na tyto i další otázky
jsou skryty na stránkách tohoto
půvabného atlasu. Listujte jím
před vámi již nebude
a příroda př
mít žádná ttajemství.
j

299 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 369 Kč
48 stran, 285 × 375 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Pro šikovné ruce
kolektiv
autorů

Moderní vyšívání

Vyšívání není jen záležitostí našich babiček
a zaprášených rodinných skříní. V posledních letech
h
se z něj stal trend, který inspiruje mladé lidi, aby si
nakoupili bavlnky a jehly a začali vyrábět originální
výtvory. Přidejte se k nim, objevte krásu moderního vyšívání
ší á í a steh po
stehu si osvojte dovednost,
svůj šatník i domov,
st, díky níž ozvláštníte
ozvláš
krásně
a zároveň
zá
běžná cena: 349 Kč
zpomalíte a uklidníte se.
zpo
279 Kč
192 stran, 210 × 250 mm
Dámy ze Zašívárny vás
Dám
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 10 let
naučí 10 + 1 steh
nau
nabídnou 19 projektů.
a na

kolektiv
autorů

3D Kočičí omalovánky

Kočičí 3D omalovánky přinášejí omalování zcela nový
rozměr. Postupujte podle návodů, které vám prozradí,,
jak kombinovat teplé a studené barvy tak, aby
obrázky koček začaly vyskakovat z dvourozměrných
stránek. Propracované kresby divokých koček,
roztomilých koťátek, domácích kocourků i bláznivých
kočičáren pobaví
koč
potěší děti i dospělé.
a po

199 Kč
cena KMČ

Jednorožci - relaxační omalovánky

běžná cena: 249 Kč
88 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

kolektiv
autorů

Nádherní a vznešení jednorožci, mýtická stvoření zahalená
tajemstvím, jsou považováni za symbol síly, čistoty, krásy
a panenství. Tyto relaxační omalovánky přinesou radost i praktické
využití dětem i dospělým všech věkových skupin. Ať už malujete pro
radost, potřebujete se uvolnit po školním či pracovním dni nebo
hledáte sami sebe, vybarvování vám kromě příjemně strávených
chvil přinese mnohá
chv
pozitiva. Je prokázáno,
poz
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
že rrelaxační malování
64 stran, 210 × 297 mm
odbourává stres, uvolňuje
odb
e cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
napětí a tvořivost.
nap
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Pro chytré hlavy
Radek
Chajda

Mladý technik 5

Kniha Mladý technik 5 doplňuje
úspěšnou řadu přinášející
zájemcům všech věkových kategoriíí
fakta, novinky a zajímavosti ze
světa techniky. Atraktivními tématy
tohoto dílu jsou například cestování
potrubím, jízda na vzduchovém
polštáři, kina budoucnosti, zajímavé
é
optické přístroje nebo výroba knih.
Zahrnuli jsme také základy měření
fyzikálních veličin a do historie nás
Příběhy techniky. Rozšiřte
zavedou Př
si své obzory
obzor na poli techniky,
kterou jistě používáte i vy a bez níž
by dnešní
svět těžko
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
mohl
112 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ
fungovat.
měkká vazba, pro děti od 12 let

Věda hrou

Radek
Chajda

Víš, jak funguje teploměr? Jak pracuje
e
potrubní pošta? A že úplně snadno
zvládneš vyrobit malé tornádo? Tohle
všechno a ještě mnohem víc si můžešš
ověřit na 120 pokusech, kterými tě
provede profesor Hokus Pokus.
Budeš potřebovat jen pomůcky běžně
dostupné doma, jako jsou PET lahve,
provázky nebo staré noviny. Dozvíš
se, jak vyrobit papír, vodní hodiny
nebo jednoduchý vysavač. Poznáš,
ponorka potopí a zase
proč se pon
vyplave, jak funguje Archimédův
šroub. Kniha
Knih je určena pro zvídavé
kluky a holky
holky od 7 let.

199 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 249 Kč
128 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Pro rodiče

Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost
a odolnost

Tina Payne Brysonová,
Daniel J. Siegel

Chcete, aby z dětí vyrostli lidé, kteří:
• se o sebe budou umět postarat?
• dokážou dělat správná rozhodnutí i ve složitých
životních situacích?
• budou pečovat o druhé, ale zároveň budou vědět,
jak hájit svá práva?
• se nezhroutí, když se věci nebudou vyvíjet podle
jejich očekávání?
To všechno je možné, pokud dětem poskytnete
prostor, aby mohly rozvinout svůj pozitivní mozek,
a přistupovaly
přistupov tak ke světu s otevřeností, mentální
odolností.
silou a odo
olností.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
176 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba

Pověsti moravských hradů a zámků
Naďa
Vydejte se na některý z hradů
Moyzesová
a zámků, s nimiž vás seznámí tato
kniha. Jsou zde popsány naše proslulé
i méně známé hrady, zámky, tvrze, je uveden jejich
historický vývoj až do dnešních dnů i pověsti, které
se k místu vztahují.

Vyšlo také:
Pověsti českých
hradů a zámků

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
288 stran, 160 × 240 mm
pevná vazba

239 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč
352 stran
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Pro dospělé

7 let den po dni s Lénou Brauner
Léna
Naplňte tento deník během 7 let svými postřehy
Brauner
z každého vašeho dne, uložte do něj své vzpomínky,
emoce, prožitky… Můžete se ohlížet do minulosti i plánovat
budoucnost. Přehodnotit své předloňské názory, těšit se na další
rok. Dám si malé cíle, či velké výzvy? Další dílo autorky, známé
umělkyně, naleznete na www.lenabraun
www.lenabrauner.com.
umě

319 Kč
cena KMČ

Bezlepkové kváskové pečení

běžná cena: 399 Kč
400 stran, 135 × 205 mm
pevná vazba

Gabriela
Hradecká

Myslíte si, že upéct si vlastní chleba bez lepku bude složité? Autorka
této knihy vás přesvědčí, že ne. Sama má celiakii, čerpá tedy
z vlastních zkušeností a navíc moc dobře ví, co vás trápí. Skoro
denně peče poctivé domácí kváskové klasické i bezlepkové pečivo.
Zvládá to s láskou a radostí – tradičními způsoby bez kuchyňských
robotů. Toto umění předá i vám. V této knize vás také naučí, jak se
starat o kvásek, jak si při
přípravě rozvrhnout čas
přípra
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
v ní
a samozřejmě
sam
88 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
naleznete i recepty
nalez
pevná vazba
lahodné pečivo.
na lah

Rosalee
De La Foretová

Alchymie bylin

Víte, že se ve vaší kuchyni skrývá skvěle zásobená přírodní
lékárna? A léčit s ní dokážete opravdu cokoli – zažívací potíže,
chřipku, nespavost, bolesti hlavy i oslabenou imunitu. Stačí jen
vědět, po kterých ingrediencích sáhnout. V této jedinečné
publikaci se dočtete o účincích surovin, které má doma každý,
naučíte se řadu snadných receptů, které vám pomohou s léčbou
a nau
blízkých.
vás i vašich
v
začít můžete třeba
A zač
běžná cena: 890 Kč
714 Kč
chutnou večeří.
chutn
384 stran, 190 × 229 mm
cena KMČ
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pevná vazba

Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Zima 2019
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih za

Kč.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Jak si objednat z nabídky katalogu KMČ?
•
•
•
•

v objednávce označte vybrané tituly
vyplňte čitelně všechny kontaktní údaje
dejte podepsat rodičům
odevzdejte ve škole svému důvěrníkovi KMČ (paní učitelce /panu učiteli) dle jeho pokynů

Titul

(Vel)Mistr E
(Vel)Mistr E a ztracená šifra dokonalosti
3D Kočičí omalovánky
7 let den po dni s Lénou Brauner
Adélka a Zlobidýlko
Alchymie bylin
Animalium
Animalium – kniha her
Anna ze Zeleného domu
Asterix – Tajemství kouzelného lektvaru
Atlas lidského těla pro děti
Atlas světa pro děti
Atlas vesmíru pro děti
Bezlepkové kváskové pečení
Bílý tesák
Botanicum
Bratrstvo Bílého klíče
Bylinkové pohádky
Bylo nás pět
Bystrá kobyla byla kopyty na babykové
mýtině
Cesta časem
Cesta kolem světa za 80 rébusů
Český pravopis expres
Číselné omalovánky se zvířátky
Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Dál do džungle
Deník malého plížila 1: Jak přežít školu
mobů
Deník malého plížila 2: Mobové mají talent
DESETIMINUTOVKY. Koncovky
podstatných a přídavných jmen
DESETIMINUTOVKY. Násobilka
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku
s podmětem
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena

Cena
KMČ (Kč)

219 Kč
234 Kč
199 Kč
319 Kč
159 Kč
714 Kč
399 Kč
239 Kč
239 Kč
159 Kč
239 Kč
239 Kč
229 Kč
199 Kč
154 Kč
399 Kč
194 Kč
199 Kč
159 Kč
154 Kč
399 Kč
319 Kč
159 Kč
129 Kč
139 Kč
239 Kč
184 Kč
199 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč

Počet
kusů

Všechny vámi objednané knihy i ostatní
produkty obdržíte prostřednictvím
důvěrníka. S případnými reklamacemi se
prosím obracejte na svého důvěrníka KMČ.
Cena
KMČ (Kč)

Titul

DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova
DESETIMINUTOVKY. Zlomky
Deskové hry pro předškoláky
Deskové hry. Procvičujeme angličtinu
Deskové hry. Procvičujeme matematiku
1. a 2. třídy ZŠ
Deskové hry. Procvičujeme násobilku.
Deskové hry. Procvičujeme němčinu
Deskové hry. Procvičujeme ruštinu
Deskové hry. Procvičujeme španělštinu
Deskové hry. Procvičujeme vyjmenovaná
slova – B, L, M, P, S, V, Z
Destrukční deníček
Destrukční deník
Dinosaurium
Dívka v sedle
Drákula
Dvanáct nocí
Emil a detektivové
Emily Vichrná a hrad v mlze
Emily Vichrná a příšera z hlubin
Emily Vichrná a rybí ocas
Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
Emily Vichrná a země půlnočního slunce
Franklin a Luna letí na měsíc
Garﬁeldovo narozeninové překvapení
Holubí pošta
Hrdina
Hrdina: Hurikán
Hvězdy nad Berlínem
Chobotem sem, chobotem tam
Iko
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
Jednorožci – relaxační omalovánky
Johana s dlouhýma nohama
Johana s hlavou v oblacích

otoč

Počet
kusů

119 Kč
119 Kč
184 Kč
219 Kč
184 Kč
159 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
119 Kč
159 Kč
399 Kč
199 Kč
199 Kč
279 Kč
219 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
184 Kč
234 Kč
119 Kč
264 Kč
199 Kč
199 Kč
279 Kč
159 Kč
279 Kč
199 Kč
119 Kč
144 Kč
159 Kč
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Objednávka
Titul

Johana s nosem nahoru
Káťa Líbezná, tančící princezna
Když se blýská na časy
Kočky předly, kocouři jedli, koťata motala
Kotě z Kocourkova
Kotě z Kocourkova (audiokniha)
Kouzelná Beruška a Černý Kocour: Tajný
deník
Kouzelník Žito
Kouzelník Žito (audiokniha pro děti)
Krtkův kreslený rok
Krutý princ
LEGO® City Na výletě
LEGO® Disney Princezna Bav se
s princeznami
LEGO® Harry Potter™ Lepíme samolepky
Listopie aneb seznamové šílenství
Logopedické deskové hry
Logopedické vymalovánky
Louskáček a čtyři říše
Mary Poppins se vrací
Měsíce
Mia a já: Princezna + Jeskyně (balíček)
Minecrafťák architekt
Minecrafťák inženýr
Mistr E – Pohádková etiketa
Míša a její malí pacienti: Veterinářka
z Lipové kliniky
Mladý technik 5
Moderní vyšívání
Naše parta
Nejvyšší hora, nejmenší hvězda
Nekonečné prázdniny
Nerozluční kamarádi
Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta
a Mňouka 3
Nové Mikulášovy patálie – Návrat z prázdnin
Orientace v prostoru a čase pro děti
od 4 do 6 let
Osada Havranů – U Veliké řeky
P. S. Líbíš se mi
Paladero: Město nikdy nekončící noci
Past na korunu
Pět dětí a skřítek
Plants vs. Zombies – Časokalypsa
Plants vs. Zombies – Garden Warfare
Plants vs. Zombies – Nový domov
Plants vs. Zombies – Postrach okolí
Plants vs. Zombies – Trávogedon
Pohlavně s rozumem
Postav si svou lokomotivu
Pověsti českých hradů a zámků
Pověsti moravských hradů a zámků
Potok a rybník
Přece to nevzdáš
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Cena
KMČ (Kč)

159 Kč
139 Kč
279 Kč
154 Kč
129 Kč
129 Kč
184 Kč
239 Kč
239 Kč
159 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
99 Kč
159 Kč
119 Kč
239 Kč
239 Kč
79 Kč
219 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
139 Kč
159 Kč
279 Kč
279 Kč
319 Kč
194 Kč
184 Kč
219 Kč
154 Kč
119 Kč
239 Kč
239 Kč
219 Kč
184 Kč
199 Kč
139 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
199 Kč
399 Kč
239 Kč
239 Kč
199 Kč
194 Kč

Počet
kusů

Titul

Příběh elektřiny
Příběh chytrého města
Příběh odpadu
Příběh vody
Příběhy obrazů a soch
Příběhy staveb
Přijímací zkoušky na střední školy –
český jazyk
Přijímací zkoušky na střední školy –
matematika
Rašuk, jeskynní troll – Beast Quest (21)
Raubíř Ralf a Internet – Vybarvuj+Příběh
(balíček)
Roblox – Ve světě Robloxu
Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost
a odolnost
Rubik’s – Hlavolamy
Říkanky ze školky pro kluky a pro holky
Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému
měsíci
Smiley – Mám se skvěle
Soy Luna – Tajné zákulisí
Staré řecké báje a pověsti pro malé děti
Staré řecké báje a pověsti pro malé děti
(audiokniha pro děti)
Světluška Glorie
Šifry pro děti
Špalíček pohádek
Šťastná až navěky: Dušičky!
Tajemství děsivého deníku
Tajemství evoluce
Tim Tolar aneb Prodaný smích
Třikrát detektiv Kalle
Ukradené štěně
Útěk
Včelí medvídci od jara do zimy
Včelí úl
Věda hrou
Větné rozbory expres
Volání divočiny (1): Putování začíná
Volání divočiny (2): Velké medvědí jezero
Vše o autech
Všechno lítá, co peří má i nemá
Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vybarvovací atlas zvířat
Winx Adventure Series – Korunka + Mise
(balíček)
Zábavné učení s JEDNOROŽCI
Zvířata a jejich mláďata
Zvířecí architekti
Zvířecí doktoři
CELKEM

Cena
KMČ (Kč)

139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
199 Kč
139 Kč
269 Kč
199 Kč
279 Kč
184 Kč
199 Kč
154 Kč
219 Kč
239 Kč
199 Kč
199 Kč
184 Kč
139 Kč
299 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
239 Kč
319 Kč
199 Kč
199 Kč
194 Kč
219 Kč
199 Kč
119 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
239 Kč
119 Kč
139 Kč
139 Kč
299 Kč
239 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč

Počet
kusů

Zábava
Jenny
Broomová

Animalium - kniha her

Katie
Scottová

Kniha plná kreslení a vybarvování
pro všechny milovníky a milovnice
zvířat od autorky úspěšné knihy
Animalium. Vezmi pastelky a vydej
se na dobrodružství v království
zvířat. Dostaň se z bludiště medúz,
dokresli tropické ryby na korálový
útes, vybarvi výjev z pouště
uště
a vymýšlej si vlastní
bájná stvoření. Ponoř
se do světa Animalia!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
74 stran, 224 × 305 mm
měkká vazba, pro děti od XX let

Cesta kolem světa za 80 rébusů
Vydáme se kolem světa! Vyprav se na fantastickou cestu plnou
zapeklitých rébusů a spletitých bludišť, v nichž se snadno ztratíte.
Čeká na tebe osmdesát úkolů. Splníš je všechny?
Aleksandra
Artymowska

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
96 stran, 290 × 290 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Vtipy pro děti 3

Zuzana
Neubauerová

Mirek
Vostrý

Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem.
Ať už se začtete do vtipů o Pepíčkovi, ze školy,
o prarodičích, z pohádek nebo dalších, pořádně se
zasmějete a budete mít dobrou náladu. Věděli jste,
že během smíchu se mozku dostává až 5× více
kyslíku než při obvyklém dýchání a dochází při něm
k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér?
Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách
ve škole. O hodinách vám to pak bude víc myslet.

Vtipy
pro děti
139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vyšlo také:

Vtipy
pro děti 2

119 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
104 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
104 stran

Když se blýská na časy
kolektiv
autorů

Ponořte se spolu s oblíbenými
televizními moderátory do světa
oblačnosti, srážek, front, klimatu
a meteorologie a nechte si vysvětlit
nejdůležitější pojmy, které
zaslechnete v předpovědích.
Tajemným světem atmosférických
jevů vás provedou zkušení
moderátoři České televize
Taťána Míková, Alena Zárybnická,
Pavel Karas a Michal Žák.

279 Kč
cena KMČ

48 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 349 Kč
240 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

