Jaro 2020
Knížky pro děti

Ilustrace: Helena Zmatlíková

od 2 do 7 let

MIMOŘÁDNÉ SLEVY 20–50 %

Oblíbená leporela

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

V Pohádkové školce nabízíme knížky
za zvýhodněné klubové ceny, které jsou
o 20 až 60 % nižší než v knihkupectví.
Za tyto ceny si můžete knížky nakoupit
při objednání přes svoji mateřskou školu
(případně základní školu). Stačí odevzdat
vyplněný objednávkový list, který najdete
na konci katalogu, paní učitelce ve školce.
Knížky pak školka, respektive škola,
hromadně objedná pro všechny děti
a následně jsou do školky dodány k převzetí.

Váš Klub mladých čtenářů
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Život dětí bez pohádek si lze jen těžko představit.
Inspirujte se str. 10 a 11 našeho katalogu a nakreslete nám obrázek
k oblíbené pohádce.
K obrázku uveďte jméno a věk autora, adresu mateřské školy.
Obrázky nám zašlete do 8. 4. 2020 na adresu:
Albatros Media, a.s.
Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4
Na obálku uveďte "Soutěž – Pohádková školka".
Pěti autorům nejzdařilejších obrázků zašleme po balíčku
1× kreativní + 1× naučné kostičky v hodnotě 500 Kč od společnosti
Dino Toys z řady naučných a kreativních kostiček pro předškoláky.

Naučné dřevěné kostičky Abeceda a Čísla jsou určeny
pro zábavné učení základních čísel a písmenek, skládání slov
a řešení jednoduchých příkladů. Příšerky naopak rozvíjejí
fantazii, kreativitu i prostorové vnímání. Děti se skvěle pobaví
při kombinování různých částí těl a tvoření nových charakterů.

Více najdete na www.mojedino.cz

Vydává: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 261 397 282, Vychází: 2× ročně;
Distribuce: Albatros Media a.s., Tisk: Europrint, a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR E 19424,
Obálka: Ilustrace Helena Zmatlíková
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi
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Tip Albatrosu
Oblíbená
leporela

Šípková Růženka
Vojtěch
Kubašta

Před mnoha lety vládli
v daleké zemi král
s královnou, kterým
se narodilo děvčátko.
To ale zlá víla sudička
proklela – až doroste,
prokle
píchne se o vřeteno
navěky usne.
a navě
Uplynulo osmnáct let, z děvčátka vyrostla
Uplyn
překrásná princezna a zdálo se, že se proroctví
překrá
přece jen nenaplní. Až jednou… Přečtěte si
klasickou pohádku o Šípkové Růžence
klasic
provedení Vojtěcha Kubašty,
v prostorovém
pros
s jehož
jeho knihami vyrůstaly celé generace dětí.

199 Kč
cena KMČ

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

O neposlušných kůzlátkách
Byla jednou jedna
kůzlátka, která
neposlechla maminku
a otevřela zlému vlkovi..
A hádejte, co bylo dál?
Velké neštěstí! Vlk měl
ttotiž pořádný hlad…
Jak to všechno
dopadlo? Přečtěte
si klasickou pohádku
o neposlušných kůzlát-kách v prostorovém
provedení Vojtěcha
Kubašty.
y

199 Kč
cena KMČ

Vojtěch
Kubašta

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

Kutálí se ze dvora

Darina
Krygielová

Lidová říkadla a rýmy s návodnými
texty na podporu cvičení dospělé osoby
s dítětem. Texty, které motivujíj k provádění
p
ě í pohybových
h b ý h cvičení
ič í
a rozvíjení jemné
běžná cena: 129 Kč
motoriky u dětí,
104 Kč
14 stran, 240 × 160 mm,
doplňují půvabné
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
ilustrace.

O jabloňce

Eduard
Petiška

Helena
Zmatlíková

Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce,
o tom, jak se v průběhu jednoho roku strom mění a co všechno
se s ním děje,
vychází v dotisku
běžná cena: 99 Kč
11. vydání.
79 Kč
14 stran, 240 × 160 mm,
leporelo, pro děti od 2 let

cena KMČ

Pes a jeho kamarádi

Michal
Černík

Rudolf
Lukeš

Vstupte do království zvířat! V tomto
prostorovém leporelu od Rudolfa Lukeše se
seznámíte se zvyky a zvláštnostmi pejska,
sovy, osla nebo páva. Krátké vtipné
básničky seznámí
běžná cena: 169 Kč
nejmenší čtenáře se
139 Kč
12
stran,
164 × 185 mm,
zvířátky jak domácími,, cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
tak i těmi exotickými.

Polámal se mraveneček

Josef
Kožíšek

Ondřej
Sekora

Dnes už klasické leporelo vypráví příběh o malém mravenečkovi,
který je celý polámaný. Přijde ho léčit mravenčí doktor, ale
nakonec mu pomůže p
přátelské p
pohlazení jeho kamaráda.
Limitovaná edice
s plátěnou vazbou
v dárkovém boxu

4 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
12 stran, 240 × 162 mm,
leporelo, pro děti od 2 let

Oblíbená leporela

Šnečku, šnečku...

Lenka
Vybíralová

Šnečku, šnečku, vystrč růžky..., běžel pes,
přes oves..., žába skáče po blátě...
Minileporelo s obrázky zvířátek doprovázejí
p
lidová říkadla. Podle
běžná cena: 89 Kč
obrázků se děti snadno
o
74 Kč
18 stran, 100 × 100 mm,
naučí veselá říkadla
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
nazpaměť.

Kdo k sobě patří

Jan
Hošek

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





Nakupujeme!

Náš dvůr
Náš les
ZOO
Naši mazlí
mazlíčci

79 Kč
cena KMČ

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

Libor
Páv

Leporelo je ideální zábavou pro děti od tří let, pomůže jim
rozšířit slovní zásobu, přiblíží jim prostředí různých obchodů
a s nadsázkou připomene, že nakupování je skvělá zábava,
ale nikoli smysl
života.

74 Kč
cena KMČ

Šel dědeček na kopeček

běžná cena: 89 Kč
12 stran, 240 × 160 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

Lenka
Vybíralová

(lidová říkadla)

Bramborová kaše, to je strava naše, v pondělí je polívčička, v úterý
je hrách a čočka, ve středu
du je zelí a to je kyselý. Lidová říkadla,
veselá a snadno
běžná cena: 89 Kč
zapamatovatelná, budou
74 Kč
18 stran, 100 × 100 mm,
děti brzy umět zpaměti.
cena KMČ
leporelo, pro děti od 3 let
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Oblíbená
Krteček
leporela

Jak Krtek uzdravil myšku
Hana
Doskočilová

Zdeněk
Miler

Není na světě nic lepšího nežli mít kamaráda.
Krtek m
má kamarádku myšku, která však jednoho
dne on
onemocní a Krtek se vydá na dlouhou a dobrodružnou výpravu,
aby naš
našel zázračný lék. Procestuje skoro celý svět – po souši,
ve vodě i ve vzduchu.
Podaří se mu najít
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
88 stran, 195 × 255 mm,
zázračn
zázračnou bylinku,
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
která myšku
m
uzdraví?

Krtek ve městě

J. A.
Novotný

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

Krtkův kreslený rok

Ondřej
Müller

Zdeněk
Miler

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

Zdeněk
Miler

Prostřednictvím této knížky se nejmenší děti seznamují s ročními
obdobími i jednotlivými měsíci v roce. Vybarvují obrázky, hledají
obd
rozdíly a cestičky v bludišti, poznávají barvy, učí se zacházet
roz
tužkou a další dovednosti. V každé z dvanácti kapitolek jsou
s tu
připraveny úkoly, které se vážou k jednotlivým měsícům v roce.
při
Knížka pro rozvíjení dětské představivosti je určena k samostatné
Kn
zábavě dětí i ke hře
záb
rodiči.
s ro
iči.

159 Kč
cena KMČ

6 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 180 × 180 mm,
pevná vazba, pro děti od 3 let

SLEVA 50
50%

J Žáček - Jak se
Jiří
chodí do světa
a další básničky

Umíš se
správně chovat?
Správné chování
udělá z rošťáků
správňáky. Zábavná
vveselá kniha plná
obrázků a úkolů tě
o
naučí slušnému
n
cchování.

Chcete vědět, proč
nosíme čepici? Víte,
kam plují obláčky?
y?
Nebo co najdete
v kouzelné zahradě?
adě?

79 Kč
cena KMČ

původní cena: 149 Kč
12 stran, 190 × 275 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

LE
LEGO®
Batman
JJsem Batman!
Js

139 Kč
cena KMČ

250 opakovaně použitelných
samolepek

Začtěte se do nejlepší
Za
knihy desetiletí…
kn
Ne, celého století!
Ne
Vlastně... Do nejlepší
Vla
knihy všech
kn
h dob:
Batmanova
Ba
a deníku!

99 Kčč
cena KMČ

původní cena:
ena: 199 Kč
64 stran, 140 × 200 mm,
měkká vazba, pro děti od 6 let

Vílí zahrádka
Ví

původní cena: 269 Kč
12 stran, 260 × 260 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

LEGO® NEXO
KNIGHTS™
Připrav se,
pozor, lep!
Připoj se k rytířům
Při
NEXO KNIGHTS,
NE
vyřeš hádanky, rébusy
vyř
tvořivé úlohy.
a různé
r

99 Kč
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
24 stran, 205 × 290 mm,
měkká vazba, pro děti od 6 let

Zářivé obrázky
zkyy
Zvířátka na ddvorku + Zvířátka v lese

Stejně jako Soﬁe
Ste
oﬁe
máš možnostt vytvořit
má
zahrádku pro víly.
zah
Nabízený set
Na
obsahuje knížku,
obs
žku,
ručně malované
ruč
ané
ﬁgurky, vílí prach,
ﬁgu
ach,
kamínky a mech.
kam
ech.

99 Kč
cena KMČ

původní cena:
a: 349 Kč
16 stran, 146 × 197 mm,
kr
kroužková vazba, pro děti od 3 let

129 Kč
cena KMČ
celkem

původní cena
cena:
a: 2 × 129 Kč
2 × 36 stran, 220 × 220 mm,
měkká vazba, pro děti od 4 let
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Oblíbená
O přírodě
leporela

Kolik pater má strom
Jörg
Hilbert

Napadlo vás někdy, že strom je
vlastně vysoký dům? V každém
patře někdo bydlí, a kolik
obyvatel strom má, tolik příběhů
se tam odehrává. Poznejte
spolu s veverčákem jeho
sousedy a pomozte mu najít
oříšky, které si schoval tak
šikovně, že neví, kde teď jsou.
Krásný příběh o přátelství,
nezištné pomoci, ale i o tom,
co vlastně
veverky jedí.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 200 × 360 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

Co dělá vítr, když nefouká
Alena
Vostrá

Helena
Zmatlíková

sleva 58 %
Co dělá vítr, když nefouká?
Přesně to trápí malou Míšu
na prázdninách na venkově
„prabičky“. Dozví se to?
u „p
To vvíte, že ano! A ještě
zažije spoustu
k tomu
to
dobrodružství, naučí
dob
se jjezdit na kole
málem se i popere!
am

79 Kč
cena KMČ

8 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Oblíbená
O přírodě
leporela

Dubánčí rok
Slávek Rydval, Leona Šťastná,
Petr Václavek

Našli jste někdy malou žaludovou čepičku na sjezdovce
e
nebo v lese, když jste vyrazili na houby? Možná patřila
některému z dubánků, který ji ztratil, když jel ze školy na
a kole,
lyžoval, potápěl se nebo se
zrovna vvracel z nějakého
dobrodružství, která
dobrodr
dubánci neustále prožívají.
dubánc
Pronikněte do světa
Pronikn
tajuplného, že o něm
tak taju
většina lidí nemá ani
ponětí. Do světa mezi
korunami stromů
korunam
kde
a v mechu,
mec
e
dubánci žijí.
dubánc

běžná cena: 99 Kč
14 stran, 150 × 150 mm,
leporelo, pro děti od 2 let

79 Kč

cena KMČ

Radomír
Socha

Jak skřítkové a děti
chránili les

Andrea
Popprová

V lese,
lese o který se starají skřítkové,
se všem
vše donedávna dobře žilo.
Lidé tam
ta rádi chodili na procházky
Ale potom si tichý les
i na houby.
ho
vyhlídli nezvaní hosté a ničili,
vyhlídl
Nešťastní obyvatelé
co se dalo.
d
rady. A tak je lesní
si nevěděli
nevě
knížepán poslal za skřítkem
knížep
Ohnivcem a houbalkou Čaromilou.
Ohnivc
Ti už s těmi rošťáky
pěkně zatočí!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Oblíbené
Oblíbená večerníčky
leporela

Říkání o víle Amálce
Václav
Čtvrtek

Václav
Bedřich

Pohádkové vyprávění o malé
půvabné víle, která chce všem
em
pomáhat. Příběhy o tom, jak
potkala beránka Kudrnu, jakk
vyléčila obra a ohniváče, jak
pomáhala ježčí tlapce, jak
přetancovala obra Hrompace,
přeta
e,
jak zzatančila králi, a řada
dalších nepostrádají laskavýý
dalš
humor a dobré srdce. Děti
hum
dobře znají postavičku Amálky
dobř
ky
večerníčků, a tak si o ní jistě i rády
z več
něco hezkého poslechnou.

199 Kč
cena KMČ

Maxipes Fík

Rudolf
Čechura

běžná cena: 249 Kč
88 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Jiří
Šalamoun

Holčička Ája dostala od rodičů
malinké roztomilé štěňátko. Dali mu
jméno Rek, jenomže Ája neuměla
vyslovit R a začala mu říkat Fek,
z čehož pak vzniklo deﬁnitivní
pojmenování pejska – Fík. Štěňátko
rostlo a rostlo, až se z něho vyklubal
obří maxipes. V sedmi příbězích se
dozvíte o zmoudření Fíka, o tom, jak
sbíral vavříny na závodišti, jak chodil
do školy, a dokonce si sedl za volant
auta, stal se mistrem ve skoku pro
něco a nakonec se vydává do světa.

159 Kč
cena KMČ

10 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

Oblíbené
Oblíbená večerníčky
leporela

Malá čarodějnice
Otfried
Preussler

Zdeněk
Smetana

Malou čarodějnici a její
povedené kousky znáte
poveden
večerníčků.
z televizních
televiz
ne, ten si určitě rád
A kdo n
přečte o mladé – je jí
pouhých 127 let – dobré
čarodějnici, která žije v lese
čaroděj
havranem Abraxasem.
s havran
Moudrý havran je čarodějnicii
dobrým rádcem a snaží se na
a
aby nevyváděla
ni i dohlížet,
doh
hloupostí, ale pokaždé
moc hlo
neuhlídá…
ji neuhlí

184 Kč
cena KMČ

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

Pohádky z pařezové chaloupky
Václav
Čtvrtek

Zdeněk
Smetana

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

199 Kč
cena KMČ

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

Z deníku kocoura Modroočka
Josef
Kolář

Helena
Zmatlíková

Ze
Zelenoočka,
Bělovous
Zrzunda, Kiki a především
Zr
kocourek Modroočko –
ko
právě oni jsou hlavními
pr
hrdiny půvabných příhod
hr
Josefa Koláře, příhod,
Jo
během nichž Modročko vyroste z malého
bě
kocourka v tatínka čtyř koťátek… Modroočkovy příhody
ko
pobaví a rozveselí a navíc leccos zajímavého vypoví
po
o vlastnostech a zvycích různých zvířátek.

199 Kč
cena KMČ

Karkulín ze střechy

běžná cena: 249 Kč
112 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Astrid
Lindgrenová

Helena
Zmatlíková

V úplně obyčejné ulici ve
Stockholmu v úplně obyčejném
domě bydlí úplně obyčejná rodina
Svantessonových. Obyčejný
S
tatínek, obyčejná maminka a tři
ta
docela obyčejné děti Albert,
d
Bety a Ben. Nahoře v domečku
B
za komínem však přece jen
někdo neobyčejný žije – Karkulín
n
ze střechy. A kdo že to vlastně je? Ten
en malý
neodolatelný chlubílek a nenasyta, polopohádkový
n
ččlovíček, který umí létat ve vzduchu a provádí samé
neuvěřitelné věci? Otevřete tuhle knížku a poznáte
n
ho sami!
h

199 Kč
cena KMČ

12 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 249 Kč
200 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Oblíbená
Pohádky
leporela

Nezbedné pohádky
Josef
Lada

Veselá knížka,
v níž vynikající
kreslíř a spisovatel
obrátil naruby známé
obr
mé klasické
poh
ohádkách
pohádky. V šesti pohádkách
se opravdu dějí podivné věci –
vp
povídání O statečné princezně
krá
královská dcera Máňa zachraňuje Honzu z pekla,
v pohádce
p
d
O Popelákovi má bohatá vdova
tři syny a tten
nej
nejmladší se u ní nemá zrovna nejlépe... I v dalších
vyp
vyprávěních najdete převrácené pohádkové motivy
a dočtete
d
se, co všechno vyváděl líný Honza, drak,
Bud
Budulínek
Ma
Mandelinka
běžná cena: 229 Kč
a co
c se událo 184 Kč
144 stran, 195 × 255 mm,
v chudém
c
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
krá
královstvíčku..

Tatínku, ta se ti povedla
Jana KiselováSiteková

Hans Christian
Andersen

Pohádky na dobrou noc
vyprávějí dětem obvykle
maminky. Ty ale mívají právě
večer v domácnosti nejvíc
práce. A tak je potřeba, aby je tatínkové zastoupili.
Tatínek Šíma by pohádky radějiji četl. Jenomže Petřík
a Petruška dávají přednost takovým,
dříve
k ý jjaké
ké jijim dří
povídala maminka: o zdánlivě obyčejných věcech kolem
nás. A to není jednoduché, jak se možná na první
pohled zdá. Však se tatínek Šíma s pohádkami pěkně
natrápí!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Oblíbená
Pro zvídavé
leporela

Auta a náklaďáky

Andrea
Erne

Ursula
Wellerová

Den za dnem, stránku za stránkou a obrázek
poznáváme a objevujeme svět. Tentokrát se děti
za obrázkem
obr
naučné řadě pro nejmenší seznámí s vozidly, která mohou
v nauč
potkat na silnici, dovědí se, kdy musí auto k čerpací stanici nebo
pomáhá při automobilové nehodě. Poznají také, jak funguje
kdo po
popelářské auto nebo jaká vozidla
popelá
pracují na stavbě...
pracuj

nk y
S otevíracími oké

Nakládat, od jíždíme!

159 Kč
cena KMČ

kolektiv

běžná cena: 199 Kč
16 stran, 166 × 189 mm,
kroužková
kr
vazba, pro děti od 2 let

Wolfgang
Metzger

Obrázková knížka pro malé milovníky
nákladních aut, přívěsů, bagrů a dalších
velkých strojů. Díky odklápěcím okénkům
děti mohou náklady samy zvedat, vyzkoušejí
si vyklápění popelnic a vysypávání hlíny
na korbu. Všechno, co kdy chtěly vědět
o zvedání nákladů, najdou
dou v této
interaktivní knížce. Kdo
běžná cena: 299 Kč
by se nechtěl stát
239 Kč
30 stran, 215 × 240 mm,
řidičem náklaďáku!
cena KMČ

Hraj si, posunuj, otvírej!

Na stavbě

pevná vazba, pro děti od 2 let

Kerstin
M. Schuldová

V této malé knížce pro nejmenší najdete
informace, jak se staví dům nebo jak se stavíí
silnice. Co vše se může na stavbě stát, které
é
stroje pomáhají, co dělá stavební dělník
a jaké nářadí na stavbě řemeslníci potřebují?
Báječná kniha pro děti a pomocník pro mnohé
hé
rodiče, kteří musí
neustále hledat
běžná cena: 229 Kč
odpovědi na zvědavá
184 Kč
16 stran, 166 × 189 mm,
dětská proč.
cena KMČ kroužková
vazba, pro děti od 2 let
kr

14 Klub mladých čtenářů Albatros

Oblíbená
Pro zvídavé
leporela

Povolání a řemesla

Agostino
Traini

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
povyprávějí. Dozvíš se, co dělají zahradníci nebo elektrikáři a jaké
nástroje či pomůcky potřebují. Zjistíš, čím se zabývají truhláři,
úředníci, veterináři nebo kadeřníci. Odhalíš, co mají na práci
kosmonauti, potápěči
běžná cena: 299 Kč
nebo horští průvodci...

239 Kč

80 stran, 250 × 320 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

cena KMČ

Les

Angela
Weinholdová

Co je les? Velká rodina, kde společně žijí
stromy, zvířata i drobné rostliny. Poznej
tuto rodinu na stránkách další knihy
z edice Už vím proč? Junior. Zjisti, co se
děje v korunách stromů, kdo žije pod zemí
a jestli les v noci spí. Otevírací
vírací okénka ti
umožní vidět i to, co
v přírodě bývá skryté.
184 Kč

nk y
S otevíracími oké

cena KMČ

Co se stalo na výletě

běžná cena: 229 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
kroužková
kr
vazba, pro děti od 2 let

Doro
Göbelová

Rozvíjejte kreativitu, představivost i slovní zásobu svých dětí.
Jak se dostal nafukovací krokodýl do vody? Komu utekla kuřata
z klece? Proč se zmrzlinářovi zavařilo auto? Vydejte se s dětmi na
výlet a povídejte si společně o tom, co všechno se na obrázcích
děje. Uvidíte, že pokaždé objevíte něco nového. Každá situace
může mít různá vysvětlení
a pokračování. Jaká to
budou, závisí jen na
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
16 stran, 240 × 316 mm,
vaší fantazii!
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 3 let
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Pro začínající čtenáře

Králíček a past

Daniela
Krolupperová

Jarmila
Marešová

Je nádherný slunečný den
a králíček se těší, že půjde
konečně ven. Rodiče ho poprvé
pustí samotného na procházku.
pust
Hop, hop! Králíček doběhne
lesní mýtině. Na světě je tak
k les
krásně! Ale co se to tamhle
krás
leskne? Nějaká podivná věc, musím ji prozkoumat.
leskn
Nejprve jednou pacičkou, pak druhou a nakonec malý
Nejp
všetečka vleze dovnitř. Vtom se ta věc převrátí –
všete
králíček se ocitne ve skleněné pasti! Co si jen
a krá
počne? Pomoc!
počn

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
40 stran, 185 × 227 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Příhody vodníka Vojtíka
Hana
Porebská

Šárka
Mrvová

Vodník Vojtík je dobrosrdečný
vodník, který netopí lidi ani
nehledá jejich dušičky. Zažívá
nejrůznější příběhy – jde na
maškarní bál, zachrání topícího
se chlapce, hraje si s čolkem
na honěnou, čistí rybník
od nepořádku. Přístupné,
jednoduché texty doplňují
snadno rozpoznatelné ilustrace,
které dětem pomohou si
jednotlivá slova dobře
zapamatovat.

144 Kč

GENETICKÁ METODA
16 Klub mladých čtenářů Albatros

cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
64 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

ProOblíbená
začínajícíleporela
čtenáře

Příšerné Zlobilky

Martina
Drijverová

Markéta
Vydrová

Byly jednou holčičky, které
moc a moc zlobily. A to
se jim vážně nevyplatilo!
Všechny se proměnily
v opravdová strašidla
a příšerky. Z jedné se stala
bludička, z druhé mátoha,
další se převtělily v jeskyňku,
ohnivou kočku, lesní ženku
či ohnivou kočku.

Také jako
audiokniha
Čte: Simona Babčanová

154 Kč
cena KMČ

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

Čteme sami

159 Kč
cena KMČ

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

- Kouzelné pastelky

GENETICKÁ METODA

Marcela
Kotová

Petra
Vybíhalová

Kačenka si přála dárek, kterým ohromí všechny
spolužačky. Když dostane jen obyčejné pastelky,
je zklamaná. Jenže všechno je jinak – pastelky jsou
kouzelné! Zažije s nimi spoustu legrace a navíc pozná,
co je to opravdové kamarádství.
Vánoční příběh s krásnými
ilustracemi je přizpůsobený
začínajícím čtenářům, kteří
se učí číst genetickou metodou.
Text knihy je vytištěn velkými
písmeny a jednoduché věty
usnadňují první
rvní samostatné
pokusy
běžná cena: 199 Kč
o čtení.
159 Kč
cena KMČ

68 stran, 170 × 220 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Oblíbená
O zvířátkách
leporela

Jak myška hledala kamarády
Mav
Hrovatová

Kristina
Krhinová

Osamělá myška by si moc ráda našla kamarády.
Vydává se tedy na cestu do lesa, který umí být pořádně
strašidelný. Potká tam sice spoustu laskavých tvorů,
strašidelný
jenže někdy
někd rychleji mluví, než myslí, takže každé
něčím urazí. Uvědomí si myška, v čem
zvířátko nakonec
na
Přijde na to, že není důležité, jak kdo
udělala chybu?
ch
vypadá, ale jaký je uvnitř?

Na konci knížky najdete celý text
BONUS!
příběhu přeložený do angličtiny. Scénář k nácviku
divadla si stáhněte na www.kmc.cz.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
32 stran, 195 × 265 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

Dobrodružství králíčka Petra
Beatrix
Potterová

Veselá dobrodružství
králíčků Petra, Benjamina,
Ocáska, Hoplinky, Pírka či
lišáka pana Toda a jezevce
Tomyho Broka pobaví
Tomyh
všechny malé čtenáře.
všechn
Příběhy Beatrix Potterové
Příběh
proslavily po celém
se pro
světě a ani po víc než sto
letech od svého prvního
vydání neztratily nic ze
svého půvabu
u
popularity.
a popu

199 Kč
cena KMČ

18 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 249 Kč
92 stran, 210 × 280 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Oblíbená
O zvířátkách
leporela

Pohádky z mravenčí chaloupky
Jaroslav
Nykl

V chaloupce u jetelových trojlístků se zabydleli dva
bráškové – mravenečkové Kamil a Emil. Mají spoustu
kamarádů, takže o napínavé a veselé příhody nebude
nouze. Co způsobila houpačka z pavučiny? Kdo pomohl
mravencům vrátit na oblohu sluníčko?
mrave
čko? Jak se strašilka
straši a
Jarmilka učila strašit? Proč ovocná
Jarmil
ná
muška Miluška tolik plakala?
Bohatě ilustrovaná pohádková
Bohat
vyprávění s malými hrdiny, kteří
vypráv
zažívají velká dobrodružství, si
zažíva
zamilují děti i rodiče.
zamilu

SLE VA 50 %
99 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 216 × 276 mm,
pevná vazba, pro děti od 4 let

Povídání o pejskovi a kočičce
Josef
Čapek

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných
ch
kamarádech potěšila již několik
generací čtenářů. Pejsek a kočička
spolu hospodaří ve svém domku
jako lidé: myjí podlahu, pečou dort,
i 28. říjen, chodí na
slaví Vánoce
V
výlety a navštěvují přátele. Jejich
příhody jsou proloženy krátkými
příhod
poetickými pohádkami.
poetic
Autorův laskavý humor, kterým si bere na mušku
Autorů
drobné dětské nectnosti, jeho vcítění do dětského
myšlení a krásnýý vroucnýý jazyk
myšlen
j y činí tuto milou knížku
nesmrtelnou.
nesmr

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
120 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Příběhy

Bylinkové pohádky

Jana
Burešová

Alena
Schulz

Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí princové,
víly, čarodějnice a králové, kde dobro vítězí nad zlem
a být
bý čestný se vyplácí. Setkáme se tu s pohádkou
utkaných z kopřiv,
o šatech
ša
Také jako audiokniha
které princovi pomohou
kter
najít princeznu s dobrým
nají
srdcem nebo třeba
srdc
příběhem, kde se
s př
podaří zlomit kouzlo
pod
zlé čarodějnice...
Prostřednictvím pohádek
Pros
děti navíc seznámí
se d
osmnácti bylinkami.
s os
Jitka Schneiderová

Čte:

199 Kč
cena KMČ

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

199 Kč
cena KMČ

Strašidýlko Stráša

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

Alena
Mornštajnová

Galina
Miklínová

Pře
Představte
si malé
strašidlo. A teď si
str
představte, že tohle
pře
malé strašidlo se
ma
všeho bojí. Tmy, zvuků,
vše
ů,
zkrátka všeho. A tak
zkr
mu nikdo neřekne
jinak než Stráša.
jina
O ttom, jak se malý
Stráša skamarádí s klukem
Str
ukem Matějem, a o tom,
co všechno spolu zažijí,
jí vypráví
á í nová
á kkniha
ih oblíbené
blíb é
spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými ilustracemi
sp
Galiny Miklínové.
Ga

184 Kč
cena KMČ

20 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 229 Kč
64 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Oblíbená
Příběhy
leporela

Zoubková víla

Heather
Heyworth

Když zoubková víla Zuběnka zjistila, že děti jedí příliš mnoho
sladkostí, mají proto plno kazů, vymyslela plán. Kouzlem jim
přičaruje
potom děti naučí, jak si nové zuby
p
j druhé zoubkyy a p
Každý kluk i holčička
správně čistit, aby zůstaly zdravé a silné.
sil
kapsičku, do které si bude moct
od ní navíc dostane krásnou kapsičku
vypadlé první zoubky schovávat. A aby děti nezapomněly,
které
zoubky už nemají,
k
připravila
pro ně deníček,
p
do
d kterého mohou
zakreslit,
který zoubek
z
jim
j už vypadl a který
naopak
vyrostl.
n

SLE VA 50 %

124 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
24 stran, 250 × 189 mm,
pevná vazba, pro děti od 3 let

Pohádky před spaním na
3-5-8 minut
Maren
von Klitzing

Stéfﬁe
Becker

Jak
J dlouhé bude dnes čtení na dobrou
brou noc?
Záleží
na tom, jak rychle se děti vykoupou
Z
koupou a vyčistí si
zoubky,
ale i na tom, jak moc unavení jsou rodiče.
z
Proto
je fajn mít po ruce pohádky, které mají různou
P
délku
a jejichž předčítání zabere právě tolik času, kolik
d
potřebujete.
Máte na čtení tři, pět, nebo osm minut?
p
Vyberte
si jeden z různě dlouhých příběhů, ve kterých
V
vystupují
děti, zvířátka, kouzelníci, piráti či princezny,
v
a přečtěte
ho
h až do
běžná cena: 249 Kč
konce!
k
199 Kč
cena KMČ

144 stran, 165 × 232 mm,
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Příběhy

Tlapková
Tl
k á patrola - Skládací pohádka
Tlap spěchají do akce, aby
Tlapky
zachránily situaci! V této
zach
knížce najdete bezva čtení
kníž
štěňatech
o neohrožených
ne
a pět
pě pestrobarevných
skládaček s velkými
sklá
dílky, které dětem
dílky
pomohou rozvíjet
pom
159 Kč
představivost
před
cena KMČ
jemnou motoriku.
a jem

Ledové království - Ledová příšera

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 152 × 184 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

dárek ke knize

Rebecca
Schmidt

Do Arendelle přišlo jaro
a s ním i nové dobrodružství.
Vydejte se s Annou, Elsou, Kristoffem
a jeho sobem Svenem na výpravu do hor
za strašlivou příšerou!
Příběh z Ledového
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
království s krásnou
32 stran, 205 × 285 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
hračkou!

Tomáš a jeho přátelé O mašince Tomášovi 3

kolektiv

Užitečné mašinky jsou už znovu tady a rády by vám vyprávěly dalších
pět příběhů z ostrova Sodor. Jejich hrdiny jsou tentokrát Tomášův
kamarád James, Bill a Ben z kamenného lomu, nafoukaná mašinka
pan Handel, mrzutá trumpová loď Bulstrode a také lokomotiva Oliver,
která měla skončit ve
šrotu, ale naštěstí jí
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
pomohli tlustý kontrolor
80 stran, 195 × 265 mm,
a všechny mašinky z jeho
o cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
nádraží.

22 Klub mladých čtenářů Albatros

Omalovánky

Požárník Sam

- 6 omalovánkových bloků

Šest skvělých sešitů plných
omalovánek s požárníkem Samem
a jeho kamarády z Pontypandy.
Spousta úžasných obrázků čeká
na to, aby je někdo vybarvil
pestrými barvami!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
192 stran, 115 × 160 mm,
měkká vazba, pro děti od 5 let

Tlapková patrola - 6 omalovánkových bloků
Žádná práce neodolá naší tlapce!
Se šesti bločky s oblíbenými štěňaty
v hlavní roli vás čeká skvělá
omalovánková zábava doma i na
cestách. Svůj oblíbený blok si
můžete snadno přibalit do batůžku
a vzít s sebou,
kam budete
chtít.
159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
192 stran, 115 × 160 mm,
měkká vazba, pro děti od 5 let
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Říkanky
Oblíbenáa leporela
písničky

Nejkrásnější písničky pro děti
Nejkrásnějš
Magdalena
Takáčová

Známé české písničky ožívají na stránkách této
kouzelné barevné knížky. Díky roztomilým ilustracím se
e
malé děti seznámí s příběhy hlavních postav nejoblíbenějších
nějších
písniček. Po stisknutí tlačítka si mohou poslechnout nazpívané
příběhy, které možná už dříve slyšely od svých maminek a babiček:
Skákal pes, Prší, prší, Pec nám spadla, Bude zima, bude mráz,
Běží liška k Táboru.

Knížka se zvuk y

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
10 stran, 155 × 160 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

Helena
Vévodová

Cvičení s říkankou pro malé děti

Miroslav

Růžek
Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spouta
pohybu představuje kombinaci, kterou mají děti rády
a přitom ji ocení i jejich rodiče. Je to další možnost, jak procvičit
řečové i pohybové dovednosti, protrénovat paměť, upevnit vazbu
s dítětem, dodat mu sebevědomí, tolik potřebné k psychické pohodě
a rozvoji jeho osobnosti. A to vše zábavnou formou. V knížce také
najdete mimo jiné i tipy na procvičení jem
jemné motoriky či cvičení
proti plochým nohám.
běžná cena: 249 Kč
Nápady jsou využitelné
199 Kč
96 stran, 167 × 225 mm,
i pro dětské kolektivy.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let

Dědovy říkanky - Jazykolamy

Michal
Kraus

Josef
Quis

Veselé básničky na doma, do školy i školky.
Jednoduché a hravé verše si předškoláci a školáci
snadno zapamatují. Jejich prostřednictvím si
procvičí správnou výslovnost problematických
hlásek. Holky a kluci rozhýbají svoje jazýčky,
obohatí slovní zásobu a zlepší své vyjadřování.

114 Kč

SLE VA 50 %
24 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
48 stran, 216 × 276 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Prostorový mod

Včelí úl

Jitka
Petřeková

Oblíbená
leporela
Pro zvídavé

el úlu

Tomáš
Tůma

Sledovali jste někdy včely na louce nebo poblíž
včelího úlu a ptali jste se sami sebe, kdo jim velí?
Včelí královna, nebo někdo jiný? A co všechno
musí včely udělat, než vyrobí med? Podobné otázky
napadají mnohé z nás, ale ne každý měl tu příležitost
st
nahlédnout do včelího úlu. Nyní je to možné. Tato
kniha obsahuje
Encyklopedii včel
a také prostorový
model včelího úlu,
díky kterému se
čtenáři seznámí
s každou jeho
částí.

189 Kč

SLE VA 30 %

Mraveniště

Jitka
Petřeková

cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
40 stran, 250 × 250 mm,
leporelo, pro děti od 6 let

Tomáš
Tůma

Ne každý měl příležitost nahlédnout do mraveniště. Nyní je to
možné. Tato kniha obsahuje prostorový model mraveniště, díky
kterému se čtenáři seznámí s každou jeho částí. Zjistíte, jak
mravenci žijí, čím se živí a co celý den při svém shonu
za potravou dělají. Mravenec je ve ssrovnání s člověkem jenom
nepatrným tvorečkem,
přesto má vzhledem ke své
velikosti obrovskou sílu, díky
které dokáže vystavět
i dvoumetrové stavby.
Existuje mnoho druhů
mravenců, o těch
nejzajímavějších si přečtete
v této knize.

SLE VA 30 %

189 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
40 stran, 250 × 250 mm,
leporelo, pro děti od 6 let
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Příprava
Oblíbená do
leporela
školy

Školní zralost
Š

Jiřina
Bednářová

Vlasta
Šmardová

Publikace osvědčené autorské dvojice dává prostor
rodičům a pedagogům, aby se dlouhodobě zabývali
podněcováním dítěte v době přípravy na nástup
do školy. V knize naleznete základní informace o tom,
věku.
co by mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým a šestým
m rokem věku
Najdete zde rovněž upozornění na některé vývojové obtíže.
Na
Kniha je určena pro rodiče
Kn
běžná cena: 249 Kč
v mateřských
i učitelky
u
199 Kč
104 stran, 210 × 297 mm,
školách.
šk
cena KMČ

měkká vazba

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let
Jiřina
Bednářová

Vlasta
Šmardová

Pu
Publikace
je určena předškolním dětem
procvičení časové orientace, vnímání
kp
posloupnosti a následnosti dějů, organizace
pos
činností. Každá strana obsahuje motivační
čin
příběh pro děti a dále
pří
instrukce pro dospělé
ins
119 Kč
cíle činnosti.
s uvedením
u
cena KMČ

Pracovní sešit předškoláka

Ivana
Novotná

běžná cena: 149 Kč
48 stran, 210 × 297 mm,
měkká vazba, pro děti od 5 let

Miroslav
Růžek

Pracovní sešit předškoláka je věnován všem dětem,
které se připravují ke vstupu do školy, jejich rodičům
a učitelkám mateřských škol. Rozmanitá cvičení dítěti
pomohou zvládnout základy čtení, psaní a počítání.
Díky tomu pro něj bude start ve škole jednodušší.
Předpokladem při plnění jednotlivých úkolů je vzbudit
přirozený zájem dítěte,
spolupracovat s ním
běžná cena: 149 Kč
a respektovat jeho
119 Kč
48 stran, 210 × 297 mm,
individuální schopnosti.
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 5 let

26 Klub mladých čtenářů Albatros

Oblíbená
Příprava do
leporela
školy
IIrena
EEva
Pohádková logopedie Šáchová
Obůrková
Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

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
d
vystřihnout a zahrát si s nimi divadlo. Práce s pohádkou a pracovními
vy
listy podporuje koncentraci pozornosti. Pomáhá
rozvíjet řečové
lis
Pom
dovednosti, slovní zásobu,
d
běžná cena: 129 Kč
jazykový cit, časoprostorovou 104 Kč
ja
36 stran, 210 × 297 mm,
orientaci, zrakové a sluchové cena KMČ
o
měkká vazba, pro děti od 4 let
vnímání.
vn

Logopedické vymalovánky

Ivana
Novotná

Růžek
Miroslav

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

Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř
Bohdana
Pávková

Nabízíme také

Publikace poslouží k procvičení
výslovnosti problematických
hlásek L-R-Ř.

104 Kč
cena KMČ

běžná cena: 129 Kč
24 stran, 210 × 297 mm,
měkká vazba, pro děti od 4 let

74 Kč

104 Kč

cena KMČ

cena KMČ
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Pro rodiče

Zkoušeli jsme všechno!

Isabelle
Filliozat

Respektující a klidné výchovné postupy.
Vzdor, slzy a záchvaty vzteku dětí ve věku 1 až 5 let.
Vidíte v tom naschvály, neposlušnost, drzost a kladení
odporu. Hledáte vinu u sebe, snažíte se přijít na chyby,
kterých jste se při výchově dopustili. Ale co když se
kt
jedná o zcela jiné příčiny? Autorka vás na konkrétních
jed
situacích seznámí s myšlenkovými pochody
sit
a reakcemi dětského mozku. Její poznatky vycházejí
nedávných objevů neurofyziologie a experimentální
zn
psychologie a její rady umožňují lepší pochopení
ps
reakcí dítěte v různém věku.
re

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
140 stran, 167 × 225 mm,
měkká vazba

Sourozenci bez rivality
Adele Faber,
Elaine Mazlish

Jak pomoci svým dětem, aby spolu dobře vycházely.
Jak spravedlivě vychovávat sourozence, jak zabránit
Ja
jejich věčným sporům, ale současně jak vychovat
jej
samostatné a sebevědomé osobnosti. Jak s dětmi
sa
komunikovat, abychom v nich nepodporovali
ko
sourozeneckou žárlivost a dávali jim najevo, že je
so
máme rádi stejným dílem. Aby doma konečně nastal
m
klid a mír!
kli

199 Kč
cena KMČ

28 Klub
Klubmladých
mladýchčtenářů
čtenářů
Albatros
Albatros

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 167 × 225 mm,
měkká vazba

Objednávka - Oblíbená
Pohádková
leporela
školka

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

ks knih.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

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

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

Název

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

Cena KMČ

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

319 Kč

Auta a náklaďáky

159 Kč

Bylinkové pohádky

199 Kč

Bylinkové pohádky (audiokniha pro děti)

199 Kč

Co dělá vítr, když nefouká

Počet
kusů

79 Kč

Co se stalo na výletě

159 Kč

Cvičení s říkankou pro malé děti

199 Kč

Čteme sami – genetická metoda – Kouzelné pastelky

159 Kč

Dědovy říkanky – Jazykolamy

114 Kč

Dobrodružství králíčka Petra

199 Kč

Dubánčí rok

79 Kč

Jak Krtek uzdravil myšku

199 Kč

Jak myška hledala kamarády

184 Kč

Jak skřítkové a děti chránili les

199 Kč

Jiří Žáček – Jak se chodí do světa a další básničky

79 Kč

Karkulín ze střechy

199 Kč

Kdo k sobě patří

79 Kč

Klasické české dovednosti pro kluky a holky

79 Kč

Kolik pater má strom

239 Kč

Králíček a past

199 Kč

Krtek ve městě

184 Kč

Krtkův kreslený rok

159 Kč

Kutálí se ze dvora

104 Kč

Ledové království Ledová příšera

184 Kč

LEGO® Batman Jsem Batman!

99 Kč

LEGO® NEXO KNIGHTS™ Připrav se, pozor, lep!

99 Kč

Les

184 Kč

Logopedické pexeso a obrázkové čtení B–P–N–D–F–V–K–H–CH–ĎŤŇ

74 Kč

Logopedické pexeso a obrázkové čtení C–S–Z–Č–Š–Ž

104 Kč

Logopedické pexeso a obrázkové čtení L–R–Ř

104 Kč

Logopedické vymalovánky

119 Kč

otoč
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Objednávka - Pohádková školka
Název
Malá čarodějnice

Cena KMČ
184 Kč

Maxipes Fík

159 Kč

Mraveniště

189 Kč

Na stavbě

184 Kč

Nakládat, odjíždíme!

239 Kč

Nakupujeme!

74 Kč

Naše zvířata a Divoká zvířata – balíček

149 Kč

Nejkrásnější písničky pro děti

239 Kč

Nezbedné pohádky

184 Kč

O jabloňce
O neposlušných kůzlátkách
Oblékačky pro princezny – se samolepkami

79 Kč
199 Kč
97 Kč

Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let

119 Kč

Pes a jeho kamarádi

139 Kč

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

104 Kč

Pohádky před spaním na tři, pět a osm minut

199 Kč

Pohádky z mravenčí chaloupky

99 Kč

Pohádky z pařezové chaloupky

199 Kč

Polámal se mraveneček

184 Kč

Povídání o pejskovi a kočičce

159 Kč

Povolání a řemesla

239 Kč

Požárník Sam – 6 omalovánkových bloků

159 Kč

Pracovní sešit předškoláka

119 Kč

Příhody vodníka Vojtíka

144 Kč

Příšerné zlobilky

154 Kč

Příšerné zlobilky (audiokniha pro děti)

159 Kč

Říkání o víle Amálce

199 Kč

Sourozenci bez rivality

199 Kč

Strašidýlko Stráša

184 Kč

Šel dědeček na kopeček (lidová říkadla)

74 Kč

Šípková Růženka

199 Kč

Školní zralost

199 Kč

Šnečku, šnečku…
Tatínku, ta se ti povedla

74 Kč
199 Kč

Tlapková patrola – 6 omalovánkových bloků

159 Kč

Tlapková patrola – Skládací pohádka

159 Kč

Tomáš a jeho přátelé – O mašince Tomášovi 3

159 Kč

Tvoříme po celý rok

124 Kč

Umíš se správně chovat?

139 Kč

Včelí úl

189 Kč

Vílí zahrádka

99 Kč

Z deníku kocoura Modroočka

199 Kč

Zářivé obrázky – Zvířátka na dvorku a v lese

129 Kč

Zkoušeli jsme všechno!

199 Kč

Zoubková víla

124 Kč

Celková cena a počet objednaných knížek

Počet
kusů

Oblíbená
Tvoříme
leporela

Klasické české dovednosti pro kluky a holky
Návody a postupy krok
za krokem.
Umíte uplést pomlázku
z vrbových proutků nebo
věneček z kvítí?
věneč
Víte, jjak vyřezat lodičku
z kůry nebo funkční
píšťalku? Pokud ne,
píšťal
nejvyšší čas to zkusit!
je nejv
Vyrábějte, zkoušejte
Vyráb
naučte se to, co má
a nau
umět každý český kluk
holka.
a holk

5

1

ové
ejné hliník
bit z obyč Rozehřátý
e
ete vyro včelí vosk).
o
rý si můž
(odmastít
vajíčko
nku (kte voskovku (neb
aštěné
nádobí)
V kahá
rozpusťte šet na odm kem na mytí
lžíce)
ěte naná prostřed
tužce.
dnou.
vosk začn nebo jiným špendlíku na
vás napa
ho jarem kulaté hlavičky vzory, které
a
ty
ocí
men
pom
e orna
Zkoušejt

2

obarvit.
u,
vajíčka
chcete teplou vodo
u, ve které nádoby s
si barv
íchejte.
te do
Připravte vajíčka vsyp pořádně promlovaným
na
octa a
s nama
Barvu
vajíčko.
2–3 lžíce řte vajíčko bylo celé
přilijte
necháte
ve vodě
vody pono
dlouho
Pak do na špejli, aby
–
tom, jak
vody.
vzorem
závisí na
barvy
množství
Sytost barvě, a na
v
vajíčko

vit
říve obar
ete nejd až pak na ně é
Tip:
ka můž
ín a
arevn
Bílá vajíč tlý) odst
tak víceb
(svě
na jiný vosk. Vytvoříte
ka
nanášet
t. I vajíč
cky setří
vzory.
usíte vždy ým voskem
Vosk nem namalovan
em
vzor
se
pěkně.
vypadají

běžná cena: 99 Kč
32 stran, 210 × 297 mm,
měkká vazba, pro děti od 6 let
4 15:18:50
14.2.201

79 Kč

Klasicke

cena KMČ

sti.indd
ceske dovedno

5

Tvoříme po celý rok
Tereza
Příkazská

SLE VA 50 %
Opravdový příval inspirace,
který ocení rodiče, pedagogové
a především děti. Tato výtvarná
kniha vám pomůže nejen s nápady
při hravém tvoření, ale také s rozvojem
jemné motoriky, všímavosti a trpělivosti
dětí. Snadno dostupné materiály,
vašich d
jež jsou k nalezení v každé domácnosti,
přetvoříte do 28 jedinečných výrobků,
přetvoř
vycházejí z jednotlivých ročních období.
které tematicky
te
Již teď se můžete těšit na vylíhnuté kuřátko, krabičku
poklady, ježečka či magnetického
na prázdninové
práz
sněhuláka.
sněhul

124 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
104 stran, 167 × 225 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Oblíbená
Na závěr
leporela

Ať žijí duchové - zpívání s piánkem
Zdeněk Svěrák
Jaroslav Uhlíř

Bára
Buchalová

M
Máte
rádi rodinnou komedii Ať žijí duchové? A jestlipak víte, že
pí
písničky k ﬁlmu složil Jaroslav Uhlíř a texty napsal Zdeněk Svěrák?
Je
Jejich nesmrtelné hity si nyní můžete zazpívat podle této knížky.
Ba
erou
Barevné noty poradí, na kterou
kl
klávesu zahrát, a kdyby
běžná cena: 399 Kč
vá
vám to nešlo, piánko
319 Kč
26 stran, 240 × 294 mm
př
přehraje melodii za vás!
cena KMČ
pro děti od 4 let

Naše zvířata a Divoká zvířata - BALÍČEK

2 knihy za jednu cenu

VELKÉ ROZKLÁDACÍ PLAKÁTY - 160 SAMOLEPEK ZVÍŘAT
Objevte s dětmi fascinující svět zvířat z hor,
lesů nebo z africké savany! Prohlédněte si
les
vše v těchto dvou sešitech a do velkých
rozkládacích plakátů můžete společně
roz
vlepovat samolepky zvířat.
vle

+

149 Kč
cena KMČ

Oblékačky pro princezny

běžná cena: 2 × 149 Kč
2 × 12 stran, 234 × 320 mm,
měkká vazba, pro děti od 6 let

SLE VA 30 %

Udělej si doma módní přehlídku!
Oblékni dvě princezny a prince podle svého – na ven, na výlet, na sport,
do slavnostních šatů nebo třeba na královskou svatbu. Z obálky si
navíc můžeš vyrobit královský palác se zahradou a vše vyzdobit super
samolepkami!

se samolepkami

32 Klub mladých čtenářů Albatros

97 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
18 stran, 210 × 280 mm,
měkká vazba, pro děti od 5 let

