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Na vybrané tituly

KNÍŽKY PRO

sleva 50 %

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

DŮLEŽITÁ INFORMACE
JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?
Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, můžete si je objednat dvěma
způsoby:
1. Vyplňte objednávku na s. 21 a předejte ji prostřednictvím dětí
do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti
spolupráci s Knižním klubem Fragment. U tohoto pedagoga pak děti
objednané knížky zaplatí a vyzvednou. V tomto případě nakoupíte knihy
za zvýhodněné ceny uvedené v katalogu a nebudete platit žádné
poštovné.
2. Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e-shop
www.albatrosmedia.cz, kde knihy budete platit předem (on-line) při
objednání a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu.
Při zadání slevového kódu KKFPODZIM20 získáte na všechny knížky
slevu 20 % a navíc poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč.
Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogových
cen, uvidíte v košíku po zadání slevového kódu. Kód má platnost
od 7. 9. do 23. 9. 2020.

ČTEME S OBRÁZKY –
JAK SE ŽIRAFA
VYTAHOVALA A DALŠÍ
POHÁDKY
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Začtěte se do veselých pohádek o zvířátkách
a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení se
stane zábavou.
Dítě se může aktivně zapojit a „číst“ pomocí obrázků.
Naučí se tak sledovat text a seznámí se s velkými písmeny abecedy. Kniha je
vhodná také pro prv,
,
9
ňáčky, kteří se učí číst
59
15 199,- 1 199,- genetickou metodou.
Také vyšlo:

ČTEME S OBRÁZKY –
NEJZNÁMĚJŠÍ PŘÍSLOVÍ
ČTEME S OBRÁZKY –
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Vydává: Albatros Media, a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141,
kkf@albatrosmedia.cz, tel.: +420 261 397 202, vychází 4x 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 22489.

ŠKOLNÍ ZÁPISNÍK –
VTIPY

4,
0
1 129,-

Tenhle zápisník musíš mít! Mimo hromady
vtipů v něm najdeš týdenní diář se smajlíky nebo zábavné kvízy. Jistě oceníš i přehled násobilky, vyjmenovaná slova a další
šikovné „taháky“.

Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str.

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY
9,
S AKTIVITAMI –
9
1 249,TŘPYTIVÍ JEDNOROŽCI
Užij si zábavu s kouzelnými jednorožci!
Čeká tě spousta báječných aktivit a k tomu vyškrabávací stránky ukrývající nejedno třpytivé
překvapení. Odhal je a vyrob si blýskavý jednorožčí roh, kouzelnickou hůlku, úžasný náhrdelník a spoustu dalších okouzlujících doplňků
a ozdob.

9,
19 249,-

,99 19,1

Také vyšlo:

ŠKOLNÍ ZÁPISNÍK – SMAJLÍCI
Věk: 8+, 120 × 140 mm, váz., 160 str.

4, 8
2
1 2 9,

Také vyšlo:

VYŠKRABÁVACÍ
OBRÁZKY
S AKTIVITAMI –
TŘPYTIVÉ
MOŘSKÉ
PANNY
Věk: 4+, 215 × 280 mm, brož., 44 str.

KOUZELNÝ KRÁLÍČEK –
PRÁZDNINOVÝ SEN
Becky se na prázdniny moc těšila. Jenže na
farmě strýčka a tetičky, ve společnosti bratrance Leona, který pořád hraje počítačové
hry, to není ono. Pak ale potká kouzelného
králíčka Šípa a začne se blýskat na lepší časy!

9,
11 149,-

9,
13 169,-

9,
13 169,-

80 BLUDIŠŤ – CESTA
DO MINULOSTI
Vydej se s Maxem, Májou a psem Mojem na
cestu v čase!
V muzeu totiž objevili opravdový stroj času
a ten je zanesl hluboko do minulosti. Jestli se
přidáš, prohlédnete si společně dinosaury,
střetnete se s římskými gladiátory nebo se
seznámíte s velikány naší historie.
Chceš jít do toho? Tak popadni tužku a vydej
se za dobrodružstvím, které se
zapíše do dějin!

9,
9
1 249,-

9,
19 249,-

Také vyšlo:

KOUZELNÝ KRÁLÍČEK –
STRÁŽCE KLÍČE
KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO –
CHLUPATÝ ZÁZRAK
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

ZATOČ A HRAJ! –
DESKOVÉ HRY
Zahrajte si pět napínavých deskových her
a užijte si skvělou zábavu. Hrát můžete
doma, u vody nebo třeba na cestách. Budete se řítit závodní dráhou, putovat na
medvědí piknik, létat vesmírem, proplétat
se mezi hady nebo hrát Člověče, nezlob
se s dinosaury. Hry jsou pro 2 až 4 hráče.

9,
7
2 349,-

Také vyšlo:

80 BLUDIŠŤ –
CESTA KOLEM
SVĚTA
Věk: 6+, 230 × 260 mm, brož., 96 str.

HVĚZDNÁ OBLOHA
Již před tisíciletími vzhlíželi lidé k nebi
a jednotlivé hvězdy spojovali do obrazů, které pojmenovali po bozích, zvířatech i předmětech. Vyprávěli o nich
příběhy a předávali si je z generace na
generaci. V této knize najdete všech
osmaosmdesát mezinárodně uznaných souhvězdí. Přečtete si vzrušující
příběhy a mýty vážící se ke každé skupině hvězd a naučte se je na noční obloze hledat.

9,
9
3 499,-

NIKDY NEZTRATÍTE
HRACÍ KOSTKU
Věk: 5+, 212 × 238 mm, leporelo, 10 str.

Věk: 7+, 229 × 203 mm, váz., 212 str.

1

JÁ UŽ SE NEBOJÍM
Malý Honzík je veselý kluk. Přes den je samý
úsměv a šprým, večer ho ale dobrá nálada
opouští. Honzík se totiž bojí tmy, stínů a strašidel, která jistojistě číhají úplně všude. Když
mu babička navrhne, aby spolu potmě prozkoumali celý dům, vůbec se mu nechce.
Nakonec ale nelituje. Přijde totiž na to, že se
není čeho bát!

9,
15 199,-

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ
KOMETY JULIE
Na noční obloze, až úplně vzadu, v tom
nejzazším rohu vesmíru, je docela malé,
ale jasné světýlko. Vidíte ho? To je kometa
Julie. Už tisíce let putuje napříč galaxiemi
a zažívá věci možné i nemožné. Potkává
bytosti skutečné i neskutečné a zakouší
příběhy doslova nadpozemské. Vydejte
se společně s ní do útrob Černé díry, na
návštěvu planety Hliňanů nebo jí pomozte porazit nebezpečnou kometu Můrii
z paralelního vesmíru.

5,
12 249,-

9,
19 249,-

SLEVA 50 %

Také vyšlo:

CO SE DĚJE V PODPOSTELÍ
Věk: 4+, 145 × 190 mm, váz., 48 str.

NAPROSTO
NEZBYTNÝ ZÁPISNÍK
Skvělý zápisník pro každou situaci a pro každou
náladu. Najdeš v něm spoustu místa na poznámky a také pět lepicích minibločků s lepítky, kterými můžeš trefně komentovat svoje pocity. To
prostě musíš mít!

2

9,
9
1 249,-

Věk: 7+, 140 × 215 mm, brož., 128 str.

Věk: 6+, 205
170 × 220
240 mm, váz., 96
88 str.

SPONGEBOBOVA
KUCHYŇSKÁ MISE
Tato jednoduchá kuchařka s více než
50 recepty, které zvládnou i ti nejmenší,
obsahuje návody na výživné mňamky
vhodné ke snídani i večeři, na lahodné
nápoje, nápadité svačiny i neobyčejné
dezerty.

5,
2
1 249,-

Věk: 7+, 210 × 234 mm, brož., 128 str.

SLEVA 50 %

MODERNÍ
ENCYKLOPEDIE
PRO DĚTI – ZVÍŘATA

9,
3
2 299,-

Od lvů a lemurů až po psy a delfíny! Tato
fakty nabitá encyklopedie obsahuje to nejdůležitější, co potřebují malí školáci vědět
o zvířatech ze všech koutů světa. Klíčové
informace jsou předávány zábavnou, přehlednou a srozumitelnou formou. Nechybějí krásné fotografie, díky kterým se chvíle
nad knihou stanou opravdovým zážitkem.

LEGO® DISNEY
PRINCEZNA™
NEJLEPŠÍ DOMEČEK
NA STROMĚ

9,
11 149,-

Když se Locika svěří svým kamarádkám, že
by potřebovala trávit nějaký čas jen sama se
sebou, rozhodnou se, že jí nachystají překvapení a postaví pro ni na zahradě domeček na
stromě. Přečti si o dobrodružství, které spolu
princezny prožijí, a užij si s nimi krásný den
plný přátelství.

9,
23 299,-

Také vyšlo:

MODERNÍ ENCYKLOPEDIE
PRO DĚTI – VĚDA
Věk: 8+, 225 × 280 mm, váz., 128 str.

LEGO® NINJAGO
PŘIPRAVENI NA HRU?
Po celém městě se ztrácejí hráči – a s nimi zmizel i Jay! Sestav minifigurku Jaye a pomoz mu
zorientovat se ve virtuálním světě hry Prime
Empire. Přečti si o tajné základně Mechanika
a této záhadné arkádové hře. Pak zapoj své
hráčské dovednosti a pomoz nindžům vyřešit
hádanky, nakresli s nimi obrázky a najdi cestu
spletitými bludišti, kde budou hledat svého
přítele. Hra s mistry Spinjitzu začíná!

9,
5
1 199,-

Věk: 7+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

Věk: 6+, 148 × 212 mm, brož., 32 str.

LEGO® NINJAGO®
ÚKOL PRO NINDŽE
Městečko Ninjago je plné překvapení, která
čekají na udatné nindže i jejich protivníky.
Jaké dobrodružství prožijí příště? To je jen
na tobě! Tato kniha ti sice nabídne začátek
příběhu, jeho konec však vymyslíš ty. A bude
to parádní jízda – můžeš si ho totiž sehrát
na rozkládací podložce nebo v 3D kulisách,
které v knize najdeš společně se dvěma minifigurkami. V pokojíčku ti tak vyroste třírozměrný svět Ninjago a ty se budeš moci ponořit do příběhů udatných nindžů hlouběji než
kdy předtím.

9,
9
2 369,-

Věk: 7+, 240 × 290 mm, váz., 14 str.

3

ČTEME SPOLU –
LUCINKA A POHÁR
TRPĚLIVOSTI

4,
8
1 229,-

Když malá Lucinka zazlobí, rodiče jí často říkají, že pohár jejich trpělivosti už brzy přeteče. Kde ale takový pohár schovávají? Jak asi
vypadá? Čím je naplněný? A opravdu hrozí, že brzy přeteče? Zvědavost Lucince nedá
spát, a tak se rozhodne, že tento pohár najde a celé záhadě přijde na kloub!
Knížka pro společné čtení dětí a rodičů.
Část textu je přizpůsobena začínajícím čtenářům. Příběh je doplněn velkým množstvím
návodných ilustrací.

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 64 str.

9,
5
1 199,-

199

Vyšlo také:

ČTEME SAMI – GENETICKÁ
METODA – JAK SI VELKÁ
MALÁ HOLČIČKA
OCHOČILA MĚSTO

4

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 48 str.

ČTEME S RADOSTÍ –
PRÁZDNINY
V PALMÁRII

4, 8
1 229,

Elišku čeká její první cesta letadlem. Spolu
s rodiči se těší na teplo a krásnou pláž, nikdo
z nich však ani v nejmenším netuší, že země,
do které míří, je kouzelná! V Palmárii si Eliška
rychle najde nové kamarády – opičku Palmínu
a opičáka Bandyho. Společně vykouzlí v tropech sníh, z mořské hladiny udělají kluziště
a postaví sněhuláky z písku.
Jednoduchý příběh je přizpůsoben danému stupni čtenář4,
ských dovedností a doplněn
18 229,krásnými ilustracemi.

Táňa je malá holčička, nejmladší z celé rodiny.
Přesto musí její maminka každé ráno vylézt na židli,
aby jí mohla zaplést copánky. Je totiž hrooozně
vysoká. Teď se navíc s celou rodinou přestěhovala
do nového neznámého města. Poradíte jí, jak si
má město ochočit?
Příběh doplněný krásnými ilustracemi je přizpůsoben čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text a větší velikost písma jim usnadní první
,
samostatné pokusy o čtení.
59 ,-

1

4, 8
1 229,

Čarodějnický učeň Matěj tomu dal. Ve
vzteku pronesl kouzelné zaklínadlo a na
smrku teď rostou meruňky, okurky jsou
růžové a jahody modré. Skřítek Karotka se
proto vypraví do světa lidí hledat pomoc.
Dokážou holčička Janička spolu s kočkou
Amálkou Matěje najít a přesvědčit ho, aby
kouzlo zrušil?
Knížka pro společné
čtení dětí a rodičů. Část
textu je přizpůsobena
začínajícím čtenářům.

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 96 str.

ČTEME SAMI – JAK SI
VELKÁ MALÁ HOLČIČKA
OCHOČILA MĚSTO

ČTEME SPOLU –
JAK JANIČKA
ZACHRAŇOVALA
KOUZELNOU ŘÍŠI

Pracovní
listy
zdarma
ke stažení na
www.kmc.cz

ČTEME S RADOSTÍ –
DOBRODRUŽSTVÍ
S KOUZELNÝMI
ZVÍŘATY
Věk: 7+, 170 × 220 mm, váz., 72 str.

Pracovní
listy
zdarma
ke stažení na
www.kmc.cz

PONÍK VĚTRNÍK
1. LÁSKA NA PRVNÍ
POHLED

4,
4
1 179,-

Největší láskou dvanáctileté Bily jsou koně.
Po ničem na světě netouží víc než vyhoupnout se do sedla. Když jí osud postaví do
cesty cirkusového poníka Větrníka, okamžitě
si získá její srdce. Začínají prázdniny, ale Bily
má plné ruce práce: pomáhá ve stájích, stará
se o nového čtyřnohého kamaráda, a dokonce jí slavný žokej přislíbí lekce jízdy. Ovšem
pak se dozví nečekanou novinu: budou se
s maminkou stěhovat do města. Čeká na Bily
vytoužené léto v sedle, nebo se bude muset
milovaného poníka vzdát?

DOMOV
U HUŇATÝCH TLAPEK
Hamish v životě nepohladila ani psa a teď
má strávit léto u tety na statku plném zvířat.
To asi nezvládne.
S prvním psí čumáčkem položeným na jeho
koleno se však chlapcova nejistota začne
rozplývat a Hamish si život v obklopení zvířaty začne užívat. Co mu radost nepřináší
jsou vrásky na čele jeho tety Heleny. Její
útulek pro zvířata má finanční problémy,
a jestli se něco nestane, bude ho muset zavřít. S tím je třeba něco udělat, a to hned!

Věk. 8+, 145 × 205 mm, váz., 104 str.

Věk: 10+, 129 × 193 mm, váz., 184 str.

OD POHÁDKY
K POHÁDCE – TLAPKOVÁ
PATROLA 2

OD POHÁDKY
K POHÁDCE – LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ 2

Tlapková patrola opět zasahuje! Vydejte se s oblíbenou partou statečných štěňat za dobrodružstvím.
V této knížce si můžete přečíst, jak tlapky pomohly
pilotce, které se porouchalo letadlo, jak opravily
tříkolku nebo jak se jim
podařilo zachránit Den
,149
kamarádů.

Vypravte se do kouzelného království Arendelle za
Annou, Elsou a jejich kamarády. V dobrodružných
příbězích, které vás zavedou na daleký sever, se
vydáte po stopách trollů do jejich tajného
údolí, objevíte kouzlo
,čarovné polární záře
149
a zjistíte, jak vypadá
oslava letního slunovratu v království.

Věk: 5+, 163 × 234 mm, váz., 64 str.

Věk: 5+, 163 × 234 mm, váz., 64 str.

9,
1
1

4,
8
1 229,-

9,
1
1

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
KNÍŽKA NA CELÝ ROK
V království Arendelle najdete sníh i zábavu po celý
rok! Pusťte se s Annou, Elsou a jejich kamarády do
luštění rébusů i hádanek, užijte si příběhy plné dobrodružství a vyrobte si stylové drobnosti s tématikou
Ledového království. A nuda
nebude mít šanci!

9,
9
1 249,-

Věk: 5+, 216 × 285 mm, váz., 72 str.

5

ZACHRAŇME
PLANETU
Obyčejné smetí, zbytky jídel, tovární zplodiny nebo staré přístroje. To je jen zlomek
odpadů, které každý den vyprodukujeme.
Zjistěte, kam se zahazují, jakým způsobem
to zatěžuje naši planetu a co můžeme udělat pro to, aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.
V této knize najdete spoustu skvělých nápadů, jak přispět k tomu, aby se naše planeta stala lepším a čistějším místem pro život.

Naš p

Věk: 7+, 215 × 275 mm, váz., 72 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
LEDOVÝ HRAD

9, 1
1 149,

Ostrov Blp čelí nebezpečí v podobě záludného návštěvníka, který se vydává za
obchodníka s kožichy. Před Škyťákem,
Astrid a jejich přáteli stojí nelehký úkol.
Ve druhém příběhu se do nečekané role
dostane Škyťákův kamarád Snoplivec…
Ponořte se do dalších dobrodružství
dračích jezdců z Blpu!

6

VLAJKY SVĚTA

9,
9
1 249,-

Věk: 8+, 152 × 228 mm, brož., 64 str.

et

Objev báječný svět vlajek!
Tato knížka plná aktivit obsahuje fascinující
údaje o vlajkách a zemích z celého světa.
Nově nabyté znalosti si budeš moct ověřit
v různých kvízech, hádankách a dalších cvičeních, které tě zabaví na dlouhé hodiny.

9,
19 249,-

á SO !

Věk: 6+, 230 × 260 mm, brož., 96 str.

LILLY – PRÁZDNINY
NA KONI
Devítiletá Lilly je obyčejná holka z města,
která ve skrytu duše miluje koně. Když ji maminka pošle na prázdniny k příbuzným na
venkov, velkou radost z toho nemá. Se sestřenicí Janou si nikdy nerozuměly a brzy po příjezdu zjišťuje, že se na tom nic nezměnilo.
Spíš naopak. Lilly je nešťastná a netuší, jak ty
dva týdny přežije. Pak se ale objeví David
s vlastním koněm, na kterém jí dovolí tajně
jezdit, a všechno je hned jinak…

4,
8
1 229,-

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 120 str.

MARKÉTKA A KOUZELNÁ
ZVÍŘÁTKA – ZLATÁ
RYBKA

NAKRESLI SI 365
KAWAII OBRÁZKŮ

9,
13 169,-

Ve světě kawaii je všechno maličké a roztomilé! Přikresli pár velkých oči, pusinku
a i ten nejobyčejnější předmět bude najednou rozkošný. Lamy se usmívají, suši
pomrkává, Eiffelka vyplazuje jazyk a řada
panenek kokoši je snad nekonečná! Vrhni
se do tohoto droboučkého milého světa,
který má kořeny v japonské kultuře, a nauč se krok za krokem kreslit postavičky
k vybarvení i zulíbání!

Pro Markétku je den ode dne těžší žít se
zlou macechou a nevlastními sourozenci,
kteří se k ní nechovají moc pěkně. Když
během rybaření vytáhne z vody kouzelnou
rybu, která jí nabídne, že jí splní jakékoli
přání, s Markétkou se zatočí svět. Pokud
pustí rybu na svobodu, bude si moct přičarovat úplně novou rodinu!
Může ale mluvící rybě věřit?

9,
9
2 369,-

9,
13 169,-

Nabízíme také:

MARKÉTKA A KOUZELNÁ ZVÍŘÁTKA –
LÉTAJÍCÍ KONÍK
Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

Věk: 7+, 240 × 140 mm, brož., 368 str.

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
PONÍK PÁJA

9, 1
1 149,

Klisnička Pája se připravuje na soutěž o nejhezčího poníka. Potřebuje si jen rozčesat hřívu, vyhřebelcovat srst, vykartáčovat
ocas a může vyrazit. Pak ji ale přátelé požádají o pomoc a ona
si najednou neví rady. Chtěla by jim vyjít vstříc, zároveň ale
potřebuje zůstat hezká a upravená. Jak to jen vyřešit?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat je
krásné.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Také vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
 KOČIČKA KIKI
 MYŠKA MÍŠA
 PEJSEK PUNTÍK
 SRNEČKA SISI
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

7

100% NEOFICIÁLNÍ
FORTNITE – VŠECHNO
O HŘE

FORTNITE KAPITOLA 2 –
100% NEOFICIÁLNÍ
ZÁKLADNÍ PRŮVODCE

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
PRŮVODCE PRO PROFÍKY

Mapa je sice jiná, ale Fortnite je stále plný zběsilých
přestřelek, překotného stavění a parádních emotů.
Navíc se můžete těšit na atraktivní novinky, třeba
rybaření a motorové čluny!

Tato příručka vám pomůže orientovat se v novém
světě a uspět v něm. Obsahuje vše – od stavebních
tipů přes zbraně až po bitevní strategie.

Staňte se elitou světa Fortnitu! Zkušení hráči znají
spoustu triků a my pro vás máme tipy, jak jejich znalosti využít.

9,
9
1 249,-

9,
9
1 249,-

Věk: 8+, 216 × 285 mm, váz., 72 str.

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

9,
9
1 249,-

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
ZACHRÁNĚNÁ SOVIČKA

9, 1
1 149,

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?

Příbě , k e é s
s u čně al !

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –





8

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

9,
11 149,-

9,
11 149,-

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
SUPER VTIPY
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a k tomu navíc vtipy o zvířatech, škole,
Pepíčkovi i Hruvínkovi. 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 žáků 1. stupně ZŠ.

,74 89,-

LEGENDÁRNÍ
BYTOSTI
Z PŘÍBĚHŮ A BÁJÍ

9,
13 169,-

9,
15 199,-

Tajemné bytosti jsou součástí našeho života, co svět světem stojí. Setkáváme se
s nimi v mýtech, pohádkách, filmech či
knihách. Rozvíjejí naši představivost, fascinují nás i děsí.
V této knize na jednom místě najdeme
více než padesát legendárních bytostí
z různých dob a kultur. Pospolu se tak
objeví Harry Potter, Minotaurus, Baba
Jaga, mořské panny nebo Drákula. Prohlédněte si úžasné
ilustrace, přečtěte si
vzrušující příběhy
a poznejte je blíž!

,79 99,Také vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
 ZAJÍMAVOSTI O ČESKÉ REPUBLICE
 BÁJEČNÁ ZVÍŘATA
Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 144 str.

Věk: 10+, 240 × 264 mm, váz., 64 str.

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
STATEČNÝ ČÁP

9,
5
1 199,-

Lenka vyráží na dvoutýdenní tábor do jižních Čech. Protože však jede bez své
nejlepší kamarádky Petry, vůbec se tam netěší. Poradí si v novém prostředí
sama? Obavy z Lenky rychle spadnou, jakmile pozná své spolubydlící v chatičce, oddílovou vedoucí i ostatní účastníky tábora. A když potom cestou do
města objeví v komíně chátrající továrny poraněného čápa, je jí jasné, že na
tohle dobrodružství nikdy nezapomene.

9,
15 199,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
 ZVĚDAVÁ LIŠTIČKA
 PORANĚNÝ SOKOL
 STAROSTLIVÁ VEVERKA
Věk: 8+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

9

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
UŠTĚKANÝ JEZEVČÍK

9,
3
1 169,-

Charlie si vždycky přál svého vlastního pejska a Král je přesně ten pes, jakého
si vysnil: hravý a věrný. Jeho velká oddanost však přináší i nemalé komplikace. Štěká totiž na každého, kdo se k jeho páníčkovi přiblíží. Odhání Charlieho
bratry, jiná zvířata i lidi. Zvládne Charlie začlenit svého psa mezi rodinu a kamarády, nebo je jeho jezevčík nenapravitelný tyran, který k němu nikoho
nepustí?

9,
13 169,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Také vyšlo:

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
 MAZANÁ ŠELTIE
 NEPOSLUŠNÝ PUDLÍK ŠPINDÍRA
 NEJHLASITĚJŠÍ BÍGL Z ULICE
 RETRÍVR VĚČNĚ NA ÚTĚKU
Věk: 9+, 130 × 197 mm, brož., 152 str.

STAŇ SE DETEKTIVEM
Vydej se po stopách pachatelů v devíti nevyřešených případech!
Tajemná porucha parníku, vyměněný obraz, pokažené cirkusové číslo nebo krádež v laboratoři… to jsou jen některé z mnoha zapeklitých záhad, které čekají na odvážného detektiva. Přečti
si svědectví, obhlédni místa činu a porovnej důkazy. Po splnění sedmdesáti zábavných úkolů
jistě zjistíš, jak to všechno bylo. A kdyby ne, nic
se neděje: na konci knihy najdeš řešení.

9,
3
2 299,-

DETEKTIVOVÉ Z PŮDY –
ZMIZENÍ PERLOVÉHO
NÁHRDELNÍKU

4, 8
1 229,

Kim chodí do šesté třídy ve čtvrti Torshov
v Oslu. Když musí kvůli zranění ukončit fotbalovou kariéru, rozhodne se založit s kamarády detektivní klub. Pravidelně se scházejí na
půdě, volají si z jedné strany dvora na druhou
pomocí vysílačky, a než se nadějí, musí řešit
opravdickou záhadu. Kdo ukradl vzácný perlový náhrdelník? Vyšetřování se rozbíhá na
plné obrátky!

Od i t
de
10

Věk: 10+, 270 × 370 mm, váz., 48 str.

Věk: 8+, 123 × 190 mm, váz., 120 str.

ve ký
t e

ALEA – DÍVKA MOŘE:
POSELSTVÍ DEŠTĚ

9,
7
2 349,-

Alea zná konečně pravdu – její matka Nelani žije. Dívka doufá, že by od ní mohla získat důležité informace
o mořských lidech, ale také o svém dvojčeti Anthee. Posádka Alfa cru tedy dělá všechno pro to, aby se s Nelani setkala co nejdříve. Plavbu jim stále komplikuje nejen doktor Orion, ale i nejistota. Na čí straně doopravdy
stojí princ Vodních panen Cassaras a jaká další tajemství ještě skrývá?

SLEVA 50 %
5,
12 249,-

9,
23 299,-

9,
23 299,-

9,
23 299,-

Také vyšlo:

ALEA - DÍVKA MOŘE
 VOLÁNÍ Z HLUBIN (1. díl)
 BAREVNÉ VODY (2. díl)
 TAJEMSTVÍ OCEÁNŮ (3. díl)
 SÍLA PŘÍLIVU (4. díl)
Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 440 str.

INZERCE

N O V IN K A !

NOVINKA!

VŠECHNY NAŠE ČASOPISY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT
NA WWW.EGMONT-CASOPISY.CZ A PŘEDPLATIT SI JE NA WWW.SEND.CZ

MŮJ KNIŽNÍ DENÍK
Každá kniha je malé dobrodružství. Abyste
si vzpomínky na ně dlouho uchovali, vytvořili jsme pro vás Můj knižní deník. Nabízí
dostatek prostoru na zápisky o přečtených
knihách i místo na zaznamenání myšlenek
či postřehů, které vám během čtení vytanuly na mysli. Mimo to si můžete vytvářet
knižní seznamy, zapisovat citáty nebo vyzkoušet některý z DIY knihomolských nápadů.

9,
3
2 299,-

Věk: 12+, 145 × 205 mm, váz., 160 str.

11

KLUB TYGRŮ –
PIRÁTSKÝ POKLAD
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při vyklízení domu zemřelého podivína Artura Paparizziho, aby si vydělali nějaké peníze na nový počítač. Celý dům působí strašidelným dojmem. Do
ruky se jim dostává tajuplný pirátský deník, na
jehož zažloutlých stránkách se má skrývat odkaz vedoucí k nalezení pokladu. Toho se ovšem
chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé a členové Klubu Tygrů se ocitají v nebezpečí. Podaří
se jim poklad najít dříve než ostatním?

4,
14 179,-

4,
4
1 179,-

Kamarádi z Klubu Tygrů nevěří vlastním očím.
Opravdu auto, které se řítí ulicí, řídí mumie?
Vždyť se snaží přejet nějakého muže! Lukovi
s Patrikem to nedá a pustí se do pátrání. Stopy
je zavedou do hrůzostrašného skladiště. Vypadá to, že z něj živí nevyjdou. Podaří se Biggi sebrat veškerou odvahu a kluky včas zachránit?

4,
14 179,-

PÁTRÁNÍ
S LUPOU

Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ –
POČÍTAČOVÍ PIRÁTI

KLUB TYGRŮ –
HROZIVÉ PAŘÁTY

HANKO, ZACHRAŇ
ŠTĚNĚ!
Hance je třináct a psy si raději vždycky
držela od těla. Jenže pokud chce zapůsobit na Patrika, který chodí pomáhat do
psího útulku, bude muset svůj strach
překonat. A tak sebere veškerou odvahu
a přihlásí se také jako dobrovolnice.
Od kotců se drží raději dál a zpočátku jí
tato taktika celkem prochází. Jednou ale
zůstane v útulku úplně sama a bude
muset zachránit nejen malé štěně, ale
i zraněného zuřivého vlčáka…

9,
5
1 199,-

Věk: 10+, 129 × 193 mm, váz., 160 str.

4,
4
1 179,-

S LUPOU
PÁTRÁNÍ

Také vyšlo:

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 152 str.

12

KLUB TYGRŮ –
MUMIE ZA VOLANTEM

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.

MŮJ ZÁŘIVÝ
ZÁPISNÍK
S tímto stylovým zápisníkem zazáříš! Najdeš v něm místo na poznámky a nápady
a užiješ si skvělou zábavu s holčičími aktivitami.
Život je báječný, užívej si ho!

9, 9
1 249,

Věk: 8+, 110 × 151 mm, spirála , 48 str.

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
PTAČÍ TRIKY

4,
5
1 189,-

Lotka s nadšením objeví, že starý nevrlý papoušek
Horác ve strýčkově magickém krámku se zvířaty je
ve skutečnosti fénix! Kouzelný ohnivý tvor, který
se dokáže přeměňovat v jakéhokoli ptáka a navíc má řadu dalších zvláštních schopností. Horác
Lotce věnuje jedno kouzelné pero ze svého ocasu,
které jí dokáže splnit přání. Co si má ale přát, aby
takový vzácný dar nepromarnila?

9,
11 149,-

9,
11 149,-

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
ZOO V PLAMENECH

9,
19 249,-

Dobrodružný příběh o zvířatech na pozadí
dramatických historických událostí.
Poštovní holub Francis je zraněn a během doručování důležitého vzkazu spojencům musí nouzově přistát. Ocitne se v londýnské zoo, v kleci světoznámé pandy Ming. Ta zatím ignorovala útrapy
okolí spojené s válkou. S klesajícími příděly potravin a stále častějšími německými nálety si ale i ona
uvědomí, že nemůže stát mimo. S pomocí ošetřovatele a vynalézavé skupiny opic pomohou Francisovi dokončit jeho
misi a zachránit tak
,
,
9
9
zoo, a možná i celý
19 249,19 249,- Londýn.

Také vyšlo:

Také vyšlo:

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
 KŘEČKOVY ZÁZRAKY
 KRÁLÍKOVO TAJEMSTVÍ

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
 VÝPRAVA DO ANTARKTIDY
 NA TITANIKU

Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 104 str.

MINECRAFT – STAVÍME:
ZÁBAVNÍ PARK
Tato oficiální kniha od Mojangu vám ukáže, jak si
postavit vlastní zábavní park! Najdete v ní stavební
plány na kolotoče, strašidelné zámky, vodopády
i děsivou horskou dráhu. Jednoduše při každé
stavbě postupujte podle návodu a zanedlouho
budete mít postavený celý zábavní park, ve kterém
s přáteli zažijete spoustu zábavy!

9,
5
1 199,-

Věk: 10+, 140 × 205 mm, váz., 208 str.

MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 4 –
GHAST V SYSTÉMU

9,
5
1 199,-

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, mají tajemství. Jejich podivná učitelka přírodovědy vynalezla brýle pro virtuální realitu, které je
mohou přenést do hry. Najednou už to ale není jen
hra! Propojení s realitou je čím dál podivnější…

Také vyšlo:

 MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 3 –
VZHŮRU DO HLUBIN
 MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 2 –
NETOPÝŘÍ NOC
 MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 1 –
VÍTEJTE VE HŘE!
Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 144 str.

9,
15 199,-

13

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY –
VŽDYCKY JE NADĚJE
Poppy má velikou starost. Divoký poník Neb, kterého zachránila před zlým osudem, má poraněnou nohu. Dívka by za jeho uzdravení dala cokoli
a nepřestává doufat, že vše dobře dopadne. Pozornost, kterou věnuje svému čtyřnohému kamarádovi, naruší přistěhování nové sousedky Shelly
s dcerou Hope. Hope je vážně nemocná a matka
na její léčbu organizuje peněžní sbírku. Proč se
ale Poppy a její kamarádce Scarlett na jejich dojemném příběhu něco nezdá?

4, 8
2
1 2 9,

ÚŽASNÁ ZVÍŘATA
A JEJICH
SUPERSCHOPNOSTI

9,
15 199,-

Říše zvířat je plná tvorů, kteří disponují
superschopnostmi, nad nimiž jen nevěřícně kroutíme hlavou. Pokud chcete
o zvířecích supermanech zjistit to nejzajímavější, sáhněte po této úžasné
obrazové encyklopedii. Zjistíte, proč se
někteří ptáci stěhují na zimu do teplých krajin. Dozvíte se, co umožňuje
delfínům používat ultrazvuk nebo proč
světlušky ve tmě září. Schopnosti zvířat
jsou srozumitelně popsány a vysvětleny, takže vše snadno pochopíte.

4,
18 229,-

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY –
NEZKROTNÝ PONÍK
Věk: 11+, 129 × 193 mm, váz., 176 str.

KRONIKY KAVALONU –
KLETBA OCEÁNU
Útokem na Svobodné město se porušil léta
trvající mír mezi národy Kavalonu. Stopy útočníků vedou do skryté laboratoře pod vyhaslou sopkou. Kniha kouzel, kterou kentauři před sto lety přísahali zničit, se objevila
a padla do nesprávných rukou. Strašliví minotauři – tvorové, jež všechny národy považovaly za dávno vyhynulé – s ní provádějí kruté experimenty a nezastaví se před ničím.
Nová válka je na spadnutí.
Dokážou naši hrdinové Ka,
9
valon zachránit?
19 249,-

9,
3
2 299,-

KRONIKY KAVALONU –
HNĚV PEGASŮ

14

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 264 str.

Věk: 10+, 213 × 275 mm, váz., 56 str.

MÁGOVÉ
Z AGARVENY –
PROKLETÁ PEVNOST

9, 9
1 249,

Pohár trpělivosti královny Deily přetekl. Krutí
a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál víc
ohrožují své okolí a nastal čas je zarazit. Do
svých služeb proto královna povolá věrného
čaroděje Kenrika, zloděje, rváče a karbaníka
Dreka a léčitelku Nomi. Věří, že právě oni
zvládnou zastavit temnotu, která se z pevnosti
šíří. Podaří se této nesourodé trojici osvobodit
čarodějku Siran? Vymyslí taktiku, která povede
k vítězství, nebo zažijí, jak chutná porážka?

Kla ká

ta p á ma

Věk: 13+, 135 × 203 mm, váz., 264 str.

!

BYL JEDNOU JEDEN
ŽIVOT – SRDCE
Komiksové zpracování kultovního animovaného
seriálu!
Vydejte se spolu s Maestrem, Pierrotem, Pierrem
a jejich přáteli do hlubin lidského těla. Sledujte, jak
bojují s viry a bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé. Objevte, jak funguje nejdokonalejší stroj
na světě – lidské srdce. Vydejte se na procházku
řečištěm cév, žil a tepen, které po těle rozvádějí
životodárnou tekutinu – krev. Zjistěte, proč srdce
bije a co všechno ho může ohrožovat.

,9
19 249,-

EMMA, FAUN
A ZAPOMENUTÁ
KNIHA
Když Emma při úklidu knihovny narazí
na omšelý zápisník s potrhanými rohy,
má za to, že objevila starou školní kroniku. Ukáže se však, že tahle kniha funguje
právě naopak: Vše, co se do ní zapíše, se
stane skutečností. Emma si umane, že
svůj život i životy ostatních studentů internátní školy na zámku Stolzenburg
s pomocí magické knihy trochu vylepší.
Brzy však zjistí, že ne všechno se odehraje tak, jak si představovala…

Věk: 8+, 210 × 290 mm, váz., 48 str.

Věk: 12+, 148 × 210 mm, váz., 352 str.

PŘÍBĚH MAGIE

9,
7
2 349,-

Čtrnáctiletá Brystal Vždyzelená se narodila na špatném místě. V Jižním království je
totiž magie trestná a navíc tam ženy nesmějí číst. Když se dívka k jedné knize lstí dostane, objeví v sobě nadání pro kouzla. Před přísným trestem ji zachrání až madam Počasitá, která ji přijme do Magické akademie. Jaké jsou však její skutečné záměry? Brystal
s přáteli ze školy odhalí zlověstné spiknutí… a osud světa i magie bude záviset na tom,
zda mu dokážou čelit.

Také vyšlo:

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ
 KOUZELNÉ PŘÁNÍ
 NÁVRAT KOUZELNICE
 VAROVÁNÍ BRATŘÍ
GRIMMŮ
 NA VLNÁCH
FANTAZIE
 ZA HRANICE
KRÁLOVSTVÍ
 SRÁŽKA SVĚTŮ

9,
7
2 349,-

SLEVA 50 %
4,
17 349,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 368 str.

9,
27 349,-
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PROČ SE ŘÍKÁ…?
BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY…
A DALŠÍ OBLÍBENÁ ÚSLOVÍ

9,
9
1 249,-

Určitě, čas od času, zaslechnete někoho říci „nevstoupíš dvakrát do téže řeky“ nebo „byl to husarský
kousek“. Možná přesně nevíte, co tato úsloví znamenají a odkud se vzala. Srozumitelnou odpověď
najdete v této knize. Vybrali jsme dvacet jedna běžně užívaných úsloví, která mají svůj původ v českých, ale i světových dějinách.
Seznamte se s nimi, a až zaslechnete někoho říkat „máš u mě vroubek“, budete už vždycky vědět, co
tím myslí...

SLEVA 50 %
Také vyšlo:

PROČ SE ŘÍKÁ…?
 ZAČÍT OD ADAMA... A DALŠÍ BIBLICKÁ
ÚSLOVÍ
 JEČÍ JAKO SIRÉNA… A DALŠÍ ZNÁMÁ
ÚSLOVÍ
 ACHILLOVA PATA… A DALŠÍ ANTICKÁ
ÚSLOVÍ

,89 179,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Věk: 9+, 197 × 234 mm, váz., 72 str.

DŮM NA HRABIVÉM
VRCHU
Když si Hedy a Spencer začnou všímat tajemných vzkazů na zaprášených rámech
obrazů, Vánoce ve strašidelném domě jejich dědečka se změní v misi s jediným cílem: zjistit, kam zmizela jejich babička. Co
jim však dědeček, který kdysi býval kouzelníkem, tají? S pomocí mluvící hlavy jelena,
medvědí kožešiny a dalších tajemných bytostí žijících v domě vyráží dvojice odvážných sourozenců najít pravdu.

9,
3
2 299,-

JASMÍNA LOVKYNĚ
ZÁHAD – DENÍK I.
ZKAMENĚLÁ ZOO

9,
3
2 299,-

Jedenáctiletá Jasmína se chce stát spisovatelkou. Na radu maminky si tedy založí
deník a začne do něj zapisovat všechny zajímavosti, které se kolem ní odehrávají.
Nejvíc ji ovšem baví pozorovat dospělé.
Jaká mají tajemství či přání? Tak třeba Michel. Pročpak tento starý pán popadne každou neděli kyblík s barvami a zmizí s ním
v lese? A proč se tváří tak smutně, když se
večer vrací? Jasmína tomu prostě musí
přijít na kloub. Vydej se pátrat spolu s ní!

Pro
16

Věk: 10+, 135 × 198 mm, váz., 248 str.

Věk: 8+, 214 × 286 mm, váz., 80 str.

v i k

i sů

POUTNÍK,
ČARODĚJNICE A ČERV
Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby
vyhledal vhodný domov k založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s nekonečnou záplavou úkolů: výstavbou pevnosti, dohadováním s dodavateli, hlídáním dračích vajec,
jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými elfy.
Vytržení z každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, nečekaná návštěva a také vzrušující
urgalská pověst, jež mnohé změní.

9,
7
2 349,-

TITÁNI
Olymp byl zničen a Olympané nyní žijí
na planetě Titus. Přístup na Zemi byl
odepřen Olympanům i Titánům stejně
jako lidem vstup na Titus.
Když Titánka Astraia zaslechne své rodiče mluvit o tom, že na Titus pronikl člověk, nemůže tomu uvěřit. Poté co cestou ze školy se svým kamarádem,
okřídleným koněm Zefyrem, na lidského chlapce Jakea skutečně narazí, uvědomí si, že se začalo dít něco zlého. Kdo
sem Jakea ze slunné Kalifornie přenesl
a proč?

Do v r á í!

1. dí ové é i

Věk: 10+, 135 × 203 mm, váz., 224 str.

AGENTURA
PENDERGAST –
KNÍŽE TEMNOT

9,
9
1 249,-

Na úpatí sochy Svobody je ukryto sídlo jedné
velmi tajné organizace. Její agenti mají zásadní úkol: mezi davy přistěhovalců, kteří připlouvají do New Yorku, odhalit upíry a vlkodlaky a zamezit tomu, aby konali své špinavé
skutky.
Jenže bouchač Joe a kartářka Delia už to nezvládají a potřebují posilu. Bude zlodějíček Finn
Donovan pro agenturu
pana Pendergasta přínosem? Přece jen šlohnout
peněženku je snažší než
bojovat s nestvůrami. Nebo ne?

Věk: 9+, 145 × 215 mm, brož., 144 str.

9,
7
2 349,-

Věk: 12+, 140 × 205 mm, váz., 304 str.

ZÁHADA ZAMČENÉHO
KUPÉ

9,
3
2 299,-

Daisy Wellsová a Hazel Wongová cestují na
prázdniny slavným Orient Expressem. Od chvíle,
kdy dívky nastoupily, je jasné, že každý cestující
v tomto luxusním vlaku něco skrývá.
Pak se z jednoho kupé ozve výkřik a bohatá dědička je nalezena mrtvá. Po vrahovi nezůstane ani
stopa – jako by se vypařil.
Daisy a Hazel budou řešit svoji první záhadu zamčeného pokoje. A zároveň čelit několika dalším detektivům, kteří chtějí případ rozlousknout dřív než ony.

SLEVA 50 %
Také vyšlo:

 ČAJ
S KAPKOU
JEDU
 ZLOČIN
SLEČNÁM
NESLUŠÍ

9,
14 299,-

9,
23 299,-

Det v ve
s lu A h
Ch i t !
Věk: 12+, 130 × 200 mm, váz., 360 str.
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OTESTUJ SI ZNALOSTI –
PRVOUKA
PRO 2. TŘÍDU

9,
13 169,-

Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete
zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat?
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

9,
13 169,-

9,
13 169,-

9,
13 169,-

Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete
zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat?
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
Testové úlohy z učiva českého jazyka jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

9,
13 169,-

9,
13 169,-

9,
13 169,-

9,
13 169,-

Také vyšlo:

Také vyšlo:

OTESTUJ SI ZNALOSTI
 PRVOUKA PRO 3. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

OTESTUJ SI ZNALOSTI
 ČESKÝ JAZYK PRO 3. TŘÍDU
 ČESKÝ JAZYK PRO 4. TŘÍDU
 ČESKÝ JAZYK PRO 5. TŘÍDU

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

PROCVIČUJ – SHODA
PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
Potřebují si vaše děti zopakovat shodu přísudku
s podmětem? Nabídněte jim zábavnou cvičebnici
plnou aktivit, křížovek a doplňovaček. Díky ní pochopí pravidla, která jsou pro zvládnutí tohoto
gramatického jevu nezbytná. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa. Nechybí shrnující opakování a klíč správných řešení. Kniha je
určena pro domácí procvičovaní, využít ji však
mohou i učitelé jako doplňkový materiál k výuce
českého jazyka.

9,
1
1 149,-

- Také vyšlo:
9,
9,
9,
9,
13 169,- 13 169,- 11 149,- 11 149,- PROCVIČUJ
 S/Z, MĚ/MNĚ, Ú/Ů
 VYJMENOVANÁ SLOVA
 PRAVOPIS
PODSTATNÝCH JMEN
 SLOVNÍ DRUHY
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OTESTUJ SI ZNALOSTI –
ČESKÝ JAZYK
PRO 2. TŘÍDU

Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 88 str.

ANGLIČTINA –
CVIČEBNICE PRO
ZAČÁTEČNÍKY

9,
9
1 249,-

Přestaňte se učit slovíčka a gramatiku odděleně.
Použijte tuto cvičebnici a procvičujte je osvědčeným, praxí prověřeným způsobem – překladem
vět! Gramatické jevy úrovně A1 (např. slovesa to
be a to have, přítomný čas, přivlastňovací zájmena, gerundium, spojky aj.) pochopíte díky srozumitelnému výkladu snadno a rychle. Překladem
vět si osvojíte běžně používané fráze z každodenního života,
které jsou pro úspěšné zvládnu4, 8
tí jazyka nejzásadnější.
1 229,

Také vyšlo:

UČTE SE S PŘÍBĚHY –
ANGLIČTINA NA
5 MINUT
Věk: 10+, 169 × 239 mm, brož., 160 str.

ZÁBAVNÁ
MATEMATIKA
A LOGIKA PRO
BYSTRÉ DĚTI 2

9,
3
1 169,-

Již druhý sešit zaměřený na rozvoj matematicko-logické stránky intelektu je tady! Užijí si ho
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 školá9
11 149,ky od 8 let. Dají se využít jako
zpestření školní výuky nebo
k domácímu procvičování.

PRACOVNÍ ČÍTANKA
PRO 1. A 2. ROČNÍK ZŠ
Š
Tato nevšední čítanka, která pracuje s metodami, jež podporují samostatné a kritické myšlení žáků, je určena dětem, které již zvládly
úplné základy čtení. Texty a s nimi související
praktické úkoly přispívají k rozvoji techniky
čtení a čtenářských dovedností a zároveň
podněcují žáka k přemýšlení o obsahu. Rozvíjejí tak jeho osobnost a samostatné uvažování.

Čtu,
ví a r k
m lí

Také vyšlo:

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
A LOGIKA PRO BYSTRÉ DĚTI
Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 88 str.

Věk: 6+, 205 × 292 mm, brož., 88 str.

DYSLEXIE – DETEKTIVNÍ
ÚKOLY PRO MALÉ
9,
5
1 199,ČTENÁŘE

POHÁDKOVÁ
LOGOPEDIE –
O VELIKÉ ŘEPĚ

S naší knížkou se děti stanou bystrými
detektivy, kteří luští záhady skryté v textech a hrají si s písmenky a slovíčky v celé
řadě nápaditých cvičení. Čtenář detektiv
si hravě poradí s každým textem!

Soubor logopedických cvičení na rozvoj řeči
připravený ve spolupráci s klinickou logopedkou pracuje s textem klasické pohádky, kterou
děti dobře znají. Součástí sešitu jsou pracovní
listy a postavičky, které lze vystřihnout a zahrát
si s nimi divadlo. Práce s pohádkou a pracovními listy podporuje koncentraci pozornosti. Pomáhá rozvíjet řečové dovednosti, slovní zásobu, jazykový
,
cit, časoprostorovou orientaci,
4
10 129,zrakové a sluchové vnímání.

,79 99,-

9,
3
1 169,-

4,
0
1 129,-

Také vyšlo:
Také vyšlo:

DYSLEXIE PRO 4.–5. ROČNÍK ZŠ
Věk: 9+, 208 × 288 mm, brož., 80 str.

POHÁDKOVÁ LOGOPEDIE –
BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?
Věk: 5+, 210 × 297 mm, brož., 36 str.
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PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

4,
3
2 289,-

4,
3
2 289,-

SLOVNÍČEK POJMŮ
Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

9,
13 169,-

Pro žáky, kteří se chystají na státní přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.
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.

Připravte se na státní přijímací zkoušky! Publikace obsahují 11 cvičných
testů z českého jazyka a literatury nebo z matematiky. Jsou sestaveny tak, aby
žák získal ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány,
a uměl se v nich dobře orientovat. Součástí titulů je klíč správných řešení, pokyny pro vyplnění záznamového archu a tipy na vhodnou strategii při řešení
testových úloh.

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

EXPERIMENTY
NA 15 MINUT
Poznávej svět okolo sebe pomocí experimentů!
Každý pokus začíná otázkou a je jen na tobě
najít správnou odpověď. Ale neboj, vždy je
přiložen přehledný návod, takže úspěch
máš zaručený. Nechybí okénko se shrnutím
toho, co díky pokusu můžeš zjistit, a také
zajímavosti z praxe – například seznam povolání, jež řeší typově stejné problémy.
Začni jednoduššími pokusy a postupuj
k těm složitějším. Uvědomíš si tak souvislosti, které by tě
předtím nenapadly.

9,
5
1 199,-

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

TESTY PRO
KÁMOŠKY
Myslíš si, že znáš svou kámošku jako své
boty? Tento stylový zápisník prověří vaše
přátelství. Otázky vám napoví, zda jste spřízněné duše anebo stojí za to se ještě lépe
poznat. Podělte se o svá největší tajemství
a utužte společné pouto. S tímto deníkem
zazáříte!

9, 3
2 299,

9,
23 299,-

Také vyšlo:

DENÍK PRO
KÁMOŠKY
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Věk: 6+, 210 × 297 mm, brož., 64 str.

Věk: 8+, 160 × 210 mm, váz., 80 str.

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF PODZIM
2020
Název knihy
100% neoficiální Fortnite – Všechno o hře

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 kupon 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
159 Kč

199 Kč

LEGO® NINJAGO Připraveni na hru?

159 Kč

Proč se říká…? Achillova pata… a další antická úsloví

80 bludišť – Cesta do minulosti

199 Kč

LEGO® NINJAGO® Úkol pro nindže

299 Kč

Příběh magie

279 Kč

80 bludišť – Cesta kolem světa

199 Kč

Lilly – Prázdniny na koni

184 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec

119 Kč

Agentura Pendergast – Kníže temnot

199 Kč

Luštění pro děti – Báječná zvířata

79 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička

119 Kč

Alea – dívka moře: Barevné vody

239 Kč

Luštění pro děti – Super vtipy

139 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko

119 Kč

Alea – dívka moře: Poselství deště

279 Kč

Luštění pro děti – zajímavosti o České republice

74 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko

119 Kč

Alea – dívka moře: Síla přílivu

239 Kč

Magická zvířata – Králíkovo tajemství

119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček

119 Kč

Alea – dívka moře: Tajemství oceánů

239 Kč

Magická zvířata – Křečkovy zázraky

119 Kč

Alea – dívka moře: Volání z hlubin

125 Kč

Magická zvířata – Ptačí triky

154 Kč

Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia –
Český jazyk a literatura

234 Kč

Angličtina – cvičebnice pro začátečníky

199 Kč

Mágové z Agarveny – Prokletá pevnost

199 Kč

Balada o ptácích a hadech

359 Kč

Markétka a kouzelná zvířátka – Létající koník

139 Kč

Billie Eilish – 100% neoficiální

199 Kč

Markétka a kouzelná zvířátka – Zlatá rybka

139 Kč

Byl jednou jeden život – srdce

199 Kč

Minecraft – Stavíme: Zábavní park

159 Kč

Co se děje v Podpostelí

125 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 1 – Vítejte ve hře!

159 Kč

Čaj s kapkou jedu

149 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 2 – Netopýří noc

159 Kč

Čteme s obrázky – Jak se žirafa vytahovala a další pohádky

184 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 3 – Vzhůru do hlubin

159 Kč

Čteme s obrázky – Nejznámější přísloví

159 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 4 – Ghast v systému

159 Kč

Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky

159 Kč

Moderní encyklopedie pro děti – Věda

239 Kč

Čteme s radostí – Dobrodružství s kouzelnými zvířaty

184 Kč

Moderní encyklopedie pro děti – Zvířata

239 Kč

Čteme s radostí – Prázdniny v Palmárii

184 Kč

Můj knižní deník

239 Kč

Čteme sami – genetická metoda – Jak si velká malá holčička
ochočila město

159 Kč

Můj zářivý zápisník

199 Kč

Nakresli si 365 kawaii obrázků

299 Kč

Čteme sami – Jak si velká malá holčička ochočila město

159 Kč

Naprosto nezbytný zápisník

199 Kč

Čteme spolu – Jak Janička zachraňovala kouzelnou říši

184 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol

159 Kč

Čteme spolu – Lucinka a pohár trpělivosti

184 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka

159 Kč

Deník pro kámošky

239 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Statečný čáp

159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička

159 Kč

184 Kč

Od pohádky k pohádce – Ledové království 2

119 Kč

Dům na Hrabivém vrchu

239 Kč

Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 2

119 Kč

Dyslexie – Detektivní úkoly pro malé čtenáře

159 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 2. třídu

139 Kč

Dyslexie pro 4.–5. ročník ZŠ

79 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 3. třídu

139 Kč

Emma, faun a zapomenutá kniha

279 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 4. třídu

139 Kč

Experimenty na 15 minut

159 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 5. třídu

139 Kč

Fortnite – 100% neoficiální průvodce pro profíky

199 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu

139 Kč

Fortnite Kapitola 2 – 100% neoficiální základní průvodce

199 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu

139 Kč

Hanko, zachraň štěně!

159 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu

139 Kč

Hravý průvodce Prahou

279 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu

139 Kč

Hvězdná obloha

399 Kč

Pohádková logopedie – Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

104 Kč

Já už se nebojím

159 Kč

Pohádková logopedie – O veliké řepě

104 Kč

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Ledový hrad

119 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Nezkrotný poník

184 Kč

Jasmína lovkyně záhad – Deník I. Zkamenělá zoo

239 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Vždycky je naděje

184 Kč

Klub Tygrů – Hrozivé pařáty

144 Kč

Poník Větrník 1. Láska na první pohled

144 Kč

Klub Tygrů – Mumie za volantem

144 Kč

Poutník, čarodějnice a červ

279 Kč

Klub Tygrů – Pirátský poklad

144 Kč

Pracovní čítanka pro 1. a 2. ročník ZŠ

139 Kč

Klub Tygrů – Počítačoví piráti

144 Kč

Procvičuj – Pravopis podstatných jmen

119 Kč

Procvičuj – S/z, mě/mně, ú/ů

139 Kč

Detektivové z půdy – Zmizení perlového náhrdelníku
Domov U Huňatých tlapek

Kouzelné štěňátko – Chlupatý zázrak

184 Kč

139 Kč

Kouzelný králíček – Prázdninový sen

139 Kč

Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem

119 Kč

Kouzelný králíček – Strážce klíče

119 Kč

Procvičuj – Slovní druhy

119 Kč

Kroniky Kavalonu – Hněv pegasů

199 Kč

Procvičuj – Vyjmenovaná slova

139 Kč

Kroniky Kavalonu – Kletba oceánu

239 Kč

Proč se říká...? – Začít od Adama... a další biblická úsloví

89 Kč

Ledové království 2 Knížka na celý rok

199 Kč

Legendární bytosti z příběhů a bájí

159 Kč

Proč se říká… ? Bojovat s větrnými mlýny… a další oblíbená
úsloví

199 Kč

LEGO® Disney Princezna™. Nejlepší domeček na stromě

119 Kč

Proč se říká… ? Ječí jako Siréna… a další známá úsloví

159 Kč

Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia –
Matematika

234 Kč

Psí průšviháři – Uštěkaný jezevčík

139 Kč

Psí průšviháři – Mazaná šeltie

139 Kč

Psí průšviháři – Nejhlasitější bígl z ulice

119 Kč

Psí průšviháři – Neposlušný pudlík špindíra

119 Kč

Psí průšviháři – Retrívr věčně na útěku

119 Kč

Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury

139 Kč

Spongebobova kuchyňská mise

125 Kč

Staň se detektivem

239 Kč

Školní zápisník – smajlíci

99 Kč

Školní zápisník – vtipy

104 Kč

Testy pro kámošky

239 Kč

Titáni

279 Kč

Tvořivá dílna

219 Kč

Učte se s příběhy – Angličtina na 5 minut

184 Kč

Úžasná zvířata a jejich superschopnosti

159 Kč

Vesmírné putování komety Julie

199 Kč

Vlajky světa

199 Kč

Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytivé mořské panny

199 Kč

Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytiví jednorožci

199 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti

119 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2

139 Kč

Záhada zamčeného kupé

239 Kč

Zachraňme planetu

199 Kč

Zatoč a hraj! – Deskové hry

279 Kč

Země příběhů – Kouzelné přání

159 Kč

Země příběhů – Na vlnách fantazie

279 Kč

Země příběhů – Návrat Kouzelnice

279 Kč

Země příběhů – Srážka světů

279 Kč

Země příběhů – Varování bratří Grimmů

279 Kč

Země příběhů – Za hranice království

279 Kč

Zločin slečnám nesluší

239 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Kočička Kiki

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Myška Míša

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Pejsek Puntík

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Pája

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi

119 Kč

Zvířecí hrdinové – Na Titaniku

199 Kč

Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy

199 Kč

Zvířecí hrdinové – Zoo v plamenech

199 Kč

BILLIE EILISH –
100% NEOFICIÁLNÍ
Billie Eilish není jen současný popový fenomén, ale hlavně hlas mladé generace.
Láme světové rekordy, vybočuje ze zaběhnutých kolejí a mění nejen hudební scénu
a módu od základů. Objev všechno, co o ní
prostě musíš vědět, a zjisti, jak se vyvíjel
její styl, co si myslí o slávě a s čím se musela
v životě vyrovnat. Kde jinde než v ultimátním průvodci světem nejznámější teenagerky na planetě?

9,
9
1 249,-

BALADA O PTÁCÍCH
A HADECH

9,
5
3 449,-

Je ráno v Den sklizně, který zahajuje desáté Hladové hry. Osmnáctiletý Coriolanus
Snow se v Kapitolu připravuje na svou jedinou příležitost získat slávu jako trenér, jeho
šance jsou však mizivé. Dostal ponižující
úkol trénovat největšího outsidera, splátkyni z Dvanáctého kraje. V Aréně bude probíhat boj na život a na smrt. Mimo ni Coriolanus začne se svou splátkyní soucítit a stane
před zásadním rozhodnutím: řídit se pravidly, nebo přežít?

Nový ří ěh a
k
HU R
ES!
Věk: 10+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

HRAVÝ PRŮVODCE
PRAHOU
Hravý průvodce Prahou – to je 19 výletů,
které vás zavedou na Pražský hrad, Kampu, Hradčany, Petřín, Vyšehrad nebo do
židovského a Starého Města. Obsah je
připraven na míru rodinám s dětmi, takže
zde najdete pověsti a různé zajímavosti,
které děti nebudou nudit.

9,
7
2 349,-

Věk: 12+, 145 × 210 mm, váz., 504 str.

TVOŘIVÁ DÍLNA
Máte vy a vaše děti tvořivého ducha? Pak držíte
v ruce ten správný titul! Jeho autorka má totiž
bohaté zkušenosti s vedením výtvarných kroužků a nyní vybrala to nejlepší a sestavila knihu
plnou jednoduchých návodů na dětské tvoření,
nenáročných na pomůcky a materiál.

9, 1
2 269,

Včelka
kožíšku

1

Skrz kuličku
o Ø 3 cm propíchně
měrně jimi provlékně
te tři
te drátky dlouhé otvory a rovnonožičky). Na
15 cm (budoucí
každý navlečte
20
kapkou lepidla
z tavné pistole. korálků a konec zafixujte
Zbývající drátek
odstřihněte.

Oce ě í
Zla á t
2020
Věk: 6+, 167 × 239 mm, brož., 288 str.

3

Kuličku (hlavičku
) o Ø 2 cm natřete
ho plyše. Ze
v barvě
tykadla, ze dvou zapíchnutých drátků s korálky použitémenších bukvic
vytvořte
sosák. Nakonec
vlepte kousek oči a z kulatého párátka
plyše mezi tykadla.

6

2

Na obalení
těla použijte
proužky plyše,
drátek nebo
obojí. Jednotlivé
chlupatý
verzálním lepidlem
proužky přilepte
Herkules. Proužky
uninožičkami těsně
vedle sebe a nechte lepte dokola mezi
zaschnout.

4

Hlavičku a křidélka
přilepte k tělu
úplný závěr. Na
tavnou
né nosy). Nemáte-li křidélka použijte javorové pistolí na
nažky
je, vystřihnět
lze upevnit na
e křídla z papíru. (zvadrát a využít
Včelku
jako zápich do
jarního osení.

Věk: 6+, 210 × 260 mm, váz., 128 str.

2000000000947

Posel jara v chlupatém

Katalog KKF PODZIM 2020

Připravt

e si: polystyren
ové kuličky o
dva odstíny proužků
Ø (průměru)
3 a 2 cm, vázací
bukvice, akrylovou plyše nebo chlupatýc
drát, tenký kulatý
h drátků,
barvu, štětec,
šroubovák, drobné
lihový fix, nůžky, univerzální lepidlo, tavnou
korálky,
pistoli, kulaté
papír nebo javorové
párátko, dvě
nažky (nosy)
menší
na křidélka.

