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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.

159 Kč
Sbírka
Sb
Sbír
bír
írkka
k a matematických
m at
atem
emat
atii ckých
chh úloh
úlo
lohh
s rostoucí
t í náročností
á čností
tí
Matematické úlohy 4. ročníku podle
náročnosti ve třech úrovních.
190 x 260 mm/112 str./brož./199 Kč

119 Kč
Vaše cena

Slepé mapy – Zeměpis
50 slepých zeměpisných map
všech kontinentů.
207 x 290 mm/56 str./brož./149 Kč

Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu
řídu ZŠ

Zpestřete výuku prvouky zábavnými
aktivitami. Stolní hra o světě kolem
nás jako bonus!
205 x 292 mm/80 str./brož./149 Kč

Destrukční učebnice
b i češtiny
č ši

Destrukční učebnice
b i ffyziky
ik

30 kapitol s mluvnicí, nápaditými
úlohami, spoustou zajímavostí
a hlavně – destrukčními úkoly!
170 x 243 mm/128 str./krouž./249 Kč

Opakování poznatků z fyziky druhého
stupně ZŠ, procvičení jejich využití
v praxi na zajímavých příkladech
vč. destrukčních úloh,
170 x 243 mm /152 str. /spirála /269 Kč

1999 Kč

199 Kč

Vaše cena

Jóga pro děti s hravou
angličtinou – Vesmírnéé
dobrodružství
Zvířátka děti pomocí obrázků
a jednoduchých básniček v češtině
i angličtině naučí cvičit jógu.
205 x 292 mm/80 str./váz./249 Kč
Pro děti od 3 let

Vaše cena

Vaše cena

Vaše cena

Prvouka hrou

219 Kč

199 Kč

119 Kčč

Vaše cena

319 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Věda hrou

Domácí laboratoř

120 pokusů k hravému ověření
fyzikálních zákonů!
170 x 240 mm/128 str./váz./249 Kč
Pro děti od 7 let

Zpestřete výuku fyziky a chemie
atraktivními experimenty
216 x 276 mm/160 str./váz./399 Kč
Pro děti od 8 let

1

ČESKÝ JAZYK

99 Kč

Vaše cena

Český jazyk v malíčku pro
2. třídu
Hravá cvičení a aktivity pro domácí
procvičování. V souladu s RVP. Včetně klíče.
163 x 235 mm/80 str./brož./119 Kč
NABÍZÍME TAKÉ: pro 3., 4. a 5. třídu

119 Kč
Vaše cena

zzaa jeden díl

199 Kč
Vaše cena

za jeden
za
j
ddílíl

Diktáty a testy pro 6. třídu
Doplňovací diktáty, jazykové testy a pracovní
listy spolu s klíčem. Určeno také pro studenty
1. ročníku osmiletých gymnázií.
210 x 297 mm/72 + 20 str./brož./149 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:

Vyjmenovaná slova hrou – Kvarteta
Prostřednictvím oblíbené hry děti procvičí
problematická slova a snadno si je zapamatují.
210 x 297 mm/56 str./249 Kč
Pro děti od 9 let

Diktáty a testy pro 7. třídu
Diktáty a testy pro 8. třídu
Diktáty a testy pro 9. třídu

119 Kč
Vaše cena

74 Kč

1599 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Jaké i/y se píše?

Cvičebnice pravopisu

Výklad a několik desítek cvičení pro
nácvik i/y dokáže přímo zázraky.
145 x 205 mm/80 str./brož./89 Kč
Pro děti od 8 let

S výkladem a klíčem, ideální pomůcka
pro přípravu k přijímacím zkouškám
na SŠ.
167 x 225 mm/208 str./brož./199 Kč
Pro děti od 12 let

MODERNÍ PŘEKLADY KLASICKÉ LITERATURY

159 Kč

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
DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova

319 Kč

Vaše cena

zzaa jjeden díl

239 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Petr a Lucie

Jane Eyrová

Něžná je noc

Nový moderní překlad oblíbené klasiky
Romaina Rolanda, která nesmí chybět
v žádné školní knihovně.
130 x 200 mm/104 str./váz./199 Kč
Pro děti od 12 let

Vrcholný román Charloty Bronteövéé
v moderním překladu
130 x 200 mm/624 str./váz./399 Kč
Pro děti od 12 let

Vrcholné dílo světové literatury
v novém překladu vhodný pro každou
škoní knihovnu
130 x 200 mm/424 str./váz./299 Kč
Pro děti od 12 let

2

SYSTÉM ČTENÍ FRAGMENT
PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

159 Kč

184 Kč

Vaše cena

159 Kč

159 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Vaše cena

Čteme s obrázky –
Nejznámější přísloví

Čteme s radostí
tí – NNa
Natálka
ttálk
tá
lkk a
a svět vzhůru nohama
ma

„Čtení“ pomocí obrázků a textů
psaných velkými písmeny abecedy.
Vhodné pro nácvik čtení genetickou
metodou.
205 x 288 mm/56 str./váz./199 Kč
Pro děti od 4 let

Čteme sami –
Kouzelné pastelky

Když Natálka slaví osmé naro
narozeni
narozeniny,
iny
dozví se, že tatínek se odstěhoval a už
s nimi nebude bydlet. Ještě, že má
dobré kamarády.
170 x 220 mm/72 str./váz./229 Kč
Pro děti od 7 let

Čteme spolu –
Pohádky ze sluneční zahrádky

Obyčejné pastelky pod stromečkem
přinesou zklamání. Ale co když to jsou
pastelky kouzelné?
170 x 220 mm/68 str./váz./199 Kč
Pro děti od 6 let
NABÍZÍME TAKÉ:
Čteme sami – genetická
metoda – Kouzelné pastelky

Seznamte se s marnivou ropuchou,
lehkomyslným čmelákem a zjistěte,
čím slunce překvapilo motýlka.
170 x 220 mm/64 str./váz./199 Kč
Pro děti od 6 let

139 Kč

159 Kč

159 Kč

Vaše cena

Vaše cena

DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY

159 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Neviditelný Vítekk

Jak se Vojta ztratil

Halóóó, tady Lucifa!

Prožijte s Vojtou napínavé chvilky ve
velkoměstě! Právě tam se totiž malý
Vojta ztratí.
160 x 195 mm/64 str./váz./169 Kč
Pro děti od 6 let

Ztraceni v čase

Vítek se při představování v nové třídě
zakoktá, a děti se mu začnou smát.
Ještě, že se objeví sympatická Víťa.
145 x 205 mm/96 str./váz./199 Kč
Pro děti od 7 let

Ve světě mobilů číhá nečekané
nebezpečí v podobě dívky Lucify.
Pomáhá Dominikovi skutečně
nezištně?
140 x 208 mm/160 str./váz./199 Kč
Pro děti od 8 let

Martin má rád vyprávění babičky
o jejím bratrovi, kterého kdysi zabil
blesk. Jednou se v takové bouřce
ocitne i Martin...
114 x 194 mm/136 str./váz./199 Kč
Pro děti od 9 let

PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

279 Kč

184 Kč

Vaše cena

Vaše cena

239 Kč

239 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Říkali mi Leni

Záhada hlavolamu

Anna ze Zeleného domu

Příběh Rychlých šípů a zámečnického
učně Jana Tleskače v novém vydání
s ilustracemi Jiřího Gruse.
170 x 221 mm/256 str./váz./349 Kč
Pro děti od 9 let

Sofiin svět

Křehké a působivé vyprávění malé Leni
Freiwald z městečka Herrnstadt
v Německu za 2. světové války. Nic
není jak se zdálo.
145 x 205 mm/152 str./váz./229 Kč
Pro děti od 9 let

Nesmrtelný příběh upovídané zrzky
v novém ilustrovaném a nezkráceném
vydání
145 x 205 mm/296 str./váz./299 Kč
Pro děti od 9 let

Světově uznávaná dětská knížka
o filosofii, ze které čerpají i studenti
univerzit.
145 x 205 mm/448 str./váz./299 Kč
Pro děti od 12 let
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MATEMATIKA
NABÍZÍME TAKÉ:

NABÍZÍME TAKÉ:

Deskové hry.
Procvičujeme násobilku.

Matematika v malíčku
– pro 3. třídu
– pro 4. třídu
– pro 5. třídu

199 Kč/159 Kč

184 Kč

99 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Deskové hry. Procvičujeme
matematiku 1. a 2. třídy ZŠ

169 Kč/139 Kč

154 Kč

za jeden
za
jeden
ed ddílíl

Matematika v malíčku pro 2. třídu

Kdo získá bájný poklad faraonů? První herní plán je
zaměřený na počítání do deseti, další do dvaceti,
pak do sta a jako poslední násobilku do pěti.
270 x 380 mm/10 str./lep./229 Kč

NABÍZÍME TAKÉ:

Matematika pro bystré
a nadané žáky, 2. díl
(2. stupeň ZŠ a víceletá gym.)

Zábavná cvičebnice včetně klíče.
V souladu s RVP.
163 × 235 mm/72–88 str./brož./119 Kč

Vaše cena

Matematika pro bystré
a nadané žáky (1. stupeň ZŠ)
Úlohy z matematiky pro nadané žáky a jejich učitele.
uččititele.
190 × 260 mm/96 str./brož./189 Kč

NABÍZÍME TAKÉ:
DESETIMINUTOVKY
Zlomky

119 Kč

119 Kč

Vaše cena

Zábavná matematika a logika
pro bystré děti
Slovní úlohy, číselné řady, logika děje, šifry,
zebry, algebrogramy pro školáky od 8 let.
163 x 235 mm/96 str./brož./149 Kč

Vaše cena

279 Kč
Vaše cena

zzaa jeden dí
dílíl

DESETIMINUTOVKY. Násobilka

Tajemství bleskové matematiky

840 minut procvičování násobilky určitě zabere.
170 x 243 mm/88 str./brož./149 Kč
Pro děti od 9 let

Odhalením tajemství práce s čísly zlepšíte
numerickou paměť vašich žáků a naučíte je
mít z matematiky radost.
130 x 200 mm/320 str./brož./349 Kč
Pro děti od 12 let

KŘÍŽOVKY A LUŠTĚNÍ

159 Kč
Vaše cena

České dějiny majíjí sv
své
vé hr
hrdiny
rdi
diny
ny
Zajímavosti z české historie
storie formou
forrmo
m u
hravého luštění.
210 x 297 mm/72 str./brož./199 Kč
Pro děti od 8 let

4

159 Kč
Vaše cena

159 Kč
Vaše cena

159
59 Kč
Vaše
aše cena

Zlepšuji se v zeměpise

Už vím více o fyzice

Nic nežije bez chemie
me
mi

Zajímvosti z českého i světového
zeměpisu v rafinovaných rébusech.
210 x 297 mm/72 str./brož./199 Kč
Pro děti od 10 let

Tajemství fyzikálních jevů odhalíte
formou hravého luštění.
210 x 297 mm/72 str./brož./199 Kč
Pro děti od 10 let

Zábavnou formou zpracovaný
ova
vaný
n
svět chemie
210 x 297 mm/72 str./brož./199
ž./199
/199 Kčč
Pro děti od 10 let

JAZYKY
NABÍZÍME TAKÉ:

NABÍZÍME TAKÉ:

České pohádky
pro malé děti –
němčina

České pověsti –
němčina
(399Kč/319 Kč)

(369Kč/299 Kč)
AUDIO NAHRÁVKA
ke stažení zdarma

139 Kč

299 Kč

Vaše cena

319 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Ani ryba, ani rak

České pohádky pro malé děti – angličtina

České pověsti - angličtina

Humorně-naučný přehled idiomů
v oficiálních jazycích EU, který pobaví
a zároveň umožní proniknout lépe do
studia cizích jazyků.
148 x 210 mm/112 str./brož./169 Kč
Pro děti od 10 let

Nejznámější české pohádky ve dvou jazykových verzích,
v češtině a v angličtině s bohatými ilustracemi.
Zrcadlově uspořádaný text usnadňuje porozumění.
210 x 240 mm/160 str./váz./369 Kč
Pro děti od 5 let

V bohatě ilustrované dvojjazyčné knize najdete
nejznámější české pověsti, inspirované klasickým
dílem Aloise Jiráska. Zrcadlově uspořádaný text
umožňuje kontrolu porozumění.
210 x 270 mm/160 str./váz./399 Kč
Pro děti od 8 let

DĚJEPIS

129 Kč

114 Kč

Vaše cena

114 Kč

Vaše cena

Vaše cena

129 Kč
Vaše cena

Děsivé dějiny –
Drsná doba kamenná

Děsivé dějiny –
Strašliví Egypťané
ťané

Děsivé dějiny –
Úžasní Řekové

Děsivé dějiny –
Darební Vikingové

Co všechno víte o lidech v pravěku? To,
co se dovíte od nás, vás určitě překvapí.
130 x 205 mm/128 str./brož./159 Kč
Pro děti od 10 let

Staří Egypťané postavilil plno
l pyramid.
d
V této knize si o nich přečtete spoustu
dalších zajímavých věcí.
130 x 205 mm/128 str./brož./139 Kč
Pro děti od 10 let

Antičtí Řekové se proslavili svými bájnými
hrdiny a bláznivými filozofy. Přečtěte si,
jaký byl jejich každodenní život.
130 x 205 mm/128 str./brož./139 Kč
Pro děti od 10 let

Odvážní objevitelé stále přitahují
pozornost. Z této knihy se dozvíte i to,
co se do žádné učebnice nevejde.
130 x 205 mm/128 str./brož./159 Kč
Pro děti od 10 let

PRACOVNÍ LISTY ke stažení
na www.kmc.cz

199 Kčč

319 Kč

Vaše cenaa

České dějiny podle kataa
Mydláře
Netradiční pohled na české dějiny
ě
v letech 1601–1635.
140 x 200 mm/104 str./váz./249 Kč
Pro děti od 8 let

319 Kč

Vaše cena

Vaše cena

239 Kč
Vaše cena

TGM

Kronika nacismu

Malované dějiny Evropy

Osudy prvního československého
prezidenta v komiksu.
210 x 297 mm/104 str./váz./399 Kč
Pro děti od 9 let

Komiksový příběh nacismu od jeho
zrodu po pád.
210 x 297 mm / 160 str. / váz. / 399 Kč
Pro děti od 14 let

Dějiny Evropy hravě a komiksově –
od pravěku až po současnost.
163 x 238 mm/200 str./váz./299 Kč
Pro děti od 9 let
5

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI
S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU
PORADNOU.

zzaa jeden díl

239 Kč

119 Kč

Vaše cena

119 Kč

Vaše cena

Jdu do školy

Pracovní sešit předš
předškoláka
dško
k lá
láka
k 2
ka

Zaměřeno na rozvoj myšlení, řeči,
sluchového vnímání a pozornosti.
210 x 290 mm/224 str./brož./299 Kč

Procvičování pozornosti,
nosti, pamě
paměti,
měti,
samostatného myšlení,í vyjadřovacích
j dř í h
schopností a jemné motoriky.
210 x 297 mm/48 str./brož./149 Kč
NABÍZÍME TAKÉ:

Pracovní sešit předškoláka

Vaše cena

114 Kč
Vaše cena
ena

Mezi námi předškoláky 3 – 5 let Kdo to je, co to je, jakpakk se
Všestranná příprava do školy.
to jmenuje?
210 x 297 mm/72 str./brož./149 Kč

NABÍZÍME TAKÉ:

4 až 6 let (2. díl)
5 až 7 let (3. díl)

Nácvik logického uvažování, počítání,
pozorování a řazení do souvislostí.
210 x 297 mm/56 str./brož./139 Kč

(149 Kč/119 Kč)

219 Kč
Vaše cena

184 Kč
Vaše cena

Černobílé pohádky

Nezbedové ze školk
školky
lkyy

Soubor 18 pohádek populárních českých
autorů knížek pro děti i dospělé
(Mronštajnová, Svěrák, Březinová …).
163 x 238 mm/96 str./váz./269 Kč
Pro děti od 7 let

Musí si každá holkaa hrát s pan
panenkami
anenkami
a každý chlapec s auty?
t ? Proč
P č by
b tto
nemohlo být jinak? Příběhy dětí ze
školky Písnička.
165 x 210 mm/72 str./váz./229 Kč
Pro děti od 3 let

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

199 Kč

239 Kč

Hravé tvoření z papírových
roliček

Tisk a razítkování
ání ppro
ro m
malé
aallé
i velké

Vyrobte si roztomilá zvířátka, legrační
postavičky nebo úžasné domečky.
170 x 243 mm/80 str./váz./249 Kč
Pro děti od 7 let
6

Obtisky, razítka, tiskátka
ká k – postupy
a návody doplněné o barevné
fotografie.
210 x 270 mm/104 str./váz./299 Kč
Pro děti od 10 let

Vaše cena

Vaše cena

159 Kč
Vaše cena

199 Kč
Vaše cena

Tanečky a písničky pro kluky
a holčičky

Říkanky ze školky pro kluky
a pro holky

Písně a tance pro děti od 3 - 8 let
včetně odkazu na stažení hudebního
doprovodu.
205 x 290 mm/80 str./brož./199 Kč

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

279 Kč
Vaše cena

199 Kč
Vaše cena

Keramika pro začátečníky

Superkniha pro tvořivé ruce

Krásné keramické výrobky vyráběné
jednoduše a bez kruhu.
210 x 270 mm/144 str./váz./349 Kč
Pro děti od 12 let

Lapač snů, veselý organizér, dárky
k narozeninám i jen tak pro radost a z jednoduchých materiálů.
145 x 205 mm/288 str./váz./249 Kč
Pro děti od 7 let

LOGOPEDIE A PSYCHOLOGIE

139 Kč

119 Kč

Vaše cena

Jak se kluci a holky učili
říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř
Slovní hříčky a nástin metodiky
vyvozování, upevňování a včleňování
hlásek do plynulé řeči.
210 x 297 mm/48 str./brož./169 Kč
Pro děti od 5 let

74 Kč

Vaše cena

Logopedické vymalovánky
Nácvik výslovnosti pomocí slov, vět
a popisu děje obrázku, říkanek
a grafomotorických cvičení.
210 x 297 mm/64 str./brož./149 Kč
Pro děti od 4 - 7 let

119 Kč

Vaše cena

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

Vaše cena

Rozvoj grafomotoriky

Přečtěte si, jak pomoci dětem
rozvíjet kreslení a psaní.
Procvičte s dětmi výslovnost obtížných
210 x 297 mm/80 str./brož./149 Kč
hlásek hraním pesesa.
210 x 297 mm/24 str./brož./89 Kč
Pro děti od 3 let
NABÍZÍME TAKÉ:
Logopedické pexeso a obrázkové čtení L-R-Ř
Logopedické pexeso a obrázkové čtení C-S-Z-Č-Š-Ž
Cena 129/104
9 Kč

139 Kč

Vaše cena

119 Kč

199 Kč

Vaše cena

199 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Co si tužky povídaly

Jak se cítíš?

Nezlob!
Ne
zll obb!

Pořád jen provokuje

Pro rozvoj grafomotorických dovedností
předškoláků
210 x 297 mm/64 str./brož./149 Kč
Pro děti od 4 let
NABÍZÍME TAKÉ:

Při společném čtení s dě
dětmi mů
může
můžete
žete
te
vysvětlit jak číst řeč tělaa a výraz tvář
tváře,
i jak reagovat na nečekané situace.
110 x 170 mm/32 str./váz./169 Kč
Pro děti od 3 let

50 oodzkoušených
dzko
dz
kouš
ušených aktivit
kt proo dě
děti
od 1 do 5 let pro okamžiky, kdy je
třeba děti zastavit a něčím zabavit.
167 x 225 mm/136 str./brož./249 Kč

Respektující a klidné výchovné postupy pro
lepší pochopení reakcí dětí od 6 - 11 let.
167 x 225 mm/132 str./brož./249 Kč

Mezi námi pastelkami – 1. díl
(149 Kč/119 Kč)

Na návštěvě u malíře – 3. díl
(169 Kč
Kč/139
č
Kč)

184 Kč
199 Kč

79 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Zábavné čtení (nejen)
j ) pro
dyslektiky

Dyslexie pro 4.-5. ročník ZŠŠ

79 Kč

Vaše cena

Vaše cena

Specifické poruchy učení

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie.

100 tipů, jak pracovat s dětmi nenásilným
a přirozeným způsobem!
170 x 243 mm/248 str./brož./249 Kč

Dysgrafie pro 4.-5. ročník ZŠŠ

Zábavné aktivty, které pomáhají dětem Zábavné aktivty, které pomáhají dětem
překonat potíže se psaním!
Text barevně rozčleněn na tři části podle překonat potíže se čtením!
205 x 292 mm/32 str./brož./99 Kč
205 x 292 mm/32 str./brož./99 Kč
obtížnosti četby, s doplňujícími
informacemi nebo otázkami.
210 x 297 mm/104 str./brož./229 Kč
Pro děti od 7 let
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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
čee skéh
kéh
ého jaz
jazyka
z
a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Definice, způsob užití i testové úlohy
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, pokyny pro správné vyplnění
záznamového archu, záznamové archy, 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, tipy jak pracovat s testem, klíč řešení.
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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