NABÍDKA KNIH ne JEN
PRO PEDAGOGY

Exkluzivní na

Podzim 2019
Knihy z tohoto katalogu si můžete objednávat prostřednictvím důvěrníků
Klubu mladých čtenářů Albatros a Knižního klubu Fragment, kteří působí
na vaší škole. Více informací k objednávání najdete na zadní straně tohoto
katalogu.

219 Kč

119 Kč

Vaše cena

DDestrukční
De
est
stru
rukč
kční
ní učebnice
uče
čebbnicee fy
fyziky
y zi
z ky
Opakování poznatků z fyziky
ziky druhého
druh
uhéh
é o
stupně ZŠ, procvičení jejich
ch využití
v praxi na zajímavých příkladech
vč. destrukčních úloh,
170 x 243 mm /152 str. /spirála /269 Kč
Pro děti od 11 let

Grafomotorika pro prvňáky –
Dobrodružství divočáka Fandy
Procvičení dovedností pro správný
nácvik psaní s divočákem Fandou.
210 x 297 mm /48 str. /brož. /149 Kč

pro školy.
Ceny o 20% ni
žší

než v knihkup
ectví!

119 Kč

Vaše cena

bídka

Vaše cena

DESETIMINUTOVKY. Chemie
Chemické názvosloví, vyčíslování
rovnic, názvy sloučenin... cvičení
s klíčem.
170 x 243 mm / 88 str. / brož. / 149 Kč
Pro děti od 12 let

159 Kč
Vaše cena

Česká republika
ka – Vlastivěda
Vlastivěd
pro zvídavé děti
Pracovní sešit založený na principu
škola hrou – stříhání, lepení,
doplňování, práce s mapou.
205 x 292 mm / 104 str. / brož. / 199 Kč
Pro děti od 8 let

MNOŽSTEVNÍ SLEVY
PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

VAŠE CENA

VAŠE CENA

VAŠE CENA

VAŠE CENA

159 Kč

154 Kč

184 Kč

159 Kč

149 Kč

144 Kč

1-9 kusů

10-19 kusů

139 Kč

20 a více ks

1-9 kusů

1-9 kusů

1-9 kusů

174 Kč

10-19 kusů

149 Kč

10-19 kusů

134 Kč

10-19 kusů

164 Kč

20 a více ks

139 Kč

20 a více ks

20 a více ks

Táta to motá

Jak Bubáček potkal
otkal
al Bub
Bubáka
ubb ák
áka

Já, štěně

Ať jsou velcí zase malí!
lí!

Pohádky před spaním tentokrát povídá
tatínek. Děti však nestačí kulit oči.
Vždyť tatínek je motá!
160 x 195 mm / 88 str. / váz. / 199 Kč
Pro děti od 7 let
Dostupné od 30. 9. 2019

Strašidýlko Bubáček a skřítek My
Myšošlap
se těší, že zůstanou ddopoledne
l d ddoma
sami. Jenže hned další ráno je probudí
ostrý přísný hlas – velký, ukřičený Bubák!
160 x 195 mm / 72 str. / váz. / 189 Kč
Pro děti od 6 let

Štěně Charlie, štěně komediant,
a dokonce štěně záchranář vypráví, co
všechno se musí malé štěně naučit,
než se z něj stane velký pes.
160 x 195 mm / 48 str. / váz. / 229 Kč
Pro děti od 5 let

Na Kubu s Luckou nemají rodiče vůbec
čas. Pomůže jim kouzelný zvoneček! Stačí
zazvonit a říct zaklínadlo, a zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát jako děti…
160 x 195 mm / 112 str. / váz. / 199 Kč
Pro děti od 5 let
1

ČESKÝ JAZYK

119 Kč

159 Kč

Vaše cena

159 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Větné rozbory expres

Velká písmena expres

Český pravopis expres

Rozbory vět jednoduchých a souvětí
ětí po krůčcích.
krůč
k ůčcících
c .
167 x 225 mm / 160 str. / brož. / 149
49 Kč
Pro děti od 10 let

Základní pravidla psaní velkých písmen, např.: na
začátku různých větných celků, zápis přímé řeči,
vyjádření úcty, psaní jmen a jednoslovných nebo
víceslovných názvů.
167 x 225 mm / 192 str. / brož. / 199 Kč
Pro děti od 10 let

Český pravopis v kostce – vysvětlení pravopisných
jevů, příklady a upozornění na jazykové zvláštnosti.
Cvičení s klíčem.
167 x 225 mm / 192 str. / brož. / 199 Kč
Pro děti od 10 let

159 Kč

99 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Psaní párových souhlásek s čertíkem
tíkem
m Kvítkem
K ít
Kv
ítke
kem
m
Cvičebnice pro žáky základní školy + kouzelné
zelné karty
k y
210 x 297 mm / 64 str. / brož. / 199 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:
Slovní druhy s čertíkem Kvítkem (179 Kč/ 144 Kč)
Vyjmenovaná slova s čertíkem Kvítkem (179 Kč/
144 Kč)
Psaní S, Z, VZ s čertíkem Kvítkem (179 Kč/ 144 Kč)

119 Kč
Vaše cena

za jjeden
za
eden
d díl

DESETIMINUTOVKY. Koncovky
podstatných a přídavných jmen
Procvičování skloňování s klíčem. Svižné texty
s informacemi o současnosti, minulosti, slavných
osobnostech, přírodě či vynálezech.
170 x 243 mm / 96 str. / brož. / 149 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku s podmětem
2

104 Kč
za jeden
za
j
díl

Vaše cena

za jeden díl

Stovka cvičení z českého jazyka
od šestky do devítky

Český jazyk od šestky do devítky –
cvičebnice pro 6. třídu ZŠ

Procvičování více i méně obvyklých
jazykových jevů (např. určení přívlastku
neshodného) ve více než stovce cvičení.
144 x 205 mm / 96 str. / brož. / 119 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:

Cvičebnice, která provede žáky formou
různých typů cvičení gramatickými jevy
šestého ročníku.
165 x 235 mm / 96 str. / brož. / 129 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:

Sloh od šestky do devítky

Český jazyk od šestky do devítky –
cvičebnice pro 7. třídu ZŠ

114 Kč
Vaše cena

Diktáty trochu jinak pro 3. a 4. třídu ZŠ
Inovativní přístup k diktátům: napsání diktátu předchází
přečtení textu diktátu a vyplnění cvičení k zafixování
pravopisu.
163 x 235 mm/64 str./brož./139 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:
pro 5. třídu ZŠ (139 Kč/114 Kč)
pro 6. a 7. třídu (129 Kč/104 Kč)
pro 8. a 9. třídu (129 Kč/104 Kč)

119 Kč
Vaše cena

Nehledej v tom žádné háčky
aneb Český jazyk zábavně
Procvičování učiva 2. stupně ZŠ prostřednictvím
zábavných úkolů, práce s textem, tvoření či luštění
rébusů.
163 x 235 mm/112 str./brož./149 Kč

NOVINKA!
ČTENÁŘSKÝ SYSTÉM
STUPEŇ C − GENETICKÁ METODA

NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

STUPEŇ D

PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

STUPEŇ C

159 Kč
Vaše cena

184 Kč

Čteme sami – Pohádky
kocoura Šikuly

Vaše cena

Čteme s radostí – Čáry, máry, kůň

Čteme sami – genetická metoda –
Pohádky kocoura Šikuly

Přání se plní, doopravdy! A to bohužel i ta, která jsme si zas
až tolik nepromysleli. A tak se Julii v panelákovém pokoji ráno
objeví kůň. Bude to pohroma nebo spíš legrace? Delší, ale
jednoduchý příběh rozdělený na kratší kapitoly.
170 x 220 mm/80 str./váz./229 Kč
Pro pokročilejší čtenáře (7+)

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou
a jeho kamarády. Dozvíte se, za co šel na maškarní
bál beránek Filda, nebo jak deštník Artík zachránil
Šikulu před nebezpečnou zmijí.
• jednoduché, srozumitelné a krátké příběhy
• větší písmo a kratší věty
• varianta knihy pouze s velkými tiskacími písmeny
170 x 220 mm/56 str./váz./199 Kč
Pro začínající čtenáře schopné samostatného čtení (6+)

STUPEŇ B

STUPEŇ A

159 Kč
Vaše cena

159 Kč
Vaše cena

Čteme spolu – Jak se vodníček stal hasičem
Chytání dušiček do hrníčků vodníka Lojzíka moc neláká.
On chce lidem pomáhat, a ne je topit! Co takhle stát se
hasičem! Nácvik společného čtení dětí a rodičů – ve čtení se
střídají. Tomu odpovídá dvojí velikost písma – větší pro děti,
menší pro rodiče.
170 x 220 mm/56 str./váz./199 Kč
Pro začínající čtenáře (6+)

Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky
Veselé obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží
pozornost budoucího čtenáře a čtení se stane zábavou.
205 x 288 mm/56 str./váz./199 Kč
Pro děti předškolního věku a začínající čtenáře, kteří se učí
číst genetickou metodou (4+)

STUPEŇ A
ČTEME S OBRÁZKY

STUPEŇ B
ČTEME SPOLU

• pro děti předškolního
• pro začínající čtenáře
věku, které neumějí číst
• společné čtení dětí
a rodičů – ve čtení se
• pro začínající čtenáře,
kteří se učí číst genetickou střídají
metodou
• dvě velikosti písma –
větší pro děti, menší
• kombinace textu
a obrázků, doplňování slov pro rodiče
za obrázky
• krátké věty bez složitých
slov pro dítě
• velká písmena
• návodné ilustrace
• bez dělení slov na konci
řádku

STUPEŇ C
STUPEŇ C
ČTEME SAMI
ČTEME SAMI
GENETICKÁ METODA

STUPEŇ D
ČTEME S RADOSTÍ

• pro začínající čtenáře
schopné samostatného
čtení, kteří se učí číst
genetickou metodou
(velká písmena)

• pro pokročilejší čtenáře

• pro začínající čtenáře

schopné samostatného
čtení

• delší, ale jednoduché
příběhy rozdělené na kratší
• jednoduché, srozumitelné kapitoly
a krátké příběhy
• menší písmo a delší věty
• jednoduché, srozumitelné • větší písmo a kratší věty
• dělení slov na konci řádku
a krátké příběhy
pro pohodlný nácvik čtení • doplňující ilustrace
• větší písmo a kratší věty
• návodné ilustrace
pro pohodlný nácvik čtení
• návodné ilustrace
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MATEMATIKA

99 Kč

119 Kč

zzaa jeden díl

Vaše cena

114 Kč

Vaše cena

Matematika v malíčku pro 2. třídu
Tvořivé a hravé úkoly, početní úlohy
a doplňovačky dle RVP. S klíčem.
163 x 235 mm/88 str./brož./119 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:
Matematika v malíčku pro 3. třídu
Matematika v malíčku pro 4. třídu
Matematika v malíčku pro 5. třídu

139 Kč

Vaše cena

Vaše cena

DESETIMINUTOVKY. Zlomky

Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím – 1 stupeň ZŠ

Rozšiřování, krácení, porovnávání
zlomků, počítání se zlomky se stejným
i rozdílným jmenovatelem, slovní
úlohy a mnoho dalšího
170 x 243 mm / 96 str. / brož. / 149 Kč
Pro děti od 11 let

210 x 297 mm / 48 str. / brož. / 139 Kč

NABÍZÍME TAKÉ:

Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím – 2. stupeň ZŠ
210 x 297 mm / 72 str. / brož. / 169 Kč

NABÍZÍME TAKÉ:

Matematika pro
bystré a nadané
žáky, 2. díl
190 x 260 mm /
96 str. / brož. /
169 Kč /139 Kč

119 Kč

159 Kč

154 Kč

Vaše cena

Vaše cena

S násobilkou do pohádky
S Edou z pohádkové školky děti vyřeší spoustu
příkladů a slovních úloh na násobení a dělení
do desíti.
210 x 297 mm / 88 str. / brož. / 199 Kč
Pro děti od 7 let

Vaše cena

Zábavná matematika a logika pro
bystré děti

Matematika pro bystré a nadané
žáky

Rozvoj matematicko-logické stránky intelektu žáků
pomocí algebrogramů, slovních úloh, číselných řad,
logiky děje, šifer, prostorové i plošné představivosti.
163 x 235 mm / 96 str. / brož. / 149 Kč
Pro děti od 7 let

Úlohy z matematiky pro bystré a nadané děti
prvního stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče
190 x 260 mm / 96 str. / brož. / 189 Kč

HISTORIE V KOMIKSU

319 Kč
Vaše cena

Jan Žižka
Byl Žižka geniální vojenský stratég
a milovaný vojevůdce nebo jen obyčejný
lupič a vrah? Vysvětlením je tento komiks
a doprovodný text.
210 x 297 mm / 160 str. / váz. / 399 Kč
4

399 Kč

319 Kč

Vaše cena

100 let Československa
ovens
nskaa
v komiksu
Dějiny Československa
k v netradičním
dč í
komiksovém zpracování
210 x 297 mm / 140 str. / váz. / 499 Kč

319 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Kronika nacismu

Kronika bolševismu

Vznik a vývoj fašistických hnutí
v různých zemích. Německý nacismus
a Adolf Hitler v komiksu.
210 x 297 mm / 160 str. / váz. / 399 Kč

Přiblížení bolševické revoluce a vznik
prvního státu pod diktaturou
proletariátu v komiksu.
210 x 297 mm / 160 str. / váz. / 399 Kč

JAZYKY

239 Kč

359 Kč

Vaše cena

119 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Učte se s komiksem – angličtina

English All Around

Wir üben deutsche Grammatik

Oživte výuku angličtiny komiksem – součástí každé
kapitoly je slovníček, výklad gramatiky a cvičení.
160 x 230 mm / 192 str. / brož. / 299 Kč
Pro děti od 10 let

Poskytuje vyčerpávající přehled gramatiky,
amatiky,,
dostačující počet cvičení, informace ze žiživota
t
v Británii, klíč ke cvičením. Součástí CD v MP3.
170 x 243 mm / 480 str. / brož. / 449 Kč
Pro děti od 12 let

Procvičte si německou gramatiku!
Cvičebnice s klíčem.
250 x 292 mm / 80 str. / brož. / 149 Kč
Pro děti od 12 let

279 Kč
Vaše cena

Gramatika v obrázcích – Němčina

219 Kč

Unikátní učebnice gramatiky pro studenty
s fotografickou pamětí.
162 x 225 mm / 320 str. / brož. / 349 Kč
Pro děti od 12 let
NABÍZÍME TAKÉ:

Vaše cena

Deskové hry. Procvičujeme
me
angličtinu
Procvičení slovní zásoby v angličtině
netradičním způsobem – hrou.
270 x 380 mm / 16 str. / lepo. / 269 Kč
Pro děti od 6 let

NABÍZÍME
ÍM
ME TAKÉ:
Deskové
vvé hr
hry.y PProcvičujeme
rocv
ro
c ičičuj
ujem
uj
emee němčinu
em
něěmč
mčin
inu 269
inu
269 Kčč //219
26
2199 Kč
21
Deskové
vé hry. PProcvičujeme
rocvičičuj
ro
ujem
emee ruštinu
rušt
štiinu 269
269 Kčč /219 Kč
Deskové
vé hry
hry. Procvič
Procvičujeme
ičuj
ujeme španělštinu 269 Kčč //219
2199 KKčč
21

Gramatika v obrázcích – Angličtina
349 Kč / 279 Kč

Gramatika v obrázcích – Španělština
349 Kč / 169 Kč

OSTATNÍ

79 Kč

Vaše cena

Zábavné experimenty pro
děti
Doplňkový materiál pro přírodovědné
předměty i v mimoškolních kroužcích.
167 x 225 mm / 48 str. / brož. / 99 Kč
Pro děti od 9 let

159 Kč
Vaše cena

Veselé experimenty
menty
ty naa ddo
doma
omaa
Vysvětlení řady jevůů z oblastiti ffyziky,
y iky,
yz
chemie či biologie prostřednictvím
třř d i t í
jednoduchých experimentů.
167 x 225 mm / 112 str. / váz. / 199 Kč
Pro děti od 5 let

319 Kč
Vaše cena

239 Kč
Vaše cena

Velká kniha mladého
technika

365 experimentů na každý
den

Zajímavosti ze světa strojů a přístrojů,
návody na výrobu funkčních modelů.
Obrázkové testy.
170 x 240 mm / 256 str. / váz. / 399 Kč
Pro děti od 11 let

Dozvíte se jak rozsvítit žárovku pomocí
citronové šťávy nebo jak vyrobit
zmrzlinu bez mrazáku.
210 x 240 mm / 256 str. / brož. / 299 Kč
5

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

199 Kč
Vaše cena

114 Kč

Cvičení s říkankou pro malé děti Slova a obrázkyy proo rozvoj
rozv
zvoj
oj
Procvičení řečové i pohybové
dětské řeči
dovednosti, protrénování paměti, jemné
motoriky či cvičení proti plochým
nohám. Vhodné pro MŠ.
167 x 225 mm / 96 str. / váz. / 249 Kč

199 Kč

Vaše cena

Hry pro obohacení slovníí zásoby
á b
a získání jistoty v celkovém mluvním
projevu.
238 x 190 mm / 64 str. / brož. / 139 Kč
Pro děti od 4 let

Vaše cena

119 Kč
Vaše cena

zzaa jjede
jeden
en dí
dílílíl

Říkanky ze školky pro kluky
a pro holky

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

Říkanky a písničky se zábavnými
aktivitami podporují rozvoj
pohybových a řečových dovedností
dětí, fantaziie a představivosti.
167 x 225 mm / 96 str. / váz. / 249 Kč

Pracovní sešit pro prevenci potíží ve
čtení, psaní, matematice.
210 x 297 mm / 48 str. / brož. / 149 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:

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

119 Kč
Vaše cena

zza 1. a 2. díll

139 Kč

239 Kč

Vaše cena

za 3. ddíl
za

Rozvoj zrakového vnímání
1. díl, od 3 do 5 let
210 x 297 mm / 64 str. / brož. / 149 Kč
Pro děti od 3 let
NABÍZÍME TAKÉ:
2. díl, od 4 do 6 let
3. díl, od 5 do 7 let

319 Kč

Vaše cena

Vaše cena

119 Kč
Vaše cena

Pracovní sešit předškoláka

Předškolákův rok – do školy
jenom krok

Diagnostika dítěte
ítětee
předškolního věku

Básničky, cvičení, tvoření a pracovní
listy pro MŠ rozdělené podle
jednotlivých měsíců
210 x 297 mm / 60 str. / brož. / 299 Kč

Co by dítě mělo umět
ě ve věku
ěk odd 3 ddo
6 let. Prověřte dovednosti předškoláků.
210 x 297 mm/224 str./brož./399 Kč

Cvičení pomohou zvládnout základy
čtení, psaní a počítání. Díky tomu bude
ude
d
start ve škole jednodušší.
210 x 297 mm / 48 str. / brož. / 149 Kč

VYRÁBÍME

239 Kč
Vaše cena

Barevné tvoření
Tipy a postupy na dekorace v oblíbených
odstínech doplněné o fotografie.
210 x 270 mm / 104 str. / váz. / 299 Kč
Pro děti od 8 let
6

279 Kč
Vaše cena

101 výtvarnýchh pro
projektů
oje
jekt
ktůů
s AMOSem
Kreativní recyklace nejlepších
l ší h nápadů
á dů
z oblíbeného českého výtvarného
časopisu Tvořivý Amos!
242 x 222 mm / 224 str. / brož. / 349 Kč
Pro děti od 10 let

199 Kč
Vaše cena

Vyrábíme zábavu, bavíme se
(s) tvořením
Tipy na výrobu stolních her: netradiční
Člověče, nezlob se, Džínová dáma,
zcela jedinečný labyrint a spousta
dalších.
167 x 225 mm / 104 str. / váz. / 249 Kč
Pro děti od 8 let

199 Kč
Vaše cena

Tvoříme hry pro děti a s dětmi
tm
mii
Vyrobte si a vzkoušejte 20 úžasných he
her,
err,
které vaše žáčky od 3 let zaručeně
zabaví!
170 x 243 mm / 96 str. / váz. / 249 Kč

LOGOPEDIE
OPEDIE – PSYCHOLOGI
PSYCHOLOGIE

159 Kč
Vaše cena

154 Kč

79 Kč

Vaše cena

79 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Naučte své děti říkat L, R, Ř

Logopedie pro nejm
nejmenší
m ennší

Dyslexie pro 4.–5. ročník ZŠŠ

Dysgrafie pro 4.–5. ročník ZŠ

Zábavná cvičení ke zdokonalení
výslovnosti problematických hlásek L, R
a Ř doplněná veselými obrázky včetně
celostránkových omalovánek a pěti her.
210 x 297 mm / 32 str. / brož. / 199 Kč
Pro děti od 4 let
NABÍZÍME TAKÉ:

Pracovní sešit plný her, doplň
doplňovaček,
lňov
o aček,
obrázků a úkolů pro rozvojj
komunikačních dovedností
a výslovnosti.
210 x 297 mm / 56 str. / brož. / 189 Kč
Pro děti od 4 let

Zábavné aktivty, které pomáhají dětem
překonat potíže se čtením!
205 x 292 mm / 32 str. / brož. / 99 Kč

Zábavné aktivty, které pomáhají dětem
překonat potíže se psaním!
205 x 292 mm / 32 str. / brož. / 99 Kč

Naučte své děti říkat Č, Š, Ž
219 Kč/179 Kč

139 Kč
Vaše cena

184 Kč

154 Kč

Vaše cena

139 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Tygr dělá uáá uáá …

Jak se domluvitt s ty
tygr
tygrem
g em

Jak se krotí tygr

Tygří kniha

Kniha je ojedinělým náhledem do
dětské duše, napsaná podle
skutečných příběhů dětí s ADHD, a to
především ve formě hyperaktivity.
200 x 200 mm/40 str./váz., 169 Kč
Pro děti od 6 let

Čtenáři se dozvědí, jaké vroze
vrozené
zené
né
komunikační typy u dě
dětíí existují,
i t jí naučíčí
se je rozeznávat, chápat a také s nimi
„správně“ jednat.
200 x 200 mm / 64 str. / váz. / 229 Kč
Pro děti od 7 let

Kniha popisuje konkrétní postupy, jak
zkrotit svého vnitřního tygra a jak
v rodině nastolit pohodu a klid.
200 x 200 mm / 64 str. / váz. / 189 Kč
Pro děti od 7 let

Vyjádřete jedinečnost a kreativnost vaší
třídy! Nastavte osobní cíle jednotlivých
žáků a třídy jako takové a postupně je
komentujte a vyhodnocujte.
210 x 297 mm / 64 str. / brož. / 169 Kč
Pro děti od 6 let

119 Kč
Vaše cena

Povíme vám o dysortografii
a dysgrafii
Přiblížení problémů s dysgrafií či
dysortografií očima dětí. Součástí hry
a cvičení pro překonání potíží se psaním.
125 x 192 mm/88 str.,/brož./149 Kč
Pro děti od 7 let

319 Kč
Vaše cena

Tajná kniha proo aspe
aspergery
pergger
eryy
Vysvětlení pravidel společensk
společenského
skéh
é o
chování pro aspergery - zábavným
áb ý
způsobem
170 x 243 mm / 264 str. / váz. / 399 Kč
Pro děti od 11 let

199 Kč
Vaše cena

239 Kč
Vaše cena

Zvládáme specifické
poruchy učení

Jak na ADHD a problémy
s pozorností

Práce s texty od psaní souvislých textů,
výpisků až po učení slovíček v cizích
jazycích, ani alternativní způsoby zpracovaní
informací, využití moderních technologií.
170 x 243 mm / 224 str. / brož. / 249 Kč
Pro děti od 11 let

Soubor osvědčených pomůcek, tipů
a rad ke zvládnutí všedních dnů dětí
s ADHD.
170 x 243 mm / 160 str. / brož. / 299 Kč

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

159 Kč

159 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Přijí í zkoušky na víceletá gymnázia
Přijímací
ái –
český jazyk
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia –
matematika
Příprava na zvládnutí didaktického testu pro 5. třídu:
součástí rozsáhlá sbírka úloh, 3 cvičné didaktické testy, klíč.
170 x 243 mm /136 str; 128 str. /brož. /199 Kč

159 Kč

199 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Přij
PPřijímací
řijímac zkoušky na střední šškoly –
český jazyk
Přijímací zkoušky na střední školy –
matematika
Příprava na zvládnutí didaktického testu pro 9. třídu:
součástí rozsáhlá sbírka úloh, 3 cvičné didaktické testy, klíč.
170 x 243 mm /152 str.; 184 str. /brož. /199 Kč; 249 Kč

139 Kč
Vaše cena

Slovníček pojmů z českého jazyka
a literatury
Příklady, jak může být znalost pojmu ověřována
v didaktickém testu z ČJ, který připravuje
CERMAT.
145 x 205 mm /120 str. /brož. /169 Kč
Pro děti od 10 let

159 Kč
Vaše cena

Slovníček pojmůů z českého
če ské
kého
éh ja
jazyka
a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Definice, způsob užití i ukázky testových úloh
dle CERMAT
145 x 205 mm /208 str. /brož. /199 Kč
Pro děti od 14 let

234 Kč
Vaše cena

234 Kč
Vaše cena

Příprava na státní přijímací zkoušky
na osmiletá gymnázia – Český jazyk
Příprava na státní přijímací zkoušky
na osmiletá gymnázia – Matematika
11 cvičných testů, tipy na správnou strategii při
řešení úloh, záznamové archy a pokyny pro jejich
vyplnění, klíč.
165 x 235 mm /236 str; 204 str. /brož. /289 Kč

234 Kč
Vaše cena

234 Kč
Vaše cena

Příprava na státní přijímací zkoušky na
čtyřleté obory vzdělávání – Český jazyk
Příprava na státní přijímací zkoušky na
čtyřleté obory vzdělávání – Matematika
11 cvičných testů, pokyny k vyplnění záznamových
archů, záznamové archy a pokyny pro jejich
vyplnění, klíč.
165 x 235 mm / 260 str., 256 str. /brož. /289 Kč

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ
KNIHY OBJEDNÁVEJTE PROSTŘEDNICTVÍM DŮVĚRNÍKA KLUBU MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS
NEBO KNIŽNÍHO KLUBU FRAGMENT
 důvěrník svou objednávku zadá on-line prostřednictvím svých přihlašovacích údajů na klubových stránkách
www.kmc.cz
 knihy pro potřeby školy (fakturované na školu) lze také jednoduše objednat on-line na stránkách
www.kmc.cz, a to pomocí přihlašovacích údajů vaší školy /školní knihovny, které Vám rádi poskytneme na vyžádání
 pokud nevíte, který z kolegů s uvedenými kluby pracuje, obraťte se na nás na níže uvedených kontaktech
 důvěrníci i školy mohou své objednávky zasílat i poštou na adresu Klub mladých čtenářů,
Albatros Media a. s., Na Pankráci 30 /1618, Praha 4, 140 00
 nebo e-mailem na adresu kmc.bo@albatrosmedia.cz

KONTAKT DO KMČ
 261 397 272, 261 397 202, 261 397 282, 261 397 222 nebo kmc@albatrosmedia.cz
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