JARO 2019

AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment JARO 2019.
Knihy, které jsou opět o 20 a více % levnější než v knihkupectví,
vám jako obvykle zašleme zdarma do školy.
Prima počteníčko přeje
váš Knižní klub Fragment

RADY PRO NÁKUP KNIH Z KKF
Katalog si pozorně přečtěte a prohlédněte. Při výběru knížek se
poraďte s rodiči, ve škole i s kamarády.
Na objednávce pečlivě zaškrtněte vybrané tituly, čitelně vyplňte
objednávku, dejte ji podepsat rodičům. Ve škole ji odevzdejte
paní učitelce nebo panu učiteli, kteří vám dali katalog.

ZÁPISNÍK
MALÉHO
ZÁLESÁKA

,99 139,-

Doktor, Modrák, Finťa a Polárka – čtyři kamarádi, kteří spolu pravidelně
vyrážejí na výpravy do lesa. Jsou to
zkušení zálesáci, kteří mají rádi přírodu a umějí se v ní bezpečně pohybovat. Jestli chceš, naučí to i tebe.
Dozvíš se, jak správně sbalit batoh,
jak vytvořit a vyluštit šifru nebo jak
poznávat stopy zvířat. Naučíš se ošetřit odřeninu nebo postavit stan…
Přečti si jejich rady, zápisník přibal
do batohu a vydej se za dobrodružstvím!

Objednávku neposílejte do Fragmentu.
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ROZPUSTILÉ
POHÁDKOHRÁTKY

9,
9
1 249,-

Kniha veselých, leckdy až praštěných pohádek,
ve které si počtete, s níž si pohrajete a zažijete
kopec zábavy!
Další díl Pohádkohrátek je pěkně bláznivý!

Již vyšlo:

Věk: 6+, 105 × 148 mm, brož., 112 str.

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí chodit do školy, poslouchat taťuldu, a dokonce
nemůže ani do kina na svého oblíbeného filmového hrdinu. Má toho dost! Přeje si být dospělý. Jeho přání mu může splnit jen kouzelný
flašinetář. Bude ale Hurvínek v dospělém těle
šťastný tak, jak očekával?
Hurvínkovo tajné přání být dospělým je vyslyšeno!

4,
8
1 229,-

POHÁDKOHRÁTKY

,79 99,-

9,
19 249,-

Již vyšlo:

HURVÍNEK
A KOUZELNÉ
MUZEUM –
ZÁBAVNÉ AKTIVITY
PRO MALÉ ŠKOLÁKY
Věk: 4+, 197 x 240 mm, váz., 88 str.

Věk: 5+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

POZNÁVÁME…
DOMÁCÍ MAZLÍČCI

4,
4
1 179,-

Na stránkách této krásné obrázkové encyklopedie
najdeš spoustu informací o zvířatech, která můžeš
chovat v domě nebo bytě jako domácí mazlíčky.
Dozvíš se podrobnosti o jejich způsobu života,
o potravě, chovu, péči o mláďata, ale také překvapivá a méně známá fakta a zajímavosti.
Pokud si chceš ověřit, že si všechno pamatuješ,
vyplň kvíz na konci knihy a zjisti, jestli jsi opravdový znalec říše zvířat.

4,
14 179,-

LIDOVÉ PÍSNIČKY
S PIÁNKEM –
JOSEF LADA
Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové písničky.
Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových písniček s notami a piankem,
na kterém si je můžete sami zahrát!
A kdyby vám to nešlo, pianko je přehraje za vás.

9,
23 299,-

4,
14 179,-

Již vyšlo:

Již vyšlo:

POZNÁVÁME…
ZVÍŘATA V LESE
ZVÍŘATA V DIVOČINĚ

VELKÝ ZPĚVNÍK
LIDOVÝCH PÍSNIČEK –
JOSEF LADA

Věk: 5+, 210 × 297 mm, váz., 40 str.

9,
2
1 159,-

9,
31 399,-

Věk: 5+, 240 × 294 mm, lepo, 26 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO
VYSTRAŠENÝ TULEŇ
Emin strýček Horác tentokrát přivezl ze svých
cest tulení mládě. Přes
den se chová normálně,
ale jakmile padne tma,
začne být vystrašené.
Co se mu asi stalo? Ema
věří, že mu dokáže pomoct a strachu ze tmy
ho zbavit. Bude však na
to mít dostatek času?
Zoologická zahrada má
finanční potíže a hrozí,
že ji zavřou!
Čtvrtý díl kouzelné série
pro všechny milovnice
zvířat!

9,
12 159,-

EMA A JEJÍ
KOUZELNÁ ZOO
OSAMĚLÉ LVÍČE

9,
12 159,-

EMA A JEJÍ
KOUZELNÁ ZOO
POPLETENÝ TUČŇÁK

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

9,
12 159,-

EMA A JEJÍ
KOUZELNÁ ZOO
ROZPUSTILÁ PANDA

1

OBRÁZKOVÉ ČTENÍ
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

9,
15 199,-

PANOVNÍCI ČESKÝCH
ZEMÍ – PRO DĚTI

4, 8
1 229,

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky naší země, o kterých se učí ve
škole. Dozvíte se například:
– jakou přezdívku měl v Čechách Zikmund
– že Rudolf II. miloval tajemství astrologie, alchymie a magie, také s kým se nesnášel a kdo
ho chtěl zbavit vlády
– v kolika letech nastoupil na trůn Jan Lucemburský
– že Marie Terezie byla jedinou ženou, která
panovala Českému království
a mnoho dalších zajímavostí.

Česká historie v obrázcích, s nadsázkou a humorem!
Staré pověsti české by měl znát každý kluk či
holka. V této knize prastaré legendy ožívají,
mění se v zábavné příběhy a děti si je tak snadno zapamatují. O praotci Čechovi, Libuše
a Přemysl, Dívčí válka, O Horymírovi, Silák Bivoj, Blaničtí rytíři … a mnoho dalších.

4, 4
1 179,

Také vyšlo:

PANOVNÍCI ČESKÝCH
ZEMÍ (AUDIOKNIHA
PRO DĚTI)
Vypráví Vladimír Brabec.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

TAJEMSTVÍ
RUDOLFÍNSKÉ
PRAHY

4,
8
1 229,-

Jak vypadala Praha před více než
400 lety v době vlády Rudolfa II.?
Která místa mají spojitost s tímto
panovníkem a co je pravdy na
pověstech z té doby?
Víte, kdo dal postavit letohrádky
Belveder a Hvězda?
Kde se v Praze konala první pitva?
Jak to bylo ve skutečnosti s úmrtím Tychona Brahe?
Navštivte s námi tajuplná místa
rudolfínské Prahy a dozvíte se to!
Město plné záhadných zákoutí,
alchymistických dílen, nadaných
umělců a vědců. To je Praha za
vlády císaře Rudolfa II. Odhalte
její tajemství!

2

Věk: 10+, 210 × 295 mm, váz., 72 str.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

TAJEMSTVÍ
PRAŽSKÉHO
HRADU

4, 4
1 179,

Kolik váží obří zvon v Katedrále
svatého Víta? Jak se jmenuje
největší sál v Novém královském
paláci? Nebo kolik klíčů potřebujete k odemčení komory s korunovačními klenoty? Vydejte se
na vzrušující prohlídku, která
vám v krátkých příbězích odhalí
nejkrásnější místa Pražského
hradu, jejich historii a pověsti.
Ilustrovaná podívaná je doplněna o přehledný plánek Pražského hradu, který si můžete vzít
s sebou na procházku a všechna
místa sami prozkoumat.

Věk: 6+, 176 × 250 mm, váz., 48 str.

KOUZELNÍ PONÍCI
TŘPYTIVÉ ŠTĚSTÍ

9,
13 169,-

Stephanie je nešťastná. Musí se rozloučit s poníkem, na kterém jezdila odmalička. Je už moc
velká a on ji neunese. Když ale potká kouzelného
poníka Oriona, trápení a smutek rázem zmizí.
Najednou už není sama. Má nového kamaráda,
se kterým jistě zažije spoustu dobrodružství.
Třetí díl kouzelné série pro malé čtenářky plný magie, přátelství a krásných poníků.

KOUZELNÍ PONÍCI
NOVÁ KAMARÁDKA

9,
11 149,-

Sláva, jsou tady letní prázdniny! Eleanor se ale
tolik netěší. Obává se, že na dovolené ji čeká
jen nuda a samota. Pak se ale setká s poníkem
s hlubokýma, čokoládově hnědýma očima
a všechny obavy jsou pryč. Tenhle poník je totiž nejen krásný, ale především kouzelný! Najednou Eleanor ví, že tyhle prázdniny budou
nezapomenutelné – plné dobrodružství a nových kamarádů.
První díl kouzelné
,série pro malé čte19149,1
nářky plný magie,
přátelství a krásných poníků.

Také vyšlo:

KOUZELNÍ PONÍCI
VELKÉ PŘÁNÍ
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

9, 1
1 149,

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
ZACHRÁNĚNÁ SOVIČKA
Při bourání staré stodoly přišly o střechu nad hlavou čtyři malé sovičky. Když je Janek najde, jsou hladové a prochladlé. Po jejich rodičích není ani vidu, ani slechu. Chlapcova maminka proto zavolá do záchranné stanice, kde
jim poradí, jak se o ně mají postarat, než si pro ně přijedou. Ptáčátka jsou z nejhoršího venku, ale podaří se pro
ně najít náhradní rodinu?
Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal!

Již vyšlo:

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM
KONCEM
VYPLAŠENÝ
JEZEVEC
ZAPOMENUTÉ
JEHŇÁTKO
ZATOULANÉ
ŠTĚŇÁTKO
ZTRACENÝ JEŽEČEK
Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

3

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA
SAWYERA – PRO DĚTI

4, 8
2
1 2 9,

ROBINSON CRUSOE –
PRO DĚTI

Jmenuji se Tom Sawyer a bydlím u své tety
v malém městečku na řece Mississippi. Přiznám se, že nerad chodím do školy a vyhýbám
se práci. Nejradši bych trávil veškerý čas se
svými kamarády Huckem a Joeem. Zažíváme
spolu různá dobrodružství. Přidej se k nám
a pomoz nám najít poklad obávaného Joea
Indiána.
Známé příběhy od Marka
Twaina jsou převyprávěny tak, aby jim pomocí
krásných ilustrací Antoní4,
na Šplíchala porozuměly
18 229,i malé děti.

Jsem Robinson Crusoe, námořník, který ztroskotal na pustém ostrově. Stal se ze mě osamělý
trosečník čekající na záchranu. Než připluje loď,
která mě vysvobodí, povím ti o svých dobrodružstvích a zážitcích. Příběh o nejslavnějším
trosečníkovi je převyprávěný tak, aby mu s pomocí krásných ilustrací porozuměly děti.
Příběh o nejslavnějším trosečníkovi.

Již vyšlo:

Již vyšlo:

GULLIVEROVY
CESTY – PRO DĚTI

BABIČKA –
PRO DĚTI

4,
18 229,-

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

SESTAV SI DRAKA
Vstup do kouzelného světa draků!
Sestav si působivý 3D model draka, natáhni motorek a dívej se, jak ožívá! Bohatě ilustrovaný průvodce tě seznámí se vším, co musíš o těchto legendárních zvířatech vědět. Najdeš v něm mýty a pověsti
ze všech koutů světa. Informace o anatomii dračího
těla či povídání o typech draků, jejich chování
a magických schopnostech. 40 cm vysoký model
složíš snadno, bez nůžek a lepidla.
Dokonalý dárek pro
všechny milovníky dra,
9
ků! Pohyblivý model,
39 499,který mává křídly!

4,
8
1 229,-

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

9,
9
3 499,-

POVOLÁNÍ
A ŘEMESLA

9, 3
2 299,

Už se tě někdo zeptal, čím chceš být, až
vyrosteš? Na světě je spousta zajímavých povolání a řemesel, ze kterých
můžeš vybírat. Průvodci touto knihou,
učitelé Albert a Diana, ti o nich moc
rádi povypráví.

Již vyšlo:

SESTAV SI
LIDSKÉ TĚLO
Ě

4

Věk: 7+, 192 × 362 mm, lepo, 32 str.

Věk: 5+, 250 x 320 mm, váz., 80 str.

DOKTORKA MICKA
NEŠIKOVNÉ ŠTĚNĚ

9,
11 149,-

DOMEČEK PRO
MALÉ VÍLY

9,
3
2 299,-

Pojď si hrát s pohádkovým domečkem!
V kuchyňce připrav výborné občerstvení, v ložnici si vyber ze skříně ty nejkrásnější šaty, pozvi kamarádky víly a čajový
dýchánek na zahradě může začít.
Rozkládací domeček s pohyblivými prvky, vyklápěcím nábytkem a více než 50
dalšími doplňky můžeš jednoduše sbalit
a vzít si ho všude s sebou.

V Bodlákově slavnostně otevřeli nový bazén a doktorka Micka dostala za úkol vytvořit plakát s pravidly pro návštěvníky.
Od práce ji vyruší volání o pomoc. Malé
štěně mělo nehodu a poranilo si ocásek.
Micka naštěstí ví co s tím!
Unikátní spojení roztomilých fotek zvířátek a ilustrací. Tuto vtipnou sérii budou
děti milovat!

Pro s to ro vl oé
l e p o re

Věk: 7+, 130 x 188 mm, váz., 96 str.

STÁJE ZLATÁ HVĚZDA
ZTRACENY V BOUŘCE

4,
4
1 179,-

Poppy přiveze na Zlatou hvězdu svoji nejlepší
kamarádku Sarah. Těší se, že si společně s Katií a Milly užijí jízdu na koních, ale Sarah s nimi
jejich nadšení nesdílí. Vlastně se koní spíš
bojí. Pak ale holky Sarah přesvědčí, ať s nimi
vyrazí na projížďku. Pojedou přece krokem
a nic se nemůže stát! Jenže je zastihne prudká
bouřka a od úderu blesku začne hořet. Jak
holky tuto dramatickou
situaci zvládnou?
Další díl série pro dív4,
ky, ve které hrají hlavní
14 179,roli poníci, koně, dobrodružství a přátelství.

Věk: 4+, 240 x 240 mm, 8 stran + příloha

PÍSNIČKY
O ZVÍŘATECH –
Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ

9,
9
1 249,-

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře? Tentokrát jsme pro
vás vybrali nejoblíbenější písničky o zvířatech. Ve zpěvníku s krásnými ilustracemi Vlasty Baránkové najdete nejen texty,
ale i noty a akordy. Tak ať se vám hezky
listuje, zpívá i hraje.
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R
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Již vyšlo:

To je zmatek
když zvířata
mají svátek
to je zmatek
to jsou mi
věci

21

STÁJE ZLATÁ HVĚZDA
ZÁKEŘNÁ SOUPEŘKA
Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 160 str.

20

Věk: 7+, 210 × 297 mm, váz., 64 str.

5

KNIHA PRO
NEOHROŽENÉ
DOBRODRUHY

9,
19 249,-

UČEBNICE
DOBRÝCH MRAVŮ
Slušnost a zdvořilost nejsou žádné čáry. Poprosit
a poděkovat přeci zvládne každý, řeknete si. Ale
platí to opravdu pro všechny? Po přečtení této
knížky tomu tak jistě bude!
Interaktivní učebnice je totiž plná úkolů, kvízů
a hádanek, pomocí kterých si děti osvojí vše, co
potřebují znát a umět. Za plnění úkolů budou
odměněny hvězdičkami a na konci knihy mohou
dokonce získat „Hvězdičkovou maturitu“.

Dobrodružství můžeš zažít kdekoliv: doma, na zahradě, ve větvích stromů, v lese nebo na pláži
u moře.
Tak přijmi výzvu! Plň úkoly, vyráběj vychytané pomůcky, sbírej
body a získej diplom pro neohrožené dobrodruhy!

Věk: 9+, 165 × 205 mm, váz., 136 str.

Věk: 5+, 210 × 297 mm, brož., 112 str.

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
PEJSEK PUNTÍK
Dnes je Puntíkův velký den. Má totiž narozeniny a nemůže se dočkat, až
je spolu se svými kamarády oslaví. Létá po Kouzelném lese, rozprašuje
pyl, aby kytičky rostly, a zve všechna zvířátka na oslavu. Je ale tak roztržitý, že při poletování tamhle něco shodí, tuhle zas cosi rozhází. Odpustí zvířátka Puntíkovi jeho nešikovnost? A hlavně,
dostane od nich nějaký dárek?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomá9,
11 149,hat je krásné.
Příběhy z čarovného lesa, o který se starají
roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla.
Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší
čtenáře!

Již vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
KRÁLÍČEK KÁŤA
VEVERKA VIKI

6

9,
19 249,-

Věk: 6+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

9, 1
1 149,

9,
11 149,-

ČAROVNÍ
JEDNOROŽCI
KOUZELNÝ LES

9,
3
1 169,-

9,
23 299,-

Nejkrásnější příběh podle velkofilmu s Emmou Watson v hlavní roli!
Krásnou a chytrou dívku Belle uvězní ve svém
zámku děsivé zvíře. Navzdory strachu se kráska spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného
prince. Dokáže
ho osvobodit?

Prázdniny u tety nejsou pro Zoe
ničím zajímavé. Až do okamžiku,
kdy se přenese do světa čarovných jednorožců! Vše je tam pohádkově krásné a hned si tam
najde novou kamarádku.
Pak se ale ukáže, že země je v nebezpečí. Zlý poník Stín začaroval
všechny stromy a rostliny, a ty
vadnou a usychají. Šance je jediná: najít vzácný květ a uvařit z něj
kouzelný lektvar. Najde Zoe odvahu, aby se vydala spolu s jednorožci na nebezpečnou výpravu?
Holčičky jednorožce milují a příběhy z jejich čarovného světa
budou milovat také!

Věk: 6+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
VTIPY ZE
ŠKOLNÍCH LAVIC

KRÁSKA A ZVÍŘE –
NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚH

,79 99,-

Zažeň dlouhou chvíli luštěním!
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a k tomu navíc vtipy o škole, školácích, učitelích i rodičích. Roztoč mozkové
závity a pusť se do toho! Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského křížovkářského slovníku, který byl vytvořen
ve spolupráci s pedagogy
českých základních škol
,a zohledňuje slovní zásobu
74 89,žáků 1. stupně ZŠ.

Již vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT
Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 72 str.

Věk: 6+, 205 × 285 mm, váz., 96 str.

MANDALY
PRO DĚTI
KOUZELNÁ
ABECEDA

4, 1
1 139,

Relaxační omalovánky s abecedou budou bavit všechny kluky
i holky, kteří se právě seznamují
s písmenky. Při jejich vybarvování
se zklidní a uvolní, probudí svoji
fantazii a tvořivost. Procvičí si sluchové vnímání jednotlivých hlásek a upevní si znalost písmen.
Mandaly lze také využít jako cvičení na koncentraci, pečlivost
a uvolnění ruky.
Vybarvené obrázky lze díky perforaci snadno vytrhnout a nalepit
na zeď nebo věnovat jako dárek.
Krásné mandaly pro děti pro radost i poznávání!

Věk: 6+, 242 × 232 mm, brož., 64 str.

7

MAGICKÁ ZVÍŘATA
KŘEČKOVY ZÁZRAKY

9,
11 149,-

Lotka miluje čas strávený povídáním se zvířátky ve
strýčkově kouzelném zverimexu. Její magické
schopnosti se zase o něco zlepšily, ale ne natolik,
aby se mohla postavit novému sousedovi, který
začíná dělat potíže a je mocnější než ona. Naštěstí
je tady křeček Giles. Je sice trošku panovačný, ale
také odvážný, statečný a připravený kdykoli pomoci. A dokáže dělat doslova zázraky!
Třetí díl skvělé
série pro všechny, kteří někdy
9,
9,
11 149,11 149,zatoužili po tom,
aby jejich zvířecí
kamarád uměl
mluvit!
Již vyšlo:

SPIRIT ANIMALS:
SOUMRAK STRÁŽCŮ
DRÁP ŠELMY
Conor, Abeke, Mej–lin, Rolan a jejich
zvířecí společníci ochránili svět před
nesčetnými hrozbami. Přesto se stali
štvanou zvěří. Falešnému obvinění
však stojí čelem. Jsou odhodláni
rozkrýt spiknutí a objasnit tajemství
prastarých relikvií. Pátrání je zavede
do Conorova domova, s otevřenou
náručí je tam ale nikdo nečeká. Město je zničeno, obyvatelé jsou chudí
a zoufalí. Mohou Zelenopláštníci někomu věřit, když je na jejich hlavy
vypsaná odměna?
6. díl oblíbené fantasy série
Spirit Animals: Soumrak strážců.

9,
9
1 249,-

MAGICKÁ ZVÍŘATA
KOČIČÍ ČÁRY
PSÍ KOUZLA
Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

LEGENDÁRNÍ
TVOROVÉ –
JEDNOROŽCI

4,
8
1 229,-

Jsou jednorožci opravdu jen vymyšlení? Přečtěte si, co všechno
lidé vědí o jednorožcích! Dovíte
se o různých pozorováních jednorožců a důkazech jejich výskytu.
Kniha také zkoumá další zajímavosti ze světa jednorožců – třeba
proč byly jejich rohy ve středověku tak vzácné, proč se vyskytují
v moderní kultuře a proč po nich
lidé dodnes nepřestávají pátrat.

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 176 str.

ŠKOLA VE VESMÍRU –
NOUZOVÉ PŘISTÁNÍ

9, ,1
2 269

Na škole v hlubinách vesmíru bude ples. Kelvin
na něj touží vzít zářivou Lunu (její druh září –
doslova!), ale potom, co na něj prasklo, že není
mega supergénius, už u ní nemá šanci.
Zatímco si Kelvin láme hlavu nad tím, jak být
znovu super cool, uprchne ze svého vězení na
asteroidu šílený vědec Erik Nemehelson a spolu s armádou Kuželoňů (shoda s Mimoni je čistě
náhodná) se řítí na školu. Bitva o záchranu je
nevyhnutelná a bude to pořádný ta,nec!
99 9,-

1

24

Již vyšlo:

ŠKOLA
VE VESMÍRU

8

Věk: 8+, 178 × 228 mm, váz., 128 str.

Věk: 8+, 133 × 194 mm, váz., 336 str.

KOUZELNICKÁ PARTA
Pouliční kouzelník Carter je na útěku. Nečeká,
že v ospale vyhlížejícím městečku najde nové
přátele a kouzla. Pak ale do města přijede
chamtivý B. B. Bosso se svou bandou nepoctivých kejklířů. Plánuje využít své kouzelnické
schopnosti, ošálit místní a okrást je.
Kouzla a dobrodružství v podání populárního
herce a kouzelníka! První díl nové fantastické
série, která má spoustu triků v rukávu.

9,
23 299,-

MŮJ ŽIVOT SE ZOMBÍKY
A DÝŇOVÝMI BOMBAMI
Max nastupuje do nové školy a uvědomuje si, že
to rozhodně nebude žádný piknik. Edgar, školní
frajírek, po něm totiž jde. A s ním i jeho dvě gorily. Max má pocit, že mu nikdo nerozumí. Co je to
za typy v jeho nové třídě? Samí zombíci? Naštěstí v tom není úplně sám a to je dobře. Jeho komiks o protivném učiteli a zombíku Edgarovi totiž padl do špatných rukou a tak se Maxovi
pomoc kamarádů Nika a Robina rozhodně bude
hodit!

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 224 str.

Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 248 str.

KLUB TYGRŮ
SVĚTLA V MOČÁLU
ČARODĚJNIC

9,
9
1 249,-

4,
4
1 179,-

Pozvání na vyhlídkový let nad mořem se neodmítá. Klub Tygrů si ho také náležitě užil, ale vše
se změní na zpáteční cestě ve chvíli, kdy malé
letadlo s Biggi, Lukem a Patrikem na palubě
musí nouzově přistát v oblasti tajemných čarodějnických bažin a močálů. Když pak kamarádi
zahlédnou záhadné bytosti v kápích a Patrik
beze stopy zmizí, je všem
jasné, že Klub Tygrů zažije
,další napínavé dobrodruž4479,1
1
ství!

KLUB TYGRŮ
SAMURAJŮV MEČ

4,
4
1 179,-

Kamarádi z Klubu Tygrů se vypravili na samurajskou show. Představení v městském divadle se ale změnilo v noční můru. Zakuklení
lupiči vtrhli na jeviště, vystupujícího bojovníka omámili, vytrhli mu z ruky drahocenný meč
a uprchli. Biggi, Luk a Patrik se okamžitě
pouští po jejich stopách a brzy zjišťují, že si
zahrávají s nebezpečnými lotry. Jaké jsou jejich plány a co má s nimi společného tajemná
stará legenda?
Zapoj se do pát4,
rání i ty a zažij
14 179,celé dobrodružství z první ruky!

Také vyšlo:
Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ
HŘBITOV DINOSAURŮ
Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.

KLUB TYGRŮ
ŽRALOČÍ
PEVNOST
Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 176 str.

9

MAX – KOČIČÍ
DETEKTIV:
PODEZŘELÁ
PĚVKYNĚ

9,
9
1 249,-

9,
15 199,-

Již vyšlo:

PROČ JE
NA SVĚTĚ
TOLIK BOHŮ?

Věk: 9+, 128 × 195 mm, brož., 208 str.

9, 1
1 149,

Staň se detektivem a vyřeš záhady, které tě zavedou do ulic velkoměsta!
Vystopuj lupiče, který ukradl balík peněz, vypátrej, kdo přepadl kouzelníka Shazima nebo odhal
tajemství starého opuštěného domu. Používej
zdravý rozum a věnuj pozornost i těm nejmenším
detailům. A co je hlavní – používej KOUZELNOU
TUŽKU! Rozsviť světlo na jejím konci a rozlušti
šifry nebo odhal skryté stopy. Piš neviditelným
inkoustem a užij si skvělou zábavu
při psaní svých vlastních tajných
zpráv.

10

9,
15 199,-

Znáte životní osudy řeckých bohů? Víte, jak
vypadala antická svatba nebo kde se vzalo
slovo astroláb? Ve starém Řecku ovlivňovala
existence bohů všechny oblasti života. Víra
ve vyšší moc nabízela odpovědi na mnohé
otázky a dávala lidem naději. Přečtěte si, jak
příběhy olympských bohů ovlivňovaly každodenní vnímání světa a zjistěte, které výrazy
pocházející z antiky používáme dodnes.
Zábavný výlet do starého Řecka pro zvídavé
děti.

Když se rozmazlený kocour Max ocitne
vlastní vinou na ulici, nechá se najmout do městského divadla na chytání myší. Tam se všichni připravují na
příjezd světoznámé pěvkyně. Když ale
dorazí, chová se velmi podivně. Z její
šatny se ozývá nádherný zpěv, na
zkouškách však zpívat odmítá.
Maxovi to nejde pod vousky a tak se
pouští do pátrání, které ho zavede
pod rychlé nohy baletek, na střechy
domů, ale především na stopu dobře
promyšleného zločinu…
Kocour Max strká své zvědavé
vousky do prvního případu!

PÁTRÁNÍ
S KOUZELNOU TUŽKOU
ZÁHADY VE MĚSTĚ

PROČ ZEUS PŘIKOVAL
PROMÉTHEA

Věk: 7+, 210 × 265 mm, brož., 32 str.

Věk: 11+, 197 × 234 mm, váz., 72 str.

JÓGA PRO TEBE
Chceš být klidnější, silnější a šťastnější? Začni cvičit jógu a jistě se ti
to podaří…
Pokud se cvičením začínáš, bude
pro tebe tato kniha užitečným pomocníkem. Dozvíš se, v čem jóga
spočívá a jaký je její přínos pro tvé
tělo i duši. Krok za krokem se naučíš cvičit jednotlivé jógové polohy,
takzvané ásany. Některé tě nabijí
energií, jiné tě naopak zklidní
a zbaví stresu a napětí. Nechybí
rady na správné dýchání a návod
na jednoduché meditační techniky.
Zacvič si a poznej sama sebe!

4,
8
1 229,-

Věk: 11+, 190 × 230 mm, váz., 64 str.

MORTINA
Mortina je sice holčička, ale trochu jiná než ostatní. Je to holčička strašidlo. Společně s tetou
Neboženkou žije ve vile Rozvalince a tvoří nerozlučnou dvojici se
svým psím kamarádem, chrtím
albínem jménem Truchlík. Mortina by moc ráda měla stejně staré
kamarády, se kterými by si mohla
hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. Mohli by se jí totiž
leknout. Jednoho dne konečně
nastane správná příležitost k seznámení – svátek Halloween!
Nový príbeh o děvčátku strašidle!

9,
15 199,-

SCRATCH WARS
STARTER
ZEPPLANDIA

Součástí: 2 náhodné karty hrdinů, 6 náhodných karet zbraní, 1 plastová tyčka,
1 stírátko a kartička pravidel

9,
15 199,-

Freddie je třídní outsider. Sport
mu moc nejde, zato ale rád maluje. Spolužáky, kteří se mu posmívají, si kreslí do sešitu jako děsivé
příšery a dává jim co proto aspoň
na papíře. Pak jeho jediný kamarád Manny naskenuje a vytiskne
Freddieho obrázky na 3D tiskárně a začnou se dít věci. Příšery
obživnou a stanou se z nich skutečná monstra!
Všichni spolužáci budou muset
spojit své síly a začít táhnout za
jeden provaz. Nebo bude s touhle školou konec!

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 48 str.

Základní sada z čtvrté edice Zepplandia
netradiční české karetní hry Scratch
Wars. S touto sadou máš dost karet pro
sebe i kamaráda a můžete spolu rovnou
začít hrát. Poraz kamaráda v bitvě se
skutečnými kartami, vybav hrdiny zbraněmi, vytvoř tým či celou armádu. Nebo
načti karty do aplikace pro iOS či Android a objevuj svět online. Poraž bosse,
vyhrávej turnaje, získej slávu a mocná
kouzla! A to je jenom začátek…

MORTINA
A PROTIVNÝ
BRATRANEC

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 48 str.

SCRATCH WARS
DÁRKOVÉ BALENÍ CANBA – ZEPP 2018

9,15 199,-

Dárkové balení netradiční české karetní hry Scratch Wars. Obsahuje Startery
edic Canbalandie a Zepplandie a vzácnou foilovou kartu. Ve dvou kovových
krabičkách můžete nalézt ty nejvzácnější karty a získáte jedinečnou kartu z limitované série 3 a 4-hvězdičkových hrdinů. Nové karty hrdinů a zbraní přináší
nové kombinace a strategie! Najdete hrdinu +8 či +9, který je supervzácným diamantem a je jenom jeden na světě od každého druhu? Scratch Wars je hra, kterou
499,se naučíte velmi lehce ale dá se v ní krásně růst a postupně se učit nová pravidla
a zkoušet strategičtější herní módy.

9,39

Součástí: 2 kovové Startery edic Canbalandia a Zepplandia, 1 vzácná foliová karta a 1 kartička pravidel

aná
Li m i toevd i c e
11

,4
26 329,-

OHNIVÁ KŘÍDLA
TEMNÉ TAJEMSTVÍ
Stejně jako ostatní dráčata osudu, toužil i Hvězdoplav poznat svůj domov. Když k tomu má konečně dojít,
cítí obavy. Ačkoliv je nocilet, neumí, tak jako oni, číst myšlenky. Nechápe, proč jsou takoví tajnůstkáři a proč
nikdy nikdo neviděl jejich královnu. Dráčata však do něj vkládají velké naděje. Pokud se mu podaří osvobodit
uvězněné dešťolety, válka v Pyrrhii možná skončí. Hvězdoplav bude čelit děsivé volbě. Dá přednost domovu,
nebo přátelům?
Nocileti mají svá tajemství a jen tak někomu je
4,
4,
9,
nevyzradí.
6
6
3
,
,
2 29 9
2 329
2 329,Čtvrtý díl dračí ságy,
která dobyla svět.

Již vyšlo:

OHNIVÁ KŘÍDLA
DRAČÍ VĚŠTBA (1. díl)
DĚDIČKA TRŮNU (2. díl)
SKRYTÉ KRÁLOVSTVÍ (3. díl)
Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 296 str.

MŮJ TVOŘIVÝ DENÍK
Ve dvou je vždycky větší zábava!
Proto v tomto deníku najdeš
spoustu nápadů na to, co spolu se
svojí (nejlepší) kámoškou podnikat, vymýšlet, vyrábět, tvořit nebo
třeba upéct. Nechybí stránky
s testíky a místo pro dokreslování
obrázků, zapisování nápadů či
tvorbu návrhů.
Na konci notesu je prostor pro
medailonky tvých kamarádek. Nalep si tam jejich fotky, zapiš kontakty nebo zaznamenej, co mají
rády a co je charakterizuje.
Skvělé nápady jak aktivně strávit
čas s kamarádkami!

12

9,
3
1 169,-

Věk: 8+, 136 × 190 mm, brož., 176 str.

STRÁŽCI PŘÍBĚHŮ
Během letních prázdnin se Amy
dozví, že dokáže vstupovat do
knih a ovlivňovat již napsané příběhy. Amy si ve světě knih brzy
najde přátele: moudrého Šér Chána z Knihy džunglí nebo láskou
usouženého Goethova Werthera.
Svět knih ale není tak pokojný, jak
se zprvu zdálo. Nejprve zmizí peníze z Ali Babova pokladu, pak se
cestou na ples k panu Darcymu
zraní Elizabeth Bennetová. Když
události začnou prosakovat i do
reálného světa, a dokonce mají
oběť na životě, ukáže se, jak je
ohrožení vážné…
Kdosi vstupuje do knih a mění jejich děj. Kdo to je? A proč to dělá?
Po jeho stopě půjdou strážci příběhů!

4,
6
2 329,-

Věk: 12+, 148 × 210 mm, váz., 344 str.

TŘI SRDCE, TŘI LVI
Přímo z bojiště druhé světové
války je inženýr Holger Carlsen
přenesen do neznámého světa.
I tady však zuří válka. Obludné
armády Kruhu temnot se stahují
kolem posledního ostrova lidského rodu. Chtějí ho zničit a on má
být při tom. Čeká ho setkání s Farizeji, kteří ovládají prastarou magii. Utká se s obry, navštíví jezerní
království a jen o vlásek unikne
smrti rukou děsivého trolla. Proti
své vůli se stane rytířem, o němž
vyprávějí legendy…
Edice světové fantasy Pendragon
přináší nejzvučnější jména tohoto žánru oceňovaná kritikou i čtenáři.

9,
9
1 249,-

Věk: 13+, 145 × 205 mm, váz., 216 str.

TŘI TEMNÉ
KORUNY
Na ostrově Fennbrinu se v každé
generaci rodí trojčata – tři královny, rovnocenné dědičky trůnu.
Mirabella ovládá živly. Lusknutím
prstů dokáže přivolat plameny
nebo prudkou bouři. Katharina
může pozřít nejprudší jedy, aniž
by ji zabolelo břicho. Arsinoe zase umí vykouzlit nejrudější růži
i krotit šelmy. Každá z nich je jedinečná, ale jen ta nejlepší může
získat korunu. V den jejich šestnáctin proto začíná souboj.
A hrát se bude na život a na smrt.
První díl temné fantasy série plné
vášní a intrik.

9,
7
2 349,-

Věk: 14+, 145 × 210 mm, váz., 424 str.

MICHAEL VEY
UPRCHLÍK Z CELY 25
Michael Vey dokáže vysílat silné
elektrické výboje. Jeho spolužačka
Taylor umí něco podobného. Jediné,
co je spojuje, je datum narození – přišli na svět ve stejné porodnici v den,
kdy byla zaznamenána nevysvětlitelná úmrtnost novorozenců. Jejich pátrání upoutá pozornost lidí, kteří
mají zájem dostat Michaela pod svůj
vliv, a tak unesou jeho matku i Taylor.
Čekají, že je půjde hledat a nakráčí
přímo do pasti. Jenže věci se vyvinou úplně jinak…
Naprostá bomba pro milovníky akce, napětí a dobrodružství!
První díl série, která má obrovské množství fanoušků po celém
světě. Jen v USA se prodalo více
než 1,5 miliónu výtisků.

9,
3
2 299,-

Věk: 13+, 145 × 205 mm, váz., 320 str.

PO STOPÁCH
ČESKÝCH FILMŮ
A POHÁDEK

4,
8
1 229,-

Zažijte atmosféru zámků, po kterých se procházely Popelka nebo
princezna Lada. Vstupte do chalupy, ze které vyrazili za dobrodružstvím hrdinové pohádky Tři
bratři, nebo vystoupejte na hrad,
kde pykal za svou ješitnost Anděl
Páně. Obdivujte krásu vesnických stavení ze seriálu Doktor
Martin nebo noblesu a atmosféru interiérů, ve kterých se natáčel seriál První republika. Vstupte zkrátka do míst, která důvěrně
znáte, ale osobně jste je ještě
nenavštívili.

148 × 210 mm, brož., 168 str.

13

SCHLEICH HORSE CLUB
NAVŽDY
KAMARÁDKY!

9, 5
1 199,

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
NA HRADĚ STRAŠÍ

,99 119,-

Annu, Elsu a Olafa čeká dobrodružná
výprava do zapomenutých částí arendellského hradu, kde prý se má objevovat duch. Co tam naši kamarádi najdou?
První čtení s Annou, Elsou a Olafem!

Vyskoč do sedla společně s kamarádkami ze
spolku Horse Club a užij si tuto parádní knihu
plnou samolepek. Pomocí nich asistuj holkám
s péčí o jejich nádherné koně a trénuj na charitativní závody, které se uskuteční v Lakeside.
Pak se projeď po Pepřovníkovém lese a prožij
s děvčaty tajemné dobrodružství. Navíc se
dozvíš taky několik parádních zajímavostí o koních. Ať žije Horse Club!
Obsahuje více než 200 samolepek

,99 119,-

Již vyšlo:

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ
VYBARVUJ,
ČTI SI, NALEPUJ
Věk: 8+, 205 × 288 mm, brož., 24 str.

KÁMOŠI HAFÍCI
TRAMPOTY SE
ŠTENĚTEM

9, 1
1 149,

Čtení je psina – zvlášť, když kámoši hafíci vyrážejí na další napínavou misi! Tentokrát je čeká
hlídání nezbedného štěněte, ale práce chůvy
bude mnohem těžší, než Bingo a Rolly čekali.
Budou muset zapojit svůj štěněcí důvtip i detektivní čumáčky, aby si poradili s chlupatým
hostem v jejich domácnosti i jeho náhlým záhadným zmizením.

Věk: 6+, 162 × 235 mm, váz., 32 str.

SAMOLEPKY
SE SMAJLÍKY
Užij si skvělou zábavu se smajlíky!
Vyber ty správné a dej ostatním
najevo, jak se právě cítíš. V knize
najdeš více než 1000 samolepek
a 24 přáníček a pohlednic, které
můžeš dozdobit. Buď cool a pošli
je kamarádům poštou!

4,
8
1 229,-

,99 119,-

Již vyšlo:

KÁMOŠI HAFÍCI
VYBARVUJ,
ČTI SI, NALEPUJ
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Věk: 5+, 200 × 223 mm, váz., 32 str.

Věk 6+, 160 × 210 mm, brož., 64 str.

KNÍŽKA PRO
ZVÍDAVÉ DĚTI

9,
21 269,-

Vydejte se s námi na výlet do minulých staletí. Doplňte si znalosti dějepisu.
Víte, proč někdy nosívali lidé na
hrady svoje peřiny? Proč se přesýpací hodiny často předcházely
a kolik vážily první kapesní hodinky? Co byla hrkavice a k čemu
sloužil keser?
A kde se vzalo slovo „kuropění“
nebo co byste koupili u brabenáře
a ohánečníka?

Věk: 8+, 154 × 205 mm, váz., 144 str.

LEGO® CITY
SOUBOJ S PLAMENY

9,
5
1 199,-

Jste připraveni na nálož pořádné zábavy,
která na vás čeká v této LEGO® City hasičské
knížce? Přidejte se k partě hasičů a pomozte
jim uhasit požár tím, že vyřešíte hádanky,
přečtete si výpravný příběh, a dokonce chytnete komiksového padoucha. Sestavte si
vlastní minifigurku hasiče a hurá do akce!

ČESKÝ ROK
Víte, kdy se vynášela Morena, jak
probíhá jízda králů a čím si Škaredá středa vysloužila své jméno?
A tušíte, kde mají své kořeny české a moravské lidové zvyky a tradice? Hravou formou, které snadno porozumí i malé děti, vám vše
prozradíme. Dozvíte se spoustu
informací o původu a významu
tradic. Nechybí ani návody na
výrobu tradičních předmětů nebo říkadla.

9,
15 199,-

Věk: 9+, 197 × 234 mm, váz., 68 str.

LEGO® MOVIE 2™
ZASTAV
ÚTOČNÍKY! ZNIČ
TUTO KNIHU!

9,
3
2 299,-

Pomoz nám zastavit DUPLO® invazi!
Tuhle knížku používej uvnitř, venku,
doma nebo v parku… kdekoliv se ti
jen zlíbí! Přečti si instrukce a vyplň
všechny aktivity. A pokud budeš
chtít, přidej sem, cokoli tě napadne.
Nejdůležitější je ovšem boj proti
útočníkům z planety DUPLO!!! Dost
bylo čtení – nastal čas pustit se do
práce a ponořit se do velkého dobrodružství!

Kn íž k a s e!
z á m eč k e m
Věk: 5+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

Věk: 6+, 140 × 190 mm, brož., 144 str.
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

9, 3
1 169,

Pojmy z českého jazyka a literatury jasně a přehledně!
Každé heslo je vysvětleno a doplněno informacemi o tom, jakým způsobem se na daný
pojem mohou ve škole ptát. Nechybějí kontrolní úlohy, na kterých si děti otestují, jestli už
všemu rozumějí.
Doporučujeme
pro přípravu na
přijímací zkoušky na 8-letá gymnázia.

SLOVNÍČEK POJMŮ
Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY PRO
2. STUPEŇ ZŠ

9,
15 199,-

Skvělý pomocník k přípravě na přijímací
zkoušky z českého jazyka a literatury! Každé
heslo je vysvětleno a nechybí tu ani kontrolní úlohy, na kterých si otestuješ, jestli už
všemu rozumíš.

Věk: 10+, 145 × 205 mm, brož., 120 str.

Věk: 14+, 145 × 205 mm, brož, 208 str.

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA TRHU: Publikace obsahují 11 cvičných testů z českého jazyka a literatury, nebo matematiky.
Jsou sestaveny tak, aby žák získal ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány, a uměl se v nich dobře orientovat.
Součástí titulu je klíč správných řešení, pokyny pro správné vyplnění záznamového archu a tipy na správnou strategii při řešení testových úloh.

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NA OSMILETÁ GYMNÁZIA
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NA ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATEMATIKA

MATEMATIKA
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4,
3
2 289,-

4,
3
2 289,-

Věk: 10+, 165 × 235 mm, brož., 192 +44 str. a 160 + 44 str.

4,
3
2 289,-

4,
3
2 289,-

Věk: 14+, 165 × 235 mm, brož., 216 + 44 str. a 168 + 88 str.

Osvědčená metoda učení, která funguje!
192 kartiček se základním učivem z daného předmětu můžeš mít stále u sebe.
Na jedné straně kartičky je otázka, na druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj
témata, která právě probíráte ve škole. Kartičky díky perforaci snadno oddělíš. Součástí kompletu
je praktická krabička. Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš mít příležitost – cestou do školy,
při čekání na kamarády nebo o přestávkách.

,79 99,-

DĚJEPIS DO KAPSY PRO
2. STUPEŇ ZŠ (192 KARTIČEK)
Již vyšlo:

9,

ANGLIČTINA
11 229,DO KAPSY –
SLOVESA, ČASOVÁNÍ,
FRÁZE (S CD)

,79 99,-

FYZIKA
A CHEMIE DO KAPSY
PRO 2. STUP. ZŠ

4,

ANGLIČTINA
18 229,DO KAPSY –
ZÁKLADNÍ SLOVNÍ
ZÁSOBA (S CD)

,79 99,-

PŘÍRODOPIS
DO KAPSY PRO
2. STUP. ZŠ

4,

ANGLIČTINA
18 229,DO KAPSY –
SLOVNÍ ZÁSOBA
PRO POKROČILÉ (S CD)

,79 99,-

ZEMĚPIS
DO KAPSY PRO
2. STUP. ZŠ

Věk: ZŠ, 210 × 297 mm, 16 str.

,99 119,-

ŠKOLNÍ TABULKY PRO 1.–3. TŘÍDU ZŠ
To nejdůležitější z učiva přehledně, bez dlouhého hledání v učebnicích!
Soubor tabulek obsahuje výběr z češtiny, matematiky a prvouky. Tabulky jsou určeny pro žáky 1.–3. tříd základní
školy.

ŠKOLNÍ TABULKY
PRO 4.–5. TŘÍDU ZŠ

,99 119,-

Soubor tabulek obsahuje výběr
z češtiny,
matematiky,
přírodovědy,
vlastivědy,
angličtiny
a hudební
výchovy.

ŠKOLNÍ TABULKY PRO 6.–9.
TŘÍDU ZŠ (HUMANITNÍ
PŘEDMĚTY)

,99 119,-

Soubor tabulek
obsahuje výběr z českého
jazyka a literatury, angličtiny,
dějepisu a výchovy k občanství.
Tabulky jsou
určeny pro žáky 6.–9. tříd základní školy.

Věk: ZŠ, 198 × 292 mm, , 12 str.

ŠKOLNÍ TABULKY PRO 6.–9.
TŘÍDU ZŠ (PŘÍRODOVĚDNÉ
PŘEDMĚTY)

,99 119,-

Soubor tabulek obsahuje
výběr z matematiky, fyziky, chemie,
přírodopisu
a zeměpisu.
Tabulky jsou
určeny pro
žáky 6.–9. tříd
základní školy.

17

DYSGRAFIE PRO
4.–5. ROČNÍK ZŠ

,79 99,-

DYSLEXIE PRO 4.–5.
ROČNÍK ZŠ

,79 99,-

Pestré aktivity a úkoly pro žáky se specifickou
poruchou učení jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti, rytmizace
a orientace v prostoru. Cílem cvičení je rozšíření
slovní zásoby, podpora čtenářských dovedností
a zkvalitnění techniky čtení.
Sešit je určen rodičům, kteří chtějí zábavnou
formou pomoci dětem překonat potíže se čtením, ale i učitelům, kteří jej mohou využít v rámci
integrované výuky.
Zábavné aktivity, kte,ré pomáhají dětem
4479,1
1
překonat potíže se
čtením!

Pestré aktivity pro děti se specifickou poruchou učení mají své
nepostradatelné místo i ve vyšších ročnících 1. stupně ZŠ. Úkoly
pro žáky, kteří mají potíže se psaním, jsou zaměřeny na rozvoj jemné motoriky, kreativity a představivosti.
Sešit je určen rodičům, kteří chtějí
zábavnou formou pomoci dětem
překonat problémy se psaním, ale
i učitelům, kteří jej mohou využít
v rámci integrované výuky.
Zábavné aktivity, které pomáhají
dětem překonat potíže se psaním!

Již vyšlo:

DYSLEXIE –
DETEKTIVNÍ
ÚKOLY PRO
MALÉ ČTENÁŘE
Věk: 9+, 205 × 292 mm, brož., 32 str.

HEZKY ČESKY
ANEB ČEŠTINÁŘSKÉ
VYCHYTÁVKY

9,
3
1 169,-

Váháte, kde napsat i, y nebo mě,
mně?
Tak právě pro vás jsme dali dohromady mluvnické jevy, ve kterých
lidé často chybují, a podívali se na
ně jiným pohledem. Základní
pravidla jsou vysvětlena pomocí mnemotechnických pomůcek, obrázků, básniček, krátkých modelových vět či analogií.
Díky těmto vychytávkám si všechno jednou provždy zapamatujete
a pochopíte.
Doporučujeme žákům, studentům i dospělákům, kteří chtějí
psát hezky česky, bez chyb!
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Věk: 8+, 165 × 235 mm, brož., 112 str.

Věk: 9+, 205 × 292 mm, brož., 32 str.

JAKÉ I/Y SE PÍŠE?
Naučit se správně psát i/y patří na základní škole v hodinách češtiny k tomu nejdůležitějšímu a zároveň nejtěžšímu. Zvládnout tuto oblast pomáhá
naše knížka, která v krátkém čase dokáže přímo zázraky.

,74 89,-

Věk: 8+, 145 x 205 mm, brož., 80 str.

ČESKÁ
REPUBLIKA –
VLASTIVĚDA PRO
ZVÍDAVÉ DĚTI

9,
15 199,-

ANGLIČTINA –
5 MINUT DENNĚ

9,
11 149,-

Procvičujte si angličtinu 5 minut denně.
Každý den vytrhněte jeden list a ve volné
chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení
nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list
otočte a zkontrolujte si své odpovědi nebo
si ověřte, zda jste správně porozuměli. Mírně pokročilí a falešní začátečníci si upevní
dosavadní znalosti a rozšíří si slovní zásobu
o praktická slovíčka. Vaše angličtina se bude den po dni zlepšovat.

Učivo probírané ve škole je dobré
procvičovat a upevňovat, nejlépe zábavnou formou. Na principu „škola
hrou“ je postaven i tento pracovní
sešit. Pokročilejší znalosti o České
republice žáci získají prostřednictvím praktických cvičení. Pomocí
stříhání, lepení, doplňování, práce
s mapou či logického uvažování si
rozšíří povědomí o jednotlivých krajích nebo zvířatech a rostlinách našich lesů, luk či řek.

9,
11 149,-

Také vyšlo:

NĚMČINA –
5 MINUT
DENNĚ
Věk: 8+, 205 × 292 mm, brož., 104 str..

ZÁBAVNÁ
MATEMATIKA
A LOGIKA PRO
BYSTRÉ DĚTI

9, 1
1 149,

Podpořte matematické nadání
svých dětí!
Publikace je zaměřená na rozvoj
matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti, které
hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Obsahuje pestrou směs různých typů zadání –
zebry, algebrogramy, slovní úlohy,
číselné řady, logiku děje, šifry, prostorovou i plošnou představivost.
Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8
let. Dají se využít jako zpestření
školní výuky nebo k domácímu procvičování.

Věk: 10+, 115 × 165 mm, brož., 320 str.

ČESKÝ JAZYK –
PÍŠEME BEZ CHYB

4,
4
1 179,-

Chceš se zdokonalit v pravopisu a konečně
psát bez chyb? S touto učebnicí to bude hračka.
– naučíš se správně psát i, y
– procvičíš si psaní předložek s, z, předpon s–, z–,
vz– a pravopis s, z ve slovech cizího původu
– vyjasníš si problematiku skupin bě, bje, pě, vě,
vje a mě, mně a psaní samohlásky u, ú, ů
– osvojíš si psaní velkých a malých písmen na začátku slov
Tak se do toho pusť a dik9, táty už budeš vždycky zvlá5
9
1 1 9,
dat na jedničku!

Také vyšlo:

MATEMATIKA –
POČÍTÁME BEZ CHYB
Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 96 str.

Věk: 11+, 145 × 205 mm, brož., 248 str.
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ZDENĚK SVĚRÁK
PO STRNIŠTI BOS
Není to kronika mého dětství ani naší
rodiny, chtěl jsem, aby to byla krásná
literatura. Autoři takové literatury nejen vzpomínají na to, co viděli a slyšeli, ale také si vymýšlejí a fantazírují,
aby jejich příběh stál za řeč.
V knížce vyprávím o tom, jak byl malý
kluk přesazen z města na venkov a co
to udělalo s jeho duší. Jsem to já
a nejsem to já. Je to mozaika, v níž
jsou některé kamínky pravé a jiné
přidané. Ale vy byste neměli poznat,
který je který.

Na kozlíku
ku
Pozoruju, jak
ak pan Klička zapřahá
Fuksu vedle stejně
„Huj,“ říká a Fuksa
ryšavého koně.
o
ustoupí. Jak stojí za
až mu upadne fajfka krok ustoupí
ní,
í švihne
š
ho ocasem,
na zem.
„Vidíš ji, nánu pitomou!“
otře si kočí fajfku
kozlík a mrkne na
o kalhoty, vysouká
mě, jestli nechci k
se na
němu. To se ví, že
A tak jedu prvně na
chci.
kozlíku. A jako by
hodný dědeček do
toho štěstí bylo málo,
rukou opratě. Kdo
jste to nezažil, nemůžetedá mi ten
ocenit. Dole přede
mnou se pohupují
to štěstí
dva
žené postroje vržou,
jak je koňské svaly mohutné koňské zadky, kose jeden z těch krásných
napínají, aby táhly
vůz. A pak
ukazuje vrásčitý otvor, žíněných ocasů zvedá. Co to bude?
Pod ním se
otvírá se víc a víc,
leze… kobliha! A
vybouluje se a něco
další.
z něj
„Kadí!“ směju se na
pana
Pak vezme moje ruce Kličku a on na mě zase mrkne.
do svých a opratě lehce
tech.
plesknou koně po
hřbeKoně se ochotně dají
do klusu. Vůz mě
a víte, kdo to celé
natřásá, hřívy se vlní
spřežení řídí? Já!
ve větru
Statek, kam koně
patří,
nými vraty pan Klička je hned naproti nám. Před otevřeným
i zelespřežení neuvěřiteln převezme opratě. V průjezdu dělá
naše koňské
ý
„Mami, už vím, čím dunivý rachot.
budu,“ hlásím doma.
„Budu kočí.“

e
u

Strniště

/ 24 /

145 × 205 mm, váz., 96 str.

9,
9
3 499,-

Jednorožci jsou ztělesněním
dobra, a dokud drží pohromadě, nemá zlo šanci. Černý čaroděj se však chce zmocnit jednoho z nich a ovládnout celou
zemi. Do Lilandgarie se proto
vracejí elfové, aby pomohli zachránit dobro. Elfská princezna
Aranis se musí spojit s nevyzpytatelnými draky, aby temné síly
přemohla. Skryté tajemství však
ohrožuje i soudržnost záchranné výpravy elfů. Podaří se království zachránit a nastolit opět
rovnováhu?
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9,
7
2 349,-

Jsou tři pohádky, které by měl každý znát:
O šípkové Růžence, O Červené Karkulce
a O dvanácti měsíčkách. Zdeněk Svěrák
všechny tři pohádky spojil do jednoho
příběhu tří bratrů, kteří se vydávají do
světa hledat si nevěsty. Užijte si pohádku
Tři bratři!
Knižní zpracování úspěšné filmové pohádky Zdeňka a Jana Svěrákových.

Jedny bosé nohy jdou
za koly Vlastíkovy
a třetí, sýrově bílé
v místech, kde bývaly tříkolky, druhé jen tak vedle
silnice opatrně, jako
ponožky, našlapují
by šly po horké plotně.
po asfaltu
Ty jsou moje.

POSELSTVÍ
JEDNOROŽCŮ –
KOMPLET

ZDENĚK SVĚRÁK
TŘI BRATŘI

4,
8
1 229,-

Věk: 11+, 152 × 228 mm, váz., 696 str.

4,
10 129,-
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ně jdou,
když člověk zatne strniště. Všichni po něm
Kluci mají pravdu,
si, že můj
další perná zkouška:zakvičím a vzpomenu si
Jenže pak přijde
rezavý hřebík.
. Udělám pár kroků,
si vrazil do chodidla
jako by nepíchalo
otravu krve, protože
furt
bratr umřel na
boty.
Ota. „Jinak bbudeš
Rychle si nazuju zuj se,“ řřekne
k přísně generál
„Vojíne Součku,
vykročím.
blbej Pražák.“
Vlastík,
opatrně
a
beznohý
zuju
Tak si zase boty nevzpomínám,“ řekne z tříkolky
moc
„Já už si na to
nezvedej je.“
to nepíchá! Umím
Nepíchá to. Vůbec
„ale šoupej nohama,
když bruslím.
A tak jdu, jako
bos.
strništi
chodit po

Zrada

m oceloátor. K jeho zamčený
těch
doupěte je transform tři betonové schody. Na
Kousek od našeho
m bleskem vedou žluté a oranžové pískovcové
me bílé,
vým dveřím s výstražný
Mně se
a buď roztlouká
hrajeme dudáka.
schodech sedáme různobarevný písek, nebo
do ruky, protože
nich
karty vůbec nebral
Ale já
kameny, až je z
Babička říká, abych zachází, do pekla přichází.
Až na
hraní karet líbí.
s nimi
rád prohlížím.
obrázky, a kdo
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ZPĚVNÍK
KE KNIZE
TŘI BRATŘI
Věk: 8+, 216 × 276 mm, váz., 112 str.

TAK CHUTNÁ
HYGGE

9,
7
2 349,-

Ve své třetí kuchařce se foodblogerka Coolinářka zaměřila na
rychlé a chutné večeře. A aby byl
zážitek z jídla dokonalý, propojila
své recepty s dánským konceptem hygge. V čem vlastně hygge
spočívá? Je to pocit teplého domova, bezpečí, sounáležitosti
a štěstí. Jsou to chvíle, které trávíte s blízkými lidmi. Je to stůl
osvětlený svíčkami a skvělé jídlo
na něm. Nechte se inspirovat
a zažijte kouzlo okamžiku i u vás
doma.

200 × 252 mm, brož., 176 str.
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OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF JARO
2019
Název knihy

Jméno a příjmení: ………………….……....………………….…......…….........…..... Třída: ……........
Celkový počet objednaných titulů je ……........ ks. Celková cena objednávky je ….......…. Kč.
Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.

Datum: ………........... Podpis rodičů: ………...........

Tento kupón neposílejte do Fragmentu, odevzdejte jej paní učitelce/panu učiteli ve škole.
Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Angličtina – 5 minut denně

119 Kč

LEGO® City Souboj s plameny

159 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček

Angličtina do kapsy – slovesa, časování, fráze

119 Kč

LEGO® ELVES Pomsta elfí čarodejnice

159 Kč

Příprava na st. přij. zk. na čtyřleté ob. vzd. – Český jazyk

234 Kč

Angličtina do kapsy – slovní zásoba pro pokročilé

184 Kč

LEGO® MOVIE 2™ Zastav útočníky! Znič tuto knihu!

239 Kč

Příprava na st. přij. zk. na čtyřleté ob. vzd. – Matematika

234 Kč

Angličtina do kapsy – základní slovní zásoba

184 Kč

Lidové písničky s piánkem – Josef Lada

319 Kč

Příprava na st. přij. zk. na osmiletá gym. – Český jazyk

234 Kč

Babička – pro děti

184 Kč

Luštění pro děti – neuvěřitelný svět

74 Kč

Příprava na st. přij. zk. na osmiletá gym. – Matematika

234 Kč

Čarovní jednorožci – Kouzelný les

139 Kč

Luštění pro děti – vtipy ze školních lavic

79 Kč

Přírodopis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ

Česká republika – vlastivěda pro zvídavé děti

159 Kč

Magická zvířata – Kočičí čáry

119 Kč

Robinson Crusoe – pro děti

Český jazyk – Píšeme bez chyb

144 Kč

Magická zvířata – Křečkovy zázraky

119 Kč

Rozpustilé pohádkohrátky

199 Kč

Český rok

159 Kč

Magická zvířata – Psí kouzla

119 Kč

Samolepky se smajlíky

184 Kč

Dějepis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ (192 kartiček)

79 Kč
184 Kč

Mandaly pro děti – Kouzelná abeceda

114 Kč

Scratch Wars – Dárkové balení Canba – Zepp 2018

399 Kč

Deník pro kámošky

239 Kč

Matematika – Počítáme bez chyb

159 Kč

Scratch Wars – Starter Zepplandia

159 Kč

Dobrodružství Toma Sawyera – pro děti

184 Kč

Max – kočičí detektiv: Podezřelá pěvkyně

199 Kč

Sestav si draka

399 Kč

Doktorka Micka – Nešikovné štěně

119 Kč

Michael Vey – Uprchlík z cely 25

239 Kč

Sestav si lidské tělo

399 Kč

Domeček pro malé víly

239 Kč

Minecraft – Kniha přežití se samolepkami

159 Kč

Schleich Horse Club: Navždy kamarádky!

159 Kč

Minecraft – Kniha přežití v oceánech

159 Kč

Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury

139 Kč

Minecraft – Průvodce světem osadníka

199 Kč

Slovníček pojmů z čes. jazyka a liter. pro 2. stupeň ZŠ

159 Kč

Minecraft – Průvodce světem průzkumníka

199 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dráp šelmy

199 Kč

Dysgrafie pro 4.–5. ročník ZŠ
Dyslexie – Detektivní úkoly pro malé čtenáře
Dyslexie pro 4.–5. ročník ZŠ

79 Kč

119 Kč

79 Kč
144 Kč
79 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Osamělé lvíče

129 Kč

Mortina

159 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka

144 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák

129 Kč

Mortina a protivný bratranec

159 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Ztraceny v bouřce

144 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda

129 Kč

Můj tvořivý deník

139 Kč

Strážci příběhů

264 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Vystrašený tuleň

129 Kč

Můj život se zombíky a dýňovými bombami

199 Kč

Škola ve vesmíru

199 Kč
219 Kč

Fyzika a chemie do kapsy pro 2. stupeň ZŠ

Němčina – 5 minut denně

119 Kč

Škola ve vesmíru – Nouzové přistání

Gulliverovy cesty – pro děti

184 Kč

Obrázkové čtení – Staré pověsti české

159 Kč

Školní TABULKY pro 1.–3. třídu ZŠ

Hezky česky aneb Češtinářské vychytávky

139 Kč

Ohnivá křídla – Dědička trůnu

264 Kč

Školní TABULKY pro 4.–5. třídu ZŠ

99 Kč

Ohnivá křídla – Dračí věštba

239 Kč

Školní TABULKY pro 6.–9. třídu ZŠ (humanitní)

99 Kč

Hurvínek a kouzelné muzeum – Zábavné aktivity…

79 Kč

79 Kč

99 Kč

Hurvínkovo přání

184 Kč

Ohnivá křídla – Skryté království

264 Kč

Školní TABULKY pro 6.–9. třídu ZŠ (přírodovědné)

Jaké i/y se píše?

74 Kč

Ohnivá křídla – Temné tajemství

264 Kč

Tajemství Pražského hradu

Jóga pro tebe

184 Kč

Panovníci českých zemí – pro děti

184 Kč

Tajemství rudolfínské Prahy

184 Kč

Kámoši hafíci – Trampoty se štenětem

119 Kč

Panovníci českých zemí (audiokniha pro děti)

144 Kč

Tak chutná hygge

279 Kč

99 Kč

199 Kč

Kámoši hafíci – Vybarvuj, čti si, nalepuj

99 Kč
144 Kč

Pátrání s kouzelnou tužkou – Záhady ve městě

119 Kč

Tři srdce, tři lvi

Klub Tygrů – Hřbitov dinosaurů

144 Kč

Písničky o zvířatech – Z. Svěrák, J. Uhlíř

199 Kč

Tři temné koruny

279 Kč

Klub Tygrů – Samurajův meč

144 Kč

Po stopách českých filmů a pohádek

184 Kč

Učebnice dobrých mravů

199 Kč

Klub Tygrů – Světla v močálu čarodějnic

144 Kč

Pohádkohrátky

199 Kč

Velký zpěvník lidových písniček – Josef Lada

239 Kč

Klub Tygrů – Žraločí pevnost

144 Kč

Poselství jednorožců – komplet

399 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti

119 Kč

Kniha pro neohrožené dobrodruhy

199 Kč

Povolání a řemesla

239 Kč

Zápisník malého zálesáka

Knížka pro zvídavé děti

219 Kč

Poznáváme... Domácí mazlíčci

144 Kč

Zdeněk Svěrák – Po strništi bos

184 Kč

Kouzelní poníci – Nová kamarádka

119 Kč

Poznáváme... Zvířata v divočině

144 Kč

Zdeněk Svěrák – Tři bratři

279 Kč

Kouzelní poníci – Třpytivé štěstí

139 Kč

Poznáváme... Zvířata v lese

144 Kč

Zeměpis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ

Kouzelní poníci – Velké přání

119 Kč

Proč je na světě tolik bohů?

159 Kč

Zpěvník ke knize Tři bratři

104 Kč

Kouzelnická parta

239 Kč

Proč Zeus přikoval Prométhea

159 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Králíček Káťa

119 Kč

Kráska a zvíře – Nejkrásnější příběh

239 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Pejsek Puntík

119 Kč

Ledové království – Na hradě straší

99 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Veverka Viki

119 Kč

Ledové království Vybarvuj, čti si, nalepuj

99 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko

119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko

119 Kč

Legendární tvorové – Jednorožci

184 Kč

99 Kč

79 Kč

MINECRAFT
KNIHA PŘEŽITÍ
SE SAMOLEPKAMI

9,
15 199,-

MINECRAFT
KNIHA PŘEŽITÍ
V OCEÁNECH
Ponořte se do tajemných hlubin
oceánu v Minecraftu s touto oficiální knihou! Uvnitř navíc najdete
stovky samolepek, s jejichž pomocí odhalíte tajemství dýchání
pod vodou, a také se dovíte, kde
hledat zakopaný poklad.

Udělejte první kroky v nebezpečném
světě Minecraftu s oficiální Knihou
přežití! Vytvoříte si užitečné předměty, postavíte si první základnu a také se
dovíte, kde se dají těžit vzácné rudy
nebo kterým mobům je lepší se vyhnout. To vše s pomocí spousty barevných samolepek!

9,
19 249,-

9,
19 249,-

Již vyšlo:

Již vyšlo:

MINECRAFT
PRŮVODCE
SVĚTEM
OSADNÍKA

MINECRAFT
PRŮVODCE
SVĚTEM
PRŮZKUMNÍKA
Věk: 8+, 216 × 285 mm, brož, 56 str.

DENÍK
PRO KÁMOŠKY

9,
15 199,-

9,
3
2 299,-

Tenhle dokonalý deníček musíš
mít! Najdeš v něm stránky plné
kvízů a testíků a také spoustu
místa na zaznamenání svých zážitků, snů a přání. Vyplň ho sama
nebo se svojí kámoškou. Společně si užijete spoustu zábavy
a hodně se toho o sobě dozvíte!
Z druhé strany deníku je skvělý
diář. Díky němu na nic nezapomeneš, a nic ti neunikne.
Třešničkou na dortu je dokonalá
třpytivá obálka. Přejeď rukou
přes flitry a obrázek se změní!

Věk: 8+, 160 × 210 mm, váz., 80 str.

Věk: 7+, 216 × 285 mm, brož, 56 str.

LEGO® ELVES
POMSTA ELFÍ
ČARODEJNICE

9, 5
1 199,

Emily Jonesová a její přátelé se vydali do Raganina Temného hradu, aby zachránili dračí královnu. Postav ministavebnici s malou myškou
a pak se připrav na velké dobrodružství. Vyleť
až k nebesům, pomoz Elfům a drakům porazit
zlou elfí čarodějnici a po cestě vyřeš hlavolamy.
Čarovná cesta tě dovede k poznání, jak důležité
je přátelství. Přišel čas spojit síly!

Věk: 7+, 205 × 290 mm, brož., 32 str.

