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Knížky pro děti

Illustrations © Iva Hoňková

od 2 do 7 let

Soutěž

Milí rodiče předškolních dětí,
katalog Pohádková školka, který právě držíte
v rukou, přináší pravidelně dvakrát ročně
přehled nejhezčích knížek určených pro děti
ve věku od 2 do 7 let. Už v tomto předškolním
věku si děti vytvářejí vztah ke knížkám
a ke čtení, ačkoliv samy ještě číst neumějí.
Jste to právě vy – jejich rodiče, kdo může
jejich čtenářskou gramotnost v budoucnu
ovlivnit nejvíce. Jsou-li děti obklopeny
knížkami, poslouchají příběhy, které jim z nich
předčítáte, společně s vámi si v nich listují
a prohlížejí obrázky. Rozvíjíte tím jejich fantazii
a usnadňujete budoucí vstup do školy.

V Pohádkové školce nabízíme knížky za
zvýhodněné klubové ceny, které jsou o 20 %
nižší než v knihkupectví. Za tyto ceny si
můžete knížky nakoupit při objednání přes
vaši mateřskou školu (případně základní
školu). Stačí odevzdat vyplněný objednávkový
list, který najdete na konci katalogu, paní
učitelce ve školce. Knížky pak školka, resp.
škola hromadně objedná pro všechny děti
a následně jsou do školky dodány k převzetí.

Váš Klub mladých čtenářů
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So u t
Nakresli svou vlastní ilustraci!
Vánoce si bez pohádek a pohádkových příběhů neumíme
představit. Stejně tak si neumíme představit pohádkovou
knížku bez obrázků – ilustrací.
Nakresli obrázek – ilustraci k oblíbené pohádkové knížce –
večerníčku z tohoto katalogu na stranách 10–11.
K obrázku uveďte jméno a věk autora, adresu
mateřské školy.
Obrázky nám zašlete do 4. 12. 2018 na adresu:
Albatros Media, a.s.
Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4
Na obálku uveďte "Soutěž – Pohádková školka".
Pěti autorům nejzdařilejších obrázků zašleme krásný dřevěný
ný
jeřáb pro malé stavitele od společnosti Bino Europe, k. s.
Balení obsahuje jeřáb a 13ks příslušenství
(2 panáčky, 1 auto, 1 vozík, 2 dopravní značky, 2 kužely, 2 zábrany,
2 kostky a 1 přepravní paletu na náklad. Rozměr: 31x42x25 cm

Vydává: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 261 397 282, Vychází: 2× 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© Iva Hoňková
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi
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TipKRTEČEK
Albatrosu

Popelka
Vojtěch
Kubašta

Žila jedna krásná
dívka, která měla
marnivé
jen tatínka,
ta
nevlastní sestry
nevla
a zlou macechu.
Ale že měla dobré
srdce a pro každé
zvířátko něco k snědku, kouzelná
zvířát
á víla
í se jíí
odměnila. Z děvčete s tvářemi umouněnými
odmě
popela se stala po tři večery princezna.
od po
Přečtěte si klasickou pohádku o Popelce,
Přečt
tentokrát v prostorovém provedení slavného
tento
českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty, s jehož
české
knihami vyrůstaly
kniha
y
y celé generace dětí.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

O neposlušných
kůzlátkách
Vojtěch
Kubašta

Byl jednou jedna
Byla
kůzlátka, která
kůz
neposlechla
nep
maminku a otevřela zlému vlkovi.
ma
vlkovi A hádejte,
hádejte
co bylo dál? Velké neštěstí! Vlk měl totiž
pořádný hlad… Jak to všechno dopadlo?
poř
Přečtěte si klasickou pohádku o neposlušných
Pře
kůzlátkách, tentokrát v prostorovém
kůz
provedení slavného českého výtvarníka
pro
Vojtěcha Kubašty, s jehož knihami vyrůstaly
Voj
celé
cel
é generace dětí.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Oblíbená leporela

O jabloňce
j bl ň

Eduard
Petiška

Helena
Zmatlíková

Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce,
o tom, jak se v průběhu jednoho roku strom mění a co všechno
se s ním děje.
Zavzpomínejte
běžná cena: 99 Kč
79 Kč
s dětmi na příběh
14 stran, 240 × 160 mm,
cena KMČ
vašeho dětství!
leporelo, pro děti od 2 let

O veselé mašince

Jan
Čarek

Zdeněk
Miler

O oblibě půvabného leporela pro nejmenší svědčí jeho opakované
vydávání. Nejmenší děti jsou uchvácené obrázky Zdeňka Milera,
ty o kousek větší mají
stejně rády i veršované
běžná cena: 89 Kč
71 Kč
vyprávění klasika české
12 stran, 240 × 165 mm,
cena KMČ
poezie Jana Čarka.
leporelo, pro děti od 2 let

Paleček

František
Hrubín

Helena
Zmatlíková

Hezké vyprávění o chlapečkovi, který byl tak malinký, že se
koupal v náprstku, spal v ořechové skořápce a snídal tři máčky.
Pohádka přebásněná
Františkem Hrubínem,
běžná cena: 99 Kč
je doprovázena
79 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
půvabnými obrázky
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
Heleny Zmatlíkové.

Krtkův týden

Michal
Černík

Zdeněk Miler
Kateřina Miler

Leporelo hravou formou seznamuje děti s jednotlivými dny týdne.
Krtek se v pondělí pouští do práce tak, aby ji v pátek dokončil
a přes sobotu a neděli si mohl užívat volných dnů. Dítě se tak
s pomocí krásných
ilustrací a hravých
běžná cena: 99 Kč
79 Kč
12 stran, 150 × 150 mm
veršů snadno naučí,
cena KMČ
leporelo, pro děti od 3 let
jak následují jednotlivé
é
dny v týdnu.
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Oblíbená leporela

Polámal se mraveneček

Josef
Kožíšek

Ondřej
Sekora

Dnes už klasické leporelo vypráví příběh o malém mravenečkovi,
který je celý polámaný. Přijde ho léčit mravenčí doktor, ale nakonec
mu pomůže přátelské
pohlazení jeho
běžná cena: 89 Kč
kamaráda.
74 Kč
12 stran, 160 × 90 mm
cena KMČ

leporelo, pro děti od 2 let

Andělská pohádka pro malé čertíky

Iva
Hoňková

Vánoce jsou za dveřmi a andělíček Lucinka má plné ruce práce.
Hladová zvířátka čekají na to, až jim přinese nějaké dobroty. Pak ale
najde zatoulaného kocourka s poraněnou
tlapkou. Dokáže mu
p
Lucinka nožičku ošetřit?
?
běžná cena: 99 Kč
A shledá se kocourek
79 Kč
12 stran, 150 × 150 mm
s holčičkou, které se
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
ztratil?

Čertovská pohádka pro malé andílky

Iva
Hoňková

Čertík Toník ještě nikdy nevytáhl kopyta z pekla. Svět lidí znal
jen z vyprávění starých čertů, kteří tam chodili pro hříšné duše.
Pak ale Lucifer dostane
Vánoce
e chuť dát si na V
kapra a Toníka si pro něj
ěj
běžná cena: 99 Kč
do světa lidí pošle.
79 Kč
12 stran, 150 × 150 mm
Jak tohle jenom
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
dopadne?

Kdo k sobě patří

Jan
Hošek

V poznávacím leporelu se nejmenší děti naučí rozeznávat
pojmenovat jednotlivé druhy zvířat, přiřazovat k samci
a správně poj
mláďata. Je rozděleno do oddílů:
samici a mláď





Náš dvůr
Náš les
ZOO
Naši mazlí
mazlíčci

79 Kč
cena KMČ

běžná cena: 99 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 3 let
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KRTEČEK

Krtek v zimě

Hana
Doskočilová

Zdeněk
Miler

Dva zimní příběhy s Krtkem. V prvním
dobrodružství získá Krtek nového kamaráda
dobrod
sněhuláka, s nímž si užívá zábavu na sněhu,
sněhu
kterého nakonec zachraňuje před teplými
a které
slunečními paprsky. Ve druhém příběhu zase
sluneč
chystá vánoční překvapení pro
p své kamarády
v lese. Přátelům se má
běžná cena: 249 Kč
pomáhat a také dělat
pomáh
199 Kč
72 stran, 195 × 255 mm
radost…
radost
cena KMČ

Krtek ve městě

J. A.
Novotný

Zdeněk
Miler

Kvůli lidem musí příroda ustoupit
novému městu. Krtek a jeho přátelé
zajíček a ježek jsou přestěhováni ze
svého pařízku v lese do nového bytu
v paneláku. Mají zde všechny
vymoženosti civilizace, a dokonce
i přírodu. Ale jakou – nafukovací!
kovací!
To ale pro zvířátka není
tto pravé, a proto se
184 Kč
vydají hledat přírodu
cena KMČ
kutečnou.

Krtek a orel

Hana
Doskočilová

pevná vazba, pro děti od 3 let

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Zdeněk
Miler

Další z příběhů oblíbeného Krtka a jeho
kamarádů. Při povodni zachrání Krtek hnízdo
s orlím mládětem. Mládě je hladové a bez
rodičů, a tak se o něj Krteček začne starat.
rod
Snáší mu do hnízda všechno, nač si jen
Sn
vzpomene, krmí ho a vychovává.
vzp
Orlík roste jako z vody
Orl
Krtek ho dokonce
aK
běžná cena: 229 Kč
naučí i létat.
na
184 Kč
80 stran, 195 × 255 mm
cena KMČ

6 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

pevná vazba, pro děti od 4 let

Pro zvídavé

Nezbedové ze školky
Tereze
Pňovská

Olga
Franzová

Mus si každá holka hrát
Musí
panenkami a každý chlapec s auty?
s pa
y?
Proč by to nemohlo být jinak?
Proč Verunka nechce chodit
spinkat? Může mít pod postelí
spin
strašidlo? Kdo pomůže Honzovi
straš
vyndat míč z temného keře, ve
vynd
kterém určitě bydlí hrozivá příšera?
které
Přečtěte si tyto i další příběhy dětí
Přeč
školky Písnička. Uvidíte, co se
ze šk
malí nezbedové naučili, co dokázali,,
jaké překážky
překonali a zda se
přek
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
stali
z nezbedů
nez
72 stran, 165 × 210 mm
cena KMČ
prima kluci a holky.
prim
pevná vazba, pro děti od 3 let

Lesní školka
Andrea
Popprová

Školku, kterou vede paní učitelka sova, navštěvují malá lesní zvířátka. Jednou, když byli
černý mrak a rázem se spustil prudký liják. Než zvířátka
všichni na procházce, přihnal se če
promáčená. Honem se převlékla do pyžamek a kožíšky si dala
doběhla do školky, byla celá promá
sušit na šňůru. Když kožíšky uschly, chtějí si je malí
obléknout. Ale čí je který kožíšek? To je tedy oříšek!
Zvířátka si rychle navlékla kožíšky a maminky, které
si přišly pro své děti, se nestačily divit. To byla mela!
Copak se stalo?

79 Kč
cena KMČ

běžná cena: 99 Kč
14 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 3 let
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Pro zvídavé

Co má klokan ve vaku
Pavla
Hanáčková

Linh
Dao

Když se lidem narodí miminko,
věnují mu všechnu svou lásku,
pozornost a péči. Jak to ale chodí
dí
ve světě zzvířat? Jsou zvířata také
é
starostliví rodiče? Divili byste se,,
ve zvířecí říši
jak je rodičovství
rodi
rozmanité. Vydejte se s námi na
rozmanité
přírodou a poznejte rozličné
cestu příro
é
rodiny a jejich přístupy
zvířecí rod
k výchově.
výchově Zjistíte, že ve všech
případech to má příroda moc
chytře vymyšlené.
vym šlené.

159 Kč
cena KMČ

V lese

běžná cena: 199 Kč
36 stran, 215 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Christine
Henkelová

Velké hledací leporelo. Tentokrát se
zvědavé děti dozvědí mnoho o lese.
Kam se schoval ježek?
žijí pod zemí
Jaká zvířata
zví
a čím se živí?
Co dělá veverka v zimě?
V knížce je toho
tolik k pozorování
p
í
hledání...
a k hled

Potok
a rybník
199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 235 × 315 mm
leporelo, pro děti od 3 let

8 Klub mladých čtenářů Albatros

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 235 × 315 mm
leporelo, pro děti od 3 let

Pro zvídavé

Vše o stavbě
Patricia
Mennenová

Wolfgang
Metzger

S edicí Už vím proč? se
tentokrát vypravíte s dětmi
na stavbu, kde žádný úraz
nehrozí. Otevíracími okénky
nahlédnete do stěn i základů
domů, podíváte se pod ruce
zedníkům, topenářům
i pokrývačům. Naleznete
odpovědi na všetečné
dětské otázky a ještě
se společně
pobavíte!

nk y
S otevíracími oké

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
16 stran, 230 × 270 mm,
kroužková
kr
vazba, pro děti od 4 let

Vše o letadlech
Andrea
Erne

Wolfgang
Metzger

První let letadlem
le
je pro děti silný zážitek, který
vyvolá spoustu otázek. Co se děje v odletové
v nich vyv
hale? Jak se kufr dostane do letadla? A jak je možné,
že letadlo vzlétne a udrží se ve vzduchu? Odpovědi
další všetečné otázky naleznete v knize
na tyto a d
z oblíbené edice Už vím proč?, kde ani tentokrát
okénka.
nechybí otevírací
ot

nk y
S otevíracími oké

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
16 stran, 230 × 270 mm,
kroužková
kr
vazba, pro děti od 4 let

PŠ Zima 2018/19

9

Oblíbené večerníčky

Káťa a Škubánek

Hana Lamková,
Josef Lamka,
Libuše Koutná

Marcela
Walterová

Sedm veselých příběhů o holčičce Kátě a jejím
kamarádovi – pejskovi Škubánkovi.
Potěší vás poutavé příběhy o tom, jak se Škubánek
vyklubal, jak si hrál na čmuchanou, jak je kráááásně
na horáááách … a nakonec se Škubánkem oslavíte
narozeniny. Znáte z oblíbených televizních večerníčků.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
68 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
audio CD, pro děti od 5 let

Pohádky z pařezové chaloupky
Václav
Čtvrtek

Zdeněk
Smetana

Kdo by neznal Křemílka
a Vochomůrku, dva mužíčky
z pařezové chaloupky na
pasece. Jeden je spíš hubený,
druhý spíš tlustý, ale oba se
vzájemně báječně doplňují.
Radostně spolu hospodaří
a přitom stihnou spoustu
zábavných a užitečných věcí.
Co všechno se jim přihodilo,
si jistě rádi přečtete sami…

199 Kč
cena KMČ

10 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 249 Kč
136 stran, 235 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Oblíbené
večerníčky
KRTEČEK

Chaloupka na vršku 2 - Nové příběhy
Šárka
Váchová

Vladimír
Vimr

Tak asi před sto padesáti lety bydlel
v jedné chaloupce, stojící na vršku,
vdovec řezbář Tomeš se svými třemi
dětmi – nejstarší Mařenkou,
Honzíkem a malou Andulkou.
malebné podhorské vesničce
V male
spolu s několika málo sousedy
žili spo
přáteli prostý, i když ne zrovna
a přáte
lehký žživot, kterému příroda
dodávala harmonii a řád.Vyprávění je doplněno
dodáva
pořekadly a příslovími, ale
nejen pranostikami,
p
notovými záznamy písniček, které si
také no
můžete poslechnout na bonusovém CD.
m

239 Kč

bonusové CD

Malá čarodějnice

cena KMČ

Otfried
Preussler

běžná cena: 299 Kč
120 stran, 194 × 254 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Zdeněk
Smetana

Malou ččarodějnici a její
povedené kousky znáte
povede
večerníčků.
z televizních
televiz
ne, ten si určitě rád
A kdo n
přečte o mladé, je jí pouhých
h
127 let, dobré čarodějnici,
která žije
žij v lese s havranem
Abraxasem. Moudrý havran
Abraxas
čarodějnici dobrým
je čarod
rádcem, a snaží se
rádcem
dohlížet, aby
na ni i d
nevyváděla moc hloupostí,
nevyvád
pokaždé ji neuhlídá…
ale poka

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 235 × 235 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Příběhy

Bětka a Vojtíšek -

Anna
Burdová

Jak se těšili na Ježíška
Bětka a Vojtíšek se nemohou
dočkat. Brzy začnou Vánoce!
Vojtíšek má ale velkou starost.
V
Nebude Ježíškovi vadit, že mu dopis
N
is
s prosbou o dárky nenapsal sám?
A kdo je tajemná Barbora, která se
e
ohání metličkou? Mikuláše, čerta
o
a anděla už znají, ale letos trošičku
u
zzlobili. Bude lepší pojistit se
a sestrojit na čerta past. Bětka
zzase dumá nad tím, jak dopadne
Štědrý den, kterýý budou trávit u tety v Jilemnici.
Š
Co když je tam
C
běžná cena: 229 Kč
Ježíšek
Je
184 Kč
96 stran, 167 × 225 mm
nenajde?
n
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 4 let

Příběh veselých zoubků
Kateřina
Gančarčíková

Aleš
Čuma

Honzík rád navštěvuje babičku
a dědečka, kteří mají čas
a ochotu upozorňovat ho na různé
é
zzajímavosti v okolí a vysvětlovat
mu nesrozumitelné věci.
m
Kniha je vhodným společníkem
K
pro společné povídání rodičů
p
s dětmi, autorka se snaží
jjednoduše zodpovědět nejčastější
ší
dětské otázky týkající se tématu. Díky milému povídání
d
sse děti naučí správnou techniku čištění zubů a zjistí, co
při čištění zubům
p
m
neprospívá.
n

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

Příběhy

Jak se Vojta ztratil
Petra
Braunová

Olga
Ptáčková

Prožijte s Vojtou napínavé
chvilky ve velkoměstě! Právě
tam se totiž malý Vojta ztratí
ta
ssvému strýčkovi Martinovi,
který ho vzal na výstavu
k
fotograﬁí. Do galerie se Vojtovi
fo
vi
nechce, a tak na strýčka čeká
n
á
v parku. Po chvilce mu to ale
nedá a jde se po parku trochu
n
u
porozhlédnout. Jde dál a dál,
p
až najednou zjistí, že neví kde
a
e
je. Co si jen počne ve velkém
je
městě? Neztratí
m
tí
sse docela?

139 Kč
cena KMČ

O létajících strojích -

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Jiří
Kahoun

Petr
Morkes

Pohádky z povětří
Lidé odnepaměti snili
o létání. O tom, že se jako
ptáci vznesou k nebi
a budou moct svět pod
sebou pozorovat z výšky.
Po mnoha neúspěších
a někdy i pořádně bolestivých
ých
pokusech se jim to podařilo.
o.
A tak si přečtěte, jaké to bylo,
lo,
když Louis Blériot přeletěl
Lamanšský průliv nebo když
y
stanul první
člověk na
159 Kč
Měsíci.
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Do
postýlky
KRTEČEK

Kovářské pohádky
Ilona
Fišerová

David
Ursíny

Byl jednou jeden kovář a ten měl tři syny. Byli to statní
mládenci a práce jim šla od ruky, ale starý kovář se
mlá
přesto trápil. Jednoho večera ho ze zamyšlení vytrhl
přes
mužíček, který vyskočil z plamenů a nabídl mu
muž
pomoc… Tak začíná tato překrásná klasická pohádka
pom
tak vstupujeme do světa, kde se prohánějí draci
a ta
víly, kde odvážní hrdinové plní těžké úkoly
a tančí
ta
a kde
kd upřímná láska nakonec přemůže zlé síly.
A když budou rodiče čtením unavení, můžou si děti
pohádku poslechnout z přiloženého CD.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
72 stran, 210 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

U všech čertů
Jiří
Kahoun
Ivo
Houf

Mocný vládce Remcal, brepta Šmoura, kulhavý
k lh ý
rozumbrada Camfour, koktavý Maťátko a malý neposeda
Prskavka jsou pěkně povedená čertiska. Nejradši lenoší
v teplém peklíčku, když však jde o něco dobrého na zub
nebo nějakou lumpárničku, hned ožijí. A protože jsou to
popletové, o rozruch a taškařice je postaráno. U všech
čertů, to zas byla mela, když se vyhrnuli na svět! Jakmile
se pořádně vyřádí, spokojeně zalezou zpátky do svých
pelechů. A to by v tom byl čert, abyste se s touhle
rohatou
knížkou
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
96 stran, 195 × 255 mm
nepobavili!
cena KMČ

14 Klub mladých čtenářů Albatros

pevná vazba, pro děti od 7 let

Do KRTEČEK
postýlky

Pohádkohrátky
Sandra
Grimmová

Stephan
Pricken

Kniha pohádek, ve které si
počtete, s níž si pohrajete
a zažijete kopec zábavy! Nabízí
totiž spoustu možností jak
z pasivního předčítání vytvořit
hru, díky níž děti rozvinou svůj
postřeh, pozornost, slovní
zásobu či vnímavost. Symboly
umístěné na stránkách vyzývají
děti k plnění rozličných úkolů
spojených s pohádkou. Mohou
objevovat, hledat v obrázcích,
vyprávět, ale
i hýbat se,
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
hrát hry či si
88 stran, 197 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let
něco vyrobit. cena KMČ

Krámek pana Smítka
Veronika
Hájková

Juraj
Martiška

Kouzelný krámek pana Smítka
dříve býval řeznictví. Tu dobu
pamatují ale jen vínové a béžové
dlaždičky, po kterých děti
poskakují z jedné barvy na
druhou. Z krámku je dnes
vetešnictví, to je místo, kde
staré vvěci dostávají druhou šanci.
obchodě najdete
V takovém
tako
všechno, na co si vzpomenete,
všech
také hračky:
a samozřejmě
sam
chodící panenku, plyšové medvědyy
chodíc
přechytralou encyklopedii. Kdyžž
a přec
všichni zákazníci odejdou,
hračky
všichn
j
ožívají…
ožívaj

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
68 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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O zvířátkách

O ztraceném
kolouškovi

Pavla
Hanáčková

Rudolf
Lukeš

Malý koloušek ztratil
atil
své rodiče, je však
odhodlaný je najít.
Kdo mu při jeho
pátrání pomůže? Díky
pohyblivým obrázkům
kům
si děti užijí nejen
mnoho zábavy, ale
také napětí!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 215 × 178 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Proč krokodýl
dělá vlny
Markéta
Špačková

Kloučková
Kudrnová

Velrybí n
nápadník právě požádal svou vyvolenou o ruku…
Po lásce touží úplně všichni a v říši zvířat může mít mnoho
podob. TTak třeba lemčík se snaží utáhnout dámu svého
srdce na romantické bydlení, zatímco páv si podává inzerát
a čepcol láká holky na červený balon. Pojďte se podívat na
momenty ze života zvířat. Uvidíte
ty nejláskyplnější
nejlás
zamilované piruety, žárlivé zaječí potyčky i šťastné svatební
zamilova
konce.

159 Kč
cena KMČ

16 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 210 × 230 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

O zvířátkách

Prasátko na útěku
Arnold
Lobel

Prasátko si spokojeně žilo
na malém statku. Ale jednoho
o
dne se statkářka pustila do
velkého úklidu, a co se
nestalo! Vyčistila dvorek
a zbavila se i bahnitého
rybníčku, v kterém si
prasátko tak lebedilo.
Milé prasátko se hrozitánskyy
dopálilo a v noci uteklo.
Vyběhlo hledat
at
novou
běžná cena: 189 Kč
pěknou
154 Kč
68 stran, 160 × 195 mm
měkoučkou
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
bažinku!

Myška a pohádková polívka
Arnold
Lobel

Prac
ke staovní listy zd
žení n
a wwawrma
.km

c.cz

Byla jednou jedna statečná myška,
kterou unesll k sobě domů lasičák.
Těšil se, jak si uvaří výtečnou polívku,
ale myška vymyslela, že v takové
polívce nesmějí chybět pohádky.
A tak se kuchaři nabídla, že mu čtyři
pěkné poví. Jak to celé dopadne?
To se dozvíte z téhle knížky, kterou
zvládnou celou přečístt
i začínající čtenáři.

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 165 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Kreslené seriály

Tlapková patrola - Tlapky zachraňují svátky
Když na Vánoce zuří taková
vichřice, že zastaví i Santu,
nebo když na Den kamarádů
nefunguje pošta a není možné
doručit kartičky přátelství,
obraťte se s důvěrou na
Tlapkovou patrolu! Ryder
a jeho tým štěňat jsou
184 Kč
vždy připraveni do akce
cena KMČ
a zachrání každou
situaci!

Kolektiv
autorů

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 219 × 273 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

My Little Pony - Velká kniha pro malé malíře
Kolektiv autorů

Tento krásný soubor dvou příběhů vás vtáhne
do děje od chvíle, kdy se pustíte do čtení!
Připojte se k našim oblíbeným hrdinkám
a hrdinům při jejich dobrodružstvích a pak si
vvybarvěte parádní roli omalovánek plnou
postav a míst barevného equestrijského světa.
Můžete ji vybarvovat celé
hodiny sami, nebo pozvatt
běžná cena: 229 Kč
přátele a užít si společně 184 Kč
48 stran, 245 × 300 mm
cena KMČ
sspoustu zábavy!
měkká vazba, pro děti od 5 let

Disney - Postýlková sbírka pohádek
Kolektiv
autorů

Nechte si vyprávět pohádky o vašich
oblíbených hrdinech ze známých
animovaných pohádek a ﬁlmů! Vydejte se
tábořit s partou z Příběhu hraček, prožijte
noc s lvíčkem Simbou ve Lví zemi a vyrazte
e
na tajnou misi s Burákem a Bleskem! Tato
nádherná sbírka pohádek potěší každého
malého milovníka dobrých
h
příběhů, než půjde
319 Kč
na kutě.
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
304 stran, 222 × 233 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

18 Klub mladých čtenářů Albatros

Kreslené seriály
Kolektiv
autorů

Auta 3 - Zlatá kniha

Závodní auto Blesk McQueen je miláčkem dětí po celém světě.
ctižádostivý, ale ke svým soupeřům se vždy chová férově.
Je ctižá
Ve ﬁlmu Auta 3 musí vyřešit otázku, jestli se dokáže vyrovnat autům
generace, které jsou vyrobeny tou nejmodernější technologií.
nové ge
V těchto deskách děti najdou knížku s poutavým příběhem na
motivy ﬁlmu a 3D model z pěnového kartonu.

239 Kč
cena KMČ

Od pohádky k pohádce - Peppa Pig

běžná cena: 299 Kč
38 stran, 285 × 295 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Kolektiv
autorů

Prasátko Peppa má pro vás novou knížku
plnou zábavných příhod a zážitků. Kromě
Peppy na vás čeká celá rodina Prasátkových
h
a všichni zvířecí kamarádi. Pojďte si s nimi
hrát a zažívat nejedno veselé dobrodružství..
Přečtěte si, jak Peppa prvně spala
u kamarádky, jak si byla
y
u pana optika pro
běžná cena: 149 Kč
nové brýle a jak
119 Kč
72 stran, 163 × 234 mm
Tomík dostal rýmu.
cena KMČ

Úžasňákovi 2 - Zlatá kniha

pevná vazba, pro děti od 5 let

Kolektiv
autorů

Elastička patřila svého času mezi největší hrdiny. Díky
schopnostem ohýbat se, natahovat nebo se zkroutit do jakéhokoli
tvaru se zdálo, že ji nic nemůže zastavit. Nyní ale se stejnou
vervou, s jakou se věnovala boji se zločinem, vychovává děti
a přeje si, aby i Bob pověsil řemeslo hrdiny na hřebík a soustředil
se na rodinu. Jednoho dne se jí však naskytne příležitost, aby
vrátila zneuznaným hrdinům
zašlou slávu. Podaří se Helen
dinům jejich zaš
Parrové dokázat, že
běžná cena: 299 Kč
si stále ještě poradí
239 Kč
96
stran,
205 × 285 mm
s padouchy i jakoukoli cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
hrozbou?
PŠ Zima 2018/19
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Kreslené
Pohádkyseriály

Gargamel a šmoulové
Peyo

Zloduch Gargamel chystá na šmouly
další ze svých léček, ale lov se mu
vždycky trochu zvrtne. Jednou chce
kůže připravit lektvar
z krokodýlí
kr
šmoulů, ale skončí
na přilákání
p
tlamě, jindy na skřítky
v krokodýlí
kr
pošle obra lidožrouta, kterému
poš
pak sám sotva uteče. V příbězích,,
jejichž hrdinou je právě Gargamel,,
jejic
se ssetkáme také s jeho bratrem
Gurmelínem, bratrancem
Gur
Sakrabarbamelem a malými
Sak
legračními
legr
synovci.
syno

119 Kč

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
48 stran, 210 × 295 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

Princezna Šmoulinka
Peyo,
kolektiv

Peyo

Ve šmoulí vesničce se
chystá velký jarní
maškarní bál. Letos bude
na téma Princové
a princezna. Ano,
princezna v jednotném
čísle, protože Šmoulinka je
jenom jedna! Chce mít ty
nejkrásnější šaty, jaké kdy
ve vesničce viděli, ale
nebyl by to šmoulí příběh,
kdyby se něco
nepošmoulilo....

159 Kč
cena KMČ

20 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 185 × 227 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Kreslené seriály

Kámoši hafíci Kniha s překvapením
Veronika
Valentová

Se
Seznamte
se s hafíky
Bingem, Rollym a jejich kočičí
Bi
očičí
kámoškou Hissy! V této knížce
ká
nížce najdete
krátkou pohádku a také různé úkoly,
kr
které dětem pomohou rozvíjet fantazii
kt
a procvičit motorické dovednosti
a koordinaci
oka a ruky.
ok

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
10 stran, 228 × 190 mm
leporelo, pro děti od 5 let

Máša a medvěd Čas na pastelky

Máša vám teď bude vyprávět
o dobrodružstvích, která
zažívala se svými zvířecími
kamarády po celý rok.
Připravila pro vás opravdu
hodně obrázků k vymalování.
Připravte si co nejvíce
pastelek, ať jsou všechna roční
období pěkně barevná!
A můžeme začít.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 210 × 285 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let
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Do ouška

Broučci: Broučkovy pohádky

Jan
Karaﬁát
Josef
Wenig

Vypráví Arnošt Goldflam

Broučci už leží v postýlce a bedlivě naslouchají tatínkovým
pohádkám na dobrou noc. Během svých večerních výletů
se tatínek nachomýtl k nejedné úsměvné a roztomile
bláznivé příhodě, a tak se dozvídáme třeba, jak se žáby
koupaly ve smetaně, jak se špačci urazili, co si povídal
osel s rybami, jak se Honza lekl, když potkal veverku,
anebo jak to vypadá, když se za člověkem rozběhne
štěstí…

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
120 stran, 160 × 230 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
audio CD, pro děti od 6 let

České pověsti pro malé děti
Vypráví Arnošt Goldflam

Martina
Drijverová
Dagmar
Ježková

Zkrácené verze nejznámějších českých pověstí převyprávěná do jazyka srozumitelného předškolním dětem:
Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Dívčí válka,
Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Blaničtí rytíři, Karlův
most, Král Žito, Bruncvík, Faustův dům, Dalibor, Synové
Svatoplukovi, Golem, Staroměstský orloj, Horymír, Král
Karel IV., Tatarská princezna, Král Ječmínek.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 170 × 243 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

22 Klub mladých čtenářů Albatros

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
audio CD, pro děti od 6 let

Do ouška

Zlobilky

Martina
Drijverová

Markéta
Vydrová

Vypráví Ivana Jirešov
á
s dcerouu Sofií

Byly jednou holčičky a ty moc a moc
zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že
ji něco kousne, druhá se nechtěla
mýt, jiná stále na někoho neslušně
ukazovala. A co teprve ty ostatní!
S takovými zlobilkami si ani rodiče
nevěděli rady, ale, jak se říká, na
každého jednou dojde. A cože se
s těmi holčičkami nakonec stalo?
Přečtěte si sami – zlobit se opravdu
nevyplácí!

144 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
80 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

Příšerní nezbedníci

běžná cena: 199 Kč
a
audio
CD, pro děti od 5 let

Martina
Drijverová

Markéta
Vydrová

ová
Vypráví David Prachař a Linda Ryb
Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden zásadně
nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam
neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva snad
neumějí ani chodit – tenhle dupe a druhý do všeho jen
kope. Ovšem ti ostatní nejsou o nic lepší. Ale na
každého jednou dojde – zlobit se opravdu nevyplácí!

154 Kč
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
88 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
audio CD, pro děti od 5 let
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Pohádky
Říkanky

Říkadla a písničky pro nejmenší
Helena
Zmatlíková

Ivan
Zmatlík

Nau
Naučte
své děti nej
nejznámější
námější česká
á lido
lidová říkadla nebo
si s nimi zazpívejte lidové písničky. S veselými obrázky
Heleny Zmatlíkové jim to půjde jedna radost.
Hele

144 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
48 stran, 167 × 230 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Velká kniha českých říkadel Josef Lada
Josef
Lada

Knížka s překrásnými
ilustracemi Josefa Lady
je výběrem těch
nejznámějších českých
lidových říkadel a písní,
které se děti učí již od
svých od prvních slov.

239 Kč
cena KMČ

24 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
104 stran, 207 × 287 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

WWW.rostemesknihou.cz

ROSTEME

S KNIHOU

›

PRO
DOSPĚLÉ
informace
novinky

KAMPAŇ na podporu četby knih

Kampaň realizována
za finanční podpory

www.facebook.com/rostemesknihou

›

PRO
DĚTI
zajímavé
knížky
soutěže

Trénujeme do školy

Logopedická cvičení pro předškoláky

Ivana
Novotná

Miroslav
Růžek

Kniha obsahuje návody k procvičování hlásek a zábavná a hravá
cvičení doprovázené pěknými obrázky. Pomáhá rozvíjet řečové
cvič
dovednosti včetně schopnosti vyjadřování, rozšiřovat slovní zásobu,
dov
zrakové a sluchové vnímání, tříbit jazykový cit. Děti si mohou procvičit
zra
grafomotoriku, paměť a další důležité schopnosti a dovednosti
gra
každého předškoláka. Kniha
a jejich rodičům,
kaž
a je určena jak dětem
d
tak logopedům a učitelům
běžná cena: 229 Kč
mateřských školách.
vm
184 Kč
cena KMČ

L, R, Ř je brnkačka

64 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Klára
Weishäupelová

Knížka je určena dětem, které se potýkají s výslovností hlásek L, R, Ř.
Autorka připravila
přehledný soubor logopedických cvičení s řadou
p p
vlastních půvabných obrázků. Ke každému obrázku
přidala tři věty určené k ﬁxaci hlásky odstupňované
podle náročnosti. Cvičení rozvíjejí větné vyjadřování, mluvní
pohotovost, fonematický sluch a slovní zásobu. Každou kapitolu
uzavírají veselé básničky k procvičení sluch
sluchové paměti a automatizaci
hlásky. Atraktivní přílohou
běžná cena: 299 Kč
publikace je 64 pracovních 239 Kč
160 stran, 210 × 297 mm
listů pro práci dětí.
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Lenka
Košková

Miroslav
Růžek

Pracovní sešit je určený všem předškolákům.
Jednoduchá koncepce stránek umožňuje dětem
soustředit se na plnění úkolů bez zbytečného
soust
rozptylování. Obrázky uvnitř jsou velmi názorné
rozpt
vlídné. Knihou provází dva sourozenci – malý
a vlíd
školák Kryštůfek a jeho mladší sestřička Sára.
školá
Společně s nimi můžete prožít neobyčejn
neobyčejné letní
Spole
dobrodružství a pěkně se
dobro
e
běžná cena: 189 Kč
pobavit
nad úkoly
ú
154 Kč
64 stran, 210 × 297 mm,
vyřádit.
a vyř
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let

26 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

Trénujeme do školy

Jak se cítíš?

Martina
Drijverová

Vojtěch
Otčenášek

V knížce si přečtete příběhy hraček z jednoho
dětského pokojíčku. Někdy se k sobě chovají
mile, jindy je to horší. Podobně jako ve světě lidí..
m
TTato knížka má pomoci dětem, aby se vyznaly
v chování lidí – doma, ve školce, ale i úplně
ccizích. Při společném čtení s dětmi můžete
vvysvětlit jak číst řeč těla
a výraz tváře, rozpoznat
běžná cena: 169 Kč
sstrach, hněv, radost nebo
o 139 Kč
32 stran, 110 × 170 mm
ssmutek a jak reagovat na cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
nečekané situace.
n

Bezstarostné
roky?
Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let, 3. díl
Anna Kucharská,
Daniela Švancarová

Edita
Plicková

Publikace Bezstarostné roky? provází rodiče a učitele MŠ náročným
obdobím vývoje dítěte v předškolním věku. Speciﬁkuje znaky školní
zralosti a upozorňuje na zásadní vliv prostředí, ve kterém dítě
vyrůstá. Pomáhá odhalit odlišnosti a problémy ve výchově, které
by později mohly vést k potížím ve vzdělávání. Užitečnou součástí
publikace je obrazová příloha pro
p procvičení
p
předškoláckých
dovedností.
běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Deskové hry pro předškoláky
Čtveřice her tu čeká na budoucí školáky,
malé odvážlivce, kteří se nebojí projít
ma
pohádkovou zemí, královstvím ledu a sněhu
po
či zzdolat velké nakupování. Děti protrénují
pozornost, samostatné myšlení, vyjadřovací
po
schopnosti, jemnou motoriku, početní
sc
představy a základní
pře
vědomosti. Pojďme si zahrátt
věd
184 Kč
pobavit se společně
ap
cena KMČ
s dětmi!
d

104 stran, 163 × 240 mm
měkká vazba

Ivana
Novotná
Josef
Quis

běžná cena: 229 Kč
10 stran, 270 × 380 mm,
leporelo, pro děti od 5 let
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Pro rodiče

Hrajeme si u maminky
+ CD

Jiřina Rákosníková,
Václav Čtvrtek, Václav Fischer
er
Jan
Kudláček

Připomeňte si s dětmi známé lidové písně, říkadla,
básničky i tradiční hry, které sestavila zkušená pedagožka
Jiřina Rákosníková. Sbírka je navíc doplněna melodickými
pokyny a notovými zápisy. Domácímu muzícírování tak nestojí
nic v cestě!
Součástí knihy
běžná cena: 399 Kč
319 Kč
je CD skupiny
80 stran, 210 × 210 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let
Hradišťan.

Rodiče a děti
Zdeněk
Matějček

Nové vydání knihy
významného českého
psychologa s předmluvou
psycholožky a rodinné
terapeutky Ludmily
Trapkové. Text
doprovázejí desítky
239 Kč
dětských ilustrací.
cena KMČ

Otevřená rodina

běžná cena: 298 Kč
360 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba

Shefali
Tsabaryová

Rodičem se nerodíme. Rodičem se stáváme v okamžiku, kdy
do našeho života vstoupí děti. Tato kniha vás vezme na cestu,
během níž překonáte strach, iluze a vlastní omezení, abyste
se mohli stát rodičem, jakým si skutečně přejete být. Autorka
u mně propojuje východní ﬁlozoﬁi se západní kulturou a ukáže
vám, že pěstovat blízký vztah s dětmi je možné a že v takovém
vztahu mohou kvést děti i rodiče. Staňte se „vědomým
rodičem“ a najděte
běžná cena: 399 Kč
rovnováhu v rodině
319 Kč
304 stran, 167 × 225 mm
i životě.
cena KMČ

28 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

měkká vazba

Objednávka - Pohádková školka

Objednávkový list
Z nabídky katalogu Pohádková školka závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Jak si objednat z nabídky katalogu Pohádková školka?
•
•
•
•

v objednávce označte vybrané tituly
vyplňte čitelně všechny kontaktní údaje
podepište (rodič nebo zákonný zástupce)
odevzdejte ve školce svému důvěrníkovi KMČ (paní učitelce /panu učiteli) dle jeho pokynů

Název

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

Cena KMČ

Andělská pohádka pro malé čertíky

79 Kč

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

319 Kč

Auta 3 – Kniha s modelem

239 Kč

Bětka a Vojtíšek – Jak se těšili na Ježíška

184 Kč

Bezstarostné roky?

239 Kč

Broučci: Broučkovy pohádky

159 Kč

Broučci: Broučkovy pohádky (audiokniha pro děti)

159 Kč

Co má klokan ve vaku

159 Kč

Čertovská pohádka pro malé andílky

Počet
kusů

79 Kč

České pověsti pro malé děti

199 Kč

České pověsti pro malé děti (audiokniha pro děti)

159 Kč

Deskové hry pro předškoláky

184 Kč

Disney – Postýlková sbírka pohádek

319 Kč

Gargamel a šmoulové

119 Kč

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

154 Kč

Hrajeme si u maminky + CD

319 Kč

Chaloupka na vršku 2 – Nové příběhy – s CD s písničkami

239 Kč

Jak se cítíš?

139 Kč

Jak se Vojta ztratil

139 Kč

Kámoši hafíci – Kniha s překvapením

199 Kč

Káťa a Škubánek

184 Kč

Káťa a Škubánek (audiokniha pro děti)

199 Kč

Kdo k sobě patří

79 Kč

Kovářské pohádky

239 Kč

Krámek pana Smítka

199 Kč

Krtek a orel

184 Kč

Krtek v zimě

199 Kč

Krtek ve městě

184 Kč

Krtkův týden

79 Kč

otoč
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Objednávka
- Pohádková školka
KRTEČEK
Název

Cena KMČ

L, R, Ř je brnkačka

239 Kč

LEGO® CITY Zkouška pro zloděje

219 Kč

Lesní školka

79 Kč

Logopedická cvičení pro předškoláky

184 Kč

Malá čarodějnice

184 Kč

Máša a medvěd – Čas na pastelky

159 Kč

My Little Pony – Velká kniha pro malé malíře

184 Kč

Myška a pohádková polívka

139 Kč

Nezbedové ze školky

184 Kč

O jabloňce

79 Kč

O létajících strojích – Pohádky z povětří

159 Kč

O neposlušných kůzlátkách

199 Kč

O veselé mašince

71 Kč

O ztraceném kolouškovi

159 Kč

Od pohádky k pohádce – Peppa Pig

119 Kč

Otevřená rodina

319 Kč

Paleček

79 Kč

Pohádkohrátky

199 Kč

Pohádky o princeznách – Dětské divadélko s loutkami

239 Kč

Pohádky z pařezové chaloupky

199 Kč

Polámal se mraveneček
Popelka

74 Kč
199 Kč

Potok a rybník

199 Kč

Prasátko na útěku

154 Kč

Princezna Šmoulinka

159 Kč

Proč krokodýl dělá vlny

159 Kč

Příběh veselých zoubků

139 Kč

Příšerní nezbedníci

154 Kč

Příšerní nezbedníci (audiokniha pro děti)

159 Kč

Rodiče a děti

239 Kč

Říkadla a písničky pro nejmenší

144 Kč

Tlapková patrola – Tlapky zachraňují svátky

184 Kč

U všech čertů

199 Kč

Úžasňákovi 2 – Zlatá kniha

239 Kč

V lese

199 Kč

Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada

319 Kč

Velká kniha českých říkadel – Josef Lada

239 Kč

Vše o letadlech

219 Kč

Vše o stavbě

219 Kč

Zlobilky

144 Kč

Zlobilky (audiokniha pro děti)

159 Kč

Celková cena a počet objednaných knížek

30 Klub mladých čtenářů Albatros

Počet
kusů

LEGO

LEGO0R City
Zkouška pro zloděje
Stacia
Deutschová

Připrav se na úžasné dobrodružství ve světě LEGO® City,
postav si z 20 dílků LEGO připevněných na obálce dvě
fantastické miniﬁgurky a hraj si s nimi na policisty
a zloděje! Nováček mezi zloději, Radek Raubíř, se chce
stát členem elitního Klubu dlouhých prstů. Nejprve však
musí podstoupit zkoušku a ukrást věci ze seznamu. Vůbec
však netuší, že bude muset překonávat spoustu překážek
a že ne vše půjde tak hladce, jak si naplánoval.

219 Kč
cena KMČ

Ať žijí duchové -

běžná cena: 269 Kč
32 stran, 200 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Zdeněk Svěrák
Jaroslav Uhlíř

Bára
Buchalová

zpívání s piánkem
Mát rádi rodinnou komedii
Máte
Ať žžijí duchové? A jestlipak víte,
písničky k ﬁlmu složil Jaroslav
že p
Uhlíř a texty napsal Zdeněk
Uhlí
Svěrák? Jejich nesmrtelné hity
Svě
si nyní
ny můžete zazpívat podle této
knížky s piánkem. Barevné noty
kníž
poradí, na kterou klávesu zahrát,
pora
kdyby vám to nešlo, piánko
a kd
přehraje melodii za vás!
přeh

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
26 stran, 240 × 294 mm
leporelo, pro děti od 4 let
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Na závěr

Vánoční koledy s piánkem
Josef Lada

Josef
Lada

Zah
Zahrajte
a zazpívejte si nejkrásnější vánoční koledy!
knížce s piánkem najdete nejoblíbenější a nejznámější
V kn
koledy s jednoduchým notovým záznamem. Všem, kdo
kole
neznají noty, hru na piánko zjednoduší barevné označení
nezn
not i kláves. Dvě různá
nastavení piana dovolují
nast
písničku zahrát nebo si
si pí
jen pustit a poslouchat.
ji je
Vánoční koledy jsou
Ván
doplněné nádhernými
dop
ilustracemi
ilust
Josefa Lady.
Jose

319 Kč
cena KMČ

Pohádky o princeznách
Dětské ddivadélko
d
s loutkami

běžná cena: 399 Kč
26 stran, 240 × 294 mm,
leporelo, pro děti od 4 let

Klára
Kolčavová

Žily byly tři půvabné dívky – pracovitá Popelka, ospalá Růženka a trochu bledá Sněhurka.
konec se svatebním závojem
Tři různé princezny, tři různé příběhy a jeden šťastný k
princem. Který malý čtenář by
a milujícím pr
nezatoužil stát
stá se součástí Popelčiny, Růženčiny
a Sněhurčiny pohádky? S titulem ze série
divadélek si může splnit svůj sen
Dětských diva
snadno. Nachystejte divadlo, usaďte
docela snadn
pusťte se do hry. Krásné kulisy,
diváky a pusťt
oboustranné loutky a podrobný scénář zaručí
úspěch.

239 Kč
cena KMČ

32 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
20 stran, 260 × 215 mm,
leporelo, pro děti od 4 let

