PODZIM 2019

Na vybrané tituly

KNÍŽKY PRO

sleva 50 %

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment PODZIM 2019.
Knihy, které jsou opět o 20 až 50% levnější než v knihkupectví,
vám jako obvykle zašleme zdarma do školy.
Prima počteníčko přeje
váš Knižní klub Fragment

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

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.
Výroba není náročná na pomůcky ani materiál, který je vybírán s ohledem na tradice
a roční období. Pracuje se především s přírodními surovinami
a také s věcmi, které najdete
v každé domácnosti.

9,
21 269,-

Objednávku neposílejte do Fragmentu.
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ŠKOLNÍ ZÁPISNÍK –
SMAJLÍCI

,99119,-

Tenhle zápisník musíš mít!
Najdeš v něm přehledný týdenní diář se smajlíkovým barometrem nálady a také zábavné kvízy a vtipy. Jistě oceníš
i přehled násobilky, vyjmenovaná slova a další šikovné „taháky“.

Věk: 6+, 128 str., 210 × 260 mm, pevná vazba

JEDNOROŽCI
A MOŘSKÉ
PANNY

9,
3
2 299,-

V této úžasné knížce najdeš vše potřebné k tomu, abys vytvořila své vlastní obrázky jednorožců a mořských panen. Inspiruj se a užij si skvělou zábavu!
Sešit obsahuje 3 šablony, vyškrabávací
tužku, 10 třpytivých a 5 duhových vyškrabávacích obrázků, návod jak na to
a stránky na vlastní tvoření.

4, 8
2
1 2 9,

Také vyšlo:

SAMOLEPKY
SE SMAJLÍKY

Věk: 8+, 120 × 140 mm, váz., 160 str.

Věk: 6+, 180 × 215 mm, spirála, 50 str.

HVĚZDNÁ
OBLOHA

9,
9
3 499,-

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 naučíte se je na noční obloze hledat.

9,
11 149,-

Seznam se s kamarády ze skautského oddílu Stopaři. Během roku se setkávají na schůzkách, jezdí na výpravy do přírody a v létě
na tábor. Nyní ti prozradí, jak to
ve skautském oddíle chodí, co
tam můžeš zažít a naučit se.
Veverka ti poví o přírodě, Puchejř
ukáže, jak ošetřovat zranění, a Žárovka ti poradí, jak si vyrobit
bublifuk. Turbánek zas dodá recepty na dobroty uvařené na
ohni. Přidej se k nim, dobrodružství začíná.
Poznej, jak vypadá rok ve
skautském oddíle.

Výp ra v n á
ro
p u bl ik a c e p d
v ěz
m il o v n ík y h ě h ů!
b
a bá jn ýc h p ří
Věk: 7+, 229 × 203 mm, váz., 212 str.

TAJNÁ ZOO –
PODIVNÉ
ZMIZENÍ

ZÁPISNÍK PRO
MALÉ SKAUTY

9,
3
2 299,-

Městem se pod rouškou tmy plíží
opice a prozkoumávají okolí. Co
asi hledají?
Jako první si podezřelého chování všimne Megan. Když pak beze
stopy zmizí, nezbyde jejímu bratrovi Noahovi a kamarádům Richiemu a Elle nic jiného než vyřešit
hádanky, které s jejím ztracením
souvisejí. Stopy vedou do zoo
a děti velmi brzy zjišťují, že uvnitř
zdánlivě běžné zoologické zahrady existuje ještě jedna. Tajná
a zároveň velmi nebezpečná…
1. díl série.

Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 288 str.

Věk: 6+, 117 × 167 mm, brož., 136 str.

ENCHANTIMALS –
KAMARÁDI
ZVÍŘÁTKA

9,
5
1 199,-

Pusťte se do objevování barevného světa Enchantimals a jejich zvířecích kamarádů! Seznamte se s každou holčičkou
a jejím zvířátkem, přečtěte si o nich pár
zajímavostí, vyluštěte spoustu hádanek
a rébusů, složte básničku, naučte se
písničku, vyrobte si
krásné masky, čelenku se zvířecími oušky
,4
i kouzelnou krabičku
14 179,na malé tajnosti.

Také vyšlo:

ENCHANTIMALS –
HRÁTKY SE
ZVÍŘÁTKY

Věk: 4+, 210 × 280 mm, brož., 64 str.

1

MOJE PRVNÍ
ENCYKLOPEDIE –
LIDSKÉ TĚLO

9,
3
2 299,-

Pro všechny děti, které chtějí vědět, jak
funguje lidské tělo!
S tímto bohatě ilustrovaným atlasem poznají všechny důležité orgány a jejich funkce, dokonalým mozkem počínaje a lechtivými chodidly konče. Dozvědí se spoustu
zajímavostí, které si díky obrázkům snadno
zapamatují. V knize je navíc vložený velký
plakát s přehledem jednotlivých soustav.

MODERNÍ
ENCYKLOPEDIE
PRO DĚTI –
ZVÍŘATA
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. Nechybí krásné fotografie, díky kterým se chvíle nad
knihou stanou opravdovým zážitkem.
Připraveno na míru malým
školákům, které láká objevovat svět zvířat!

9,
23 299,-

Také vyšlo:

MOJE PRVNÍ
ENCYKLOPEDIE –
ATLAS SVĚTA

Věk: 5+, 260 × 260 mm, váz., 48 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
DRAČÍ VÝHEŇ

9, 1
1 149,

Snoplivcův drak Tesák líná. Žhavé šupiny, které
z něj padají, způsobují po celém Blpu požáry.
Když nešťastný Tesák z ostrova odletí a nevrací
se, Škyťák s Bezzubkou a jejich kamarádi se za
ním vydávají na záchrannou akci. Na Tesáka má
však spadeno také Alvin Úhoř… Kdo se k Tesákovi dostane první – Škyťák s přáteli, nebo Alvin?

Věk: 8+, 225 × 280 mm, váz., 128 str.

TLAPKOVÁ PATROLA –
HRAVÁ KNÍŽKA

9,
15 199,-

Také vyšlo:

Také vyšlo:

JAK VYCVIČIT
DRAKA –
ÚPLNÝ
FILMOVÝ
PRŮVODCE

TLAPKOVÁ
PATROLA –
KNÍŽKA
ZÁBAVNÝCH
ÚKOLŮ
Věk: 8+, 152 × 228 mm, brož., 64 str.

9,
3
2 299,-

Když je někdo v nouzi, Tlapková patrola
ihned přispěchá na pomoc. Přidejte se
k neohroženým štěňatům z Tlapkové patroly a jejich kamarádovi Ryderovi a prožijte s nimi spoustu skvělých dobrodružství!
Barevné magnetky s oblíbenými hrdiny
dětem umožní vymýšlet jejich vlastní příběhy s Tlapkovou patrolou v hlavní roli!

9,
21 269,-

2

9,
3
2 299,-

Věk: 4+, 200 × 250 mm, lepo., 10 str.

SUPERSTAR
SPONGEBOB

SPONGEBOBOVA
KUCHYŇSKÁ MISE

9,
3
1 169,-

Díky řízení osudu, touze stát se
slavným a náklonnosti fanoušků je
SpongeBob vybrán do televizní
soutěže. Producent Bary Kuda,
machr v oboru, vidí SpongeBobův
talent a očekává tak hvězdnou popularitu pro něj i pro sebe. A že je
SpongeBob na všudypřítomné kamery připraven!
Jenže, než bys řekl „krabí hambáč
od Křupavého kraba“, všechna ta
sláva stoupne SpongeBobovi do
hlavy. Opustí SpongeBob své přátele ze Zátiší Bikin a stane se oceánskou celebritou? Nebo je snad
ve vzduchu cítit něco prohnilého?

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.

Uva ř te s i d o b
Věk: 6+, 145 × 205 mm, váz., 64 str.

9, 1
1 149,

9,
9
1 249,-

rot y!

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

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
SRNEČKA SISI
Srnečka Sisi miluje létání v měsíčním světle. Poletuje nad hlavami spících vílích zvířátek a šeptá jim do uší sladké
sny. Jednou v noci potká malého ježečka, který se bojí usnout. Dokáže ho Sisi přesvědčit, že v Kouzelném lese se
není čeho bát?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat je krásné.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Již vyšlo:

ZVÍŘÁTKA
Z KOUZELNÉHO
LESA –
PONÍK POLY
PEJSEK PUNTÍK
KRÁLÍČEK KÁŤA
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

3

C – ČTEME SAMI –
GENETICKÁ METODA –
POHÁDKY
KOCOURA ŠIKULY

9,
15 199,-

• pro začínající čtenáře schopné samostatného
čtení, kteří se učí číst genetickou metodou
(VELKÁ PÍSMENA)
• jednoduché, srozumitelné a krátké příběhy
• větší písmo a kratší věty pro pohodlný nácvik
čtení
• návodné ilustrace

Stupeň C
ČTEME SAMI

Stupeň D
ČTEME S RADOSTÍ
• pro pokročilejší čtenáře
• delší, ale jednoduché
příběhy rozdělené na
kratší kapitoly
• menší písmo a delší
věty
• dělení slov na konci
řádku
• doplňující ilustrace

• pro začínající čtenáře schopné
samostatného čtení

Také vychází:

ČTEME SAMI –
POHÁDKY
KOCOURA ŠIKULY
Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 56 str.

A – ČTEME S OBRÁZKY –
Z POHÁDKY DO
POHÁDKY

• jednoduché,
srozumitelné
a krátké příběhy
• větší písmo
a kratší věty
pro pohodlný
nácvik čtení
• návodné
ilustrace

9, 5
1 199,

Máte doma předškoláka nebo
začínajícího čtenáře? Objevte
společně s ním pohádkový
svět 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 prvňáčky, kteří se učí číst
genetickou metodou.

4

NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

Stupeň C
ČTEME SAMI –
GENETICKÁ METODA

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou
a jeho kamarády. Osm krátkých pohádek doplněných krásnými ilustracemi je přizpůsobeno čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text a větší velikost písma jim usnadní
první samostatné pokusy
o čtení.
Pracovní listy
volně ke stažení
na www.kmc.cz

ČTENÁŘSKÝ SYSTÉM

9,
15 199,-

Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str.

Stupeň A
ČTEME S OBRÁZKY
• pro děti předškolního
věku, které neumějí
číst
• pro začínající čtenáře,
kteří se učí číst
genetickou metodou
• kombinace textu
a obrázků, doplňování
slov za obrázky
• velká písmena
• bez dělení slov
na konci řádku

Stupeň B
ČTEME SPOLU
• pro začínající
čtenáře
• společné čtení dětí
a rodičů – ve čtení
se střídají
• dvě velikosti
písma – větší pro
děti, menší pro
rodiče
• krátké věty bez
složitých slov pro
dítě
• návodné ilustrace

D – ČTEME S RADOSTÍ –
ČÁRY, MÁRY, KŮŇ

4, 8
2
1 2 9,

Možná tomu úplně nevěříte, ale
je to tak: Přání se plní, doopravdy! A to bohužel i ta, která jsme
si zas až tolik nepromysleli
a která, když se stanou skutečností, nás dokážou pořádně
zaskočit. Jako třeba Julii. Dlouho snila o tom, že bude mít
opravdového koně. Poté co se
ale jedno krásné ráno objevil
u ní v pokojíčku, byla z toho
pořádně paf. Co bude dělat
s koněm v paneláku? To bude
pěkné pohroma. Nebo spíš
legrace?

9,
15 199,-

(PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE)
Příběh o Alee, dívce moře, napsaný na míru začínajícím čtenářům!
Sammy se během noci na moři
ztratí a nikdo neví, kde je mu konec. Alea, Ben a Lennox se ho
vydávají hledat do magického
podvodního světa, jehož dřívější
krása pomalu vadne. Když na dně
oceánu najdou mezi plastovým
odpadem Sammyho kameru, začnou si dělat velké starosti. Kde
chlapec vězí a co se mu mohlo
stát?

Pracovní listy
volně ke stažení
na www.kmc.cz

Věk: 7+, 170 × 220 mm, váz., 80 str.

B – ČTEME SPOLU –
JAK SE VODNÍČEK
STAL HASIČEM

ALEA – DÍVKA MOŘE:
KOUZLO VODNÍCH
PANEN

9,
5
1 199,-

Chytání dušiček do hrníčků
vodníka Lojzíka moc neláká. On
chce lidem pomáhat, a ne je topit! Po dlouhém hledání ho napadne, jak proměnit svou lásku
k vodě a ke koním v něco užitečného. Co takhle stát se hasičem!
Knížka pro společné čtení dětí
a rodičů. Část textu je přizpůsobena začínajícím čtenářům. Příběh je doplněný velkým množstvím návodných ilustrací.

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 64 str.

Věk: 8+, 145 × 210 mm, váz., 64 str.

DOBRODRUŽSTVÍ
V ZEMI NINDŽŮ

9,
3
1 169,-

Vzhůru na výpravu do země nindžů!
Stačí tak málo – otevři knihu, vyslov přání a magický domeček tě přenese do starého Japonska.
Anička s Kubou se vrátí v čase a budou poznávat
dávnou asijskou kulturu. Cestu jim zkříží nelítostní samurajové, ale tím překážky nekončí…
Dokáží se vrátit zpět s pomocí malé myšky?
První velký příběh pro začínající čtenáře.

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 88 str.

5

MARKÉTKA A KOUZELNÁ
ZVÍŘÁTKA –
LÉTAJÍCÍ KONÍK

9,
3
1 169,-

JEDEN PRO MĚ,
JEDEN PRO TEBE
Poznej sebe a své kamarádky!
V jednom cool obalu se skrývají dva
třpytivé zápisníky. Každý má jiný design,
obsah je ale stejný – plný testíků, úkolů,
výzev a otázek na tělo. Jeden je pro tebe, druhý dej kamarádce nebo kamarádkám. Vše poctivě vyplňte a odhalte,
v čem jste stejné a v čem každá naprosto jedinečná.

Žít se zlou macechou a nevlastními
sourozenci není žádná pohádka.
Proto Markétka často utíká do
kouzelného lesa, ve kterém žijí
jednorožci, skřítci, víly, ale i zlí
skřeti. Při úprku před jedním z nich
omylem zraní maličkého létajícího
koníka. Pokud chce napravit svoji
chybu, bude muset najít Boba
Stájníka, o kterém se povídá, že
umí léčit kouzelná zvířátka.
Dokáže jeho domek vypátrat?
Naučí se od něj jeho řemeslu?
NOVÁ SÉRIE!

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 72 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
ROZTOMILÁ LAMA
Ema život v Záchranné ZOO strýčka Horáce zbožňuje. A protože dokáže mluvit se zvířaty, je tam vždy vítanou pomocnicí.
Nejnovějším přírůstkem do zahrady je roztomilá lama a Ema se těší, že bude hvězdou připravované zimní
show. Její krásné oči jsou však malinko smutné. Byla zvyklá žít ve stádě a najednou je sama. Najde pro ni
Ema nové kamarády?

9,
12 159,-

9,
12 159,-

Již vyšlo:

EMA A JEJÍ
KOUZELNÁ ZOO –
ROZPUSTILÁ PANDA
VYSTRAŠENÝ TULEŇ

6

9,
19 249,-

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

9,
2
1 159,-

JÁ A ANASTÁZIE
Každá je jiná: Markéta podědila dědečkovu
vášeň pro vědu a vyzbrojená lupou a mikroskopem prozkoumává svět, zatímco Anastázie jím lehkými baletními krůčky proplouvá.
Přesto tyto dvě dívky spojuje to nejopravdovější přátelství. Díky své rozdílnosti zažívají
spoustu dobrodružství a daří se jim řešit
i pěkně zapeklité situace. Jako třeba záhadu, proč je jejich spolužačka tak nesnesitelná. Je to její povahou, nebo je za tím něco
úplně jiného?

4,
18 229,-

MOTÝLÍ POŠTA
Mikuláš má báječného dědečka, se kterým
podniká skvělá dobrodružství. Babička již
zemřela, takže děda teď žije sám a je ještě
trochu posmutnělý. Rád na ni s láskou vzpomíná a Mikuláš s ním. Na společných výletech často objeví něco, co jim ji připomene.
A když kolem nich proletí motýli, vědí, že
jsou to poslové, které jim z nebe posílá babička…
Něžný příběh, který citlivě zpracovává téma,
o kterém je někdy těžké mluvit.

9,
15 199,-

Pří b ě h
o h ol či čí m
p řá te l s t v í
Věk: 9+, 145 × 205 mm, váz., 160 str.

KOUZELNÉ
KOŤÁTKO – LETNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ

9, 1
1 149,

Prázdniny na venkově u tety? To bude
pěkná nuda, myslí si Lisa. Vůbec se netěší, tím spíš, že tam nikoho nezná. Pak
ale ve stodole najde malé oranžové
kotě. Sláva! S tímhle kouzelným chlupáčem ji čeká to nejúžasnější léto.

Věk: 5+, 216 × 276 mm, váz., 32 str.

Z. SVĚRÁK
A J. UHLÍŘ DĚTEM

9,
9
3 499,-

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře?
Sami autoři pro vás vybrali to nejlepší ze své
tvorby – pohádky, operky i písničky, které vám,
jak říká Zdeněk Svěrák, „vlezou do ucha“. Máte
je tu nejen s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové.
Tak ať se vám hezky listuje, zpívá, hraje i poslouchá.
To nejlepší z tvorby oblíbených autorů!

9,
11 149,-

Také vyšlo:

KOUZELNÝ
KRÁLÍČEK –
STRÁŽCE
KLÍČE
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 136 str.

Věk: 7+, 210 × 297 mm, váz., 352 str.

7

ŽENY, KTERÉ SE
NEBÁLY ZMĚNIT
SVĚT

DRAK S ČOKOLÁDOVÝM
SRDCEM

9,
23 299,-

Dračice Aventurína je připravena vylétnout
z rodné jeskyně a objevovat svět. Jenže její rodiče si to nemyslí. Tak se jim to rozhodne dokázat
a zajme to nejnebezpečnější zvíře ze všech –
člověka. Kdyby jen tušila, že žena, na kterou narazí, jí dá vypít začarovanou čokoládu, po které
se přemění v obyčejnou lidskou holku! Ale
Aventurína se nevzdává. Stačí jen získat místo
učně v čokoládovně a pak ještě všem ukáže, kdo
je tady drak!

101 medailonků vědkyň, političek,
aktivistek, sportovkyň, umělkyň,
průzkumnic, zkrátka zajímavých
sebevědomých žen, které se nebály žít podle svých představ. Šly
za svým posláním, vytyčenými cíli
a posunuly společnost o kousek
dál.
Poznejte životy těchto průkopnic.
Dozvíte se, v čem byly výjimečné,
jaké překážky musely překonávat
a co je na jejich cestě inspirovalo.
Každý z nás má šanci změnit
svět. Přečtěte si inspirativní příběhy žen, které to dokázaly.

Věk: 8+, 180 × 248 mm, váz., 128 str.

Věk: 8+, 129 × 198 mm, váz., 240 str.

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?
Již vyšlo:

PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM
KONCEM –
ZATOULANÉ
ŠTĚŇÁTKO
ZAPOMENUTÉ
JEHŇÁTKO
VYPLAŠENÝ
JEZEVEC
ZTRACENÝ
JEŽEČEK

8

9,
11 149,-

9,
21 269,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

9,
11 149,-

LAPKA –
POKLAD TŘÍ KRÁLŮ
(1. DÍL)

THE LEGO® MOVIE 2™ –
OFICIÁLNÍ ROČENKA
2019

9,
23 299,-

Mladá dívka mezi zlodějíčky? Kdo to kdy viděl! Lapka Lili je ale rozhodně na svém místě
– je fikaná, obratná a nebojí se ničeho a nikoho, ani Velmistra cechu lapků, který jí kdovíjak
nevěří a zásobuje ji jen podřadnými úkoly.
Jenže Lili vloupačky a drobné krádeže nelákají, touží se stát mistryní v oboru. Kdyby jen
tušila, že v příští misi objeví prastarý kult
spolčený s dávno zapomenutými nadpřirozenými silami a že před
ním bude muset zachránit svět!
Dobrodružný fantasy
komiks pro děti.

Tví oblíbení hrdinové z LEGO Movie 2 se
vydávají vstříc novým dobrodružstvím
a potřebují na nich tvou pomoc. V této knize
budete společně řešit různé hlavolamy, plnit
úkoly, procházet nebezpečnými situacemi,
ale také se dobře pobavíte u vtipných
komiksových příběhů a procvičíte si svůj
postřeh. Tak neváhej,
sestav si přiloženou
minifigurku Emmeta
a vydej se s ním na
bláznivou jízdu plnou
akce!

Věk: 10+, 184 × 260 mm, váz., 96 str.

Věk: 7+, 285 × 216 mm, váz., 64 str.

VŠECHNO, CO JSTE
KDY CHTĚLI VĚDĚT
O MĚSÍCI

W H E E LS
Č A S O P IS H OT
P Ř E D P LATIT!
M ŮŽ ETE TA K É

100

9,
3
2 299,-

Jak starý je Měsíc? Proč je kulatý? Kolik lidí
už ho navštívilo? A jakou spojitost má se
slavným Titanikem? Objevte odpovědi na
všechny všetečné otázky o vesmíru a především o Měsíci. Dozvíte se nejen hromadu
nových a zajímavých informací, ale užijete si
i spoustu zábavy s interaktivními mechanismy a hravými ilustracemi. Tak nasadit skafandr a hurá za poznáním!

PRVNÍCH
PŘEDPLATITELŮ ZÍSKÁ

ZDARMA

Mattel 2019

JEDINEČNÉ AUTO
Z LIMITOVANÉ SÉRIE
HOT WHEELS!

®

SI

9,
3
2 299,-

100 ZAPLACENÝC H OBJED NÁVEK
AKCE PLATÍ OD 6.09. 2019 PRO PRVN ÍCH
E OBJED NAT NA www.s end.cz
MŮŽET
SI
É
PLATN
PŘED
ÉHO.
PLATN
PŘED
si můžete předplatit!
Na stránkách www.send.cz najdete nabídku

dalších našich časopisů, které

Věk: 6+, 230 × 280 mm, váz., 16 str.

9

OHROŽENÁ
ZVÍŘATA

9,
15 199,-

Podívejte se kolem sebe. Taky jste
si všimli poházených odpadků,
chřadnoucích stromů a rostlin? Nezdá se vám, že některé obyvatele
vidíte čím dál méně? Není divu –
my, lidé, jsme to přírodě totiž pěkně zavařili. Dokonce tak, že některá
zvířata budeme brzy znát jen z obrázků. Lidí přibývá a přírody ubývá.
Pomozte přírodě a čtěte! Dozvíte
se, jaká místa, zvířata i rostliny jsou
v ohrožení a jak jim můžete pomoci.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
VTIPY A HÁDANKY

,79 99,-

Zažeň dlouhou chvíli luštěním!
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky
a k tomu navíc vtipy a hádanky, které prověří
tvůj bystrý úsudek. 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.

,79 99,-

,74 89,-

Již vyšlo:

LUŠTĚNÍ
PRO DĚTI –
LIDSKÉ TĚLO
NEUVĚŘITELNÝ
SVĚT
Věk: 6+, 215 × 280 mm, váz., 36 str.

KLUB TYGRŮ –
TAJEMSTVÍ STARÉHO
DOMU

4,
4
1 179,-

Biggi, Luk a Patrik náhodou při projížďce na kolech objevují starý dům, o němž kolují podivné
zvěsti. Zdá se, že s polorozpadlým domem opravdu něco nehraje. Rozhodnou se, že do domu
proniknou. Na stole objevují starou fotografii
v rámečku. Jen se jí však dotknou, stane se něco
strašného: v pokoji se
zjeví přízrak, který jako by je chtěl před
4, něčím varovat. Pomoz
4
1 179,
vyřešit Klubu Tygrů
další záhadný případ!

Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 72 str.

KLUB TYGRŮ –
GLADIÁTORŮV ZLATÝ
POKLAD
Během školního výletu po římských vykopávkách se
stane nepochopitelná věc: Patrik a jeho kamarádi
z Klubu Tygrů se přenesou časem zpět do antického
Říma. Události okamžitě naberou nebezpečný spád:
Biggi se stane otrokyní a Luk musí bojovat s gladiátorem! Když tajně vyslechnou plány římského vládce, jak získat legendární
gladiátorův zlatý poklad,
začne jít opravdu do tu4, hého. Zvládnou Tygři pa4
7
1 1 9,
novníka zastavit a přijít
na to, jak se vrátit do současnosti?
Již vyšlo:

Již vyšlo:

KLUB TYGRŮ –
HLAS ZE ZÁHROBÍ

10

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 136 str.

KLUB TYGRŮ –
ZÁHADA
DIVOKÝCH DUCHŮ
Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 136 str.

4, 4
1 179,

FOTBALOVÁ
HVĚZDA –
GAMEBOOK

BITVA O DARK
DAGALUR –
1. MISE COLD
BLOOD COOPERA

9,
13 169,-

Fotbalový gamebook pro kluky!
Tomovi se splnil sen – vybrali si ho
k profíkům, a tak bude letos poprvé hrát první ligu! Jak se má ale
v novém prostředí chovat, když
každé rozhodnutí má své následky? Má poslouchat taktické rady
trenéra, nebo se předvést a hrát
sám na sebe? Má nafilmovat penaltu, nebo se držet zásad fair
play? Má se před tréninkem pořádně vyspat, nebo si vyrazit s kamarády? Všechna tahle rozhodnutí teď záleží jenom na tobě.

9,
9
1 249,-

Gamebook pro fanoušky hry Fortnite.
Patříš mezi 2 % lidstva, která přežila
globální katastrofu. Jediná zbraň, kterou máš, je krumpáč. Všude číhají nepřátelští válečníci a jdou po tobě. Dokážeš projít Dagalurem a přežít?
Sbírej materiál, který tě ochrání před
nepřáteli. Hledej užitečné předměty,
vylepšuj statistiky a vybav se zbraněmi určenými pro konkrétní typy boje.
Jen správná rozhodnutí a dobrá výbava tě dovedou k epickému vítězství.
Přežiješ?

Pro fa n o u šk y
h ry Fo rt n ite
Věk: 10+, 120 × 186 mm, brož., 128 str.

Věk: 10+, 123 × 190 mm, váz., 136 str.

SCRATCH WARS –
STARTER CANBALANDIA

SCRATCH WARS –
STARTER VAMPIRIA

Rozšiřující edice české karetní hry se zcela
novým hrdinou v každé krabičce!
Ostrov kanibalů se na planetě Overcorner objevil teprve nedávno, už teď ale o jeho věčně
hladových obyvatelích kolují hrůzostrašné
zkazky. V základní sadě objevíš 12 postav, jako
je Nasupený sup, trpaslík Kostižer a obávaná
Drsná hospodyňka. Pozor, jsou po zuby ozbrojeni! V balíčku na tebe čeká 20 rozličných
zbraní.

Rozšiřující edice české karetní hry se zcela
novým hrdinou v každé krabičce!
Mořeplavci z Overconeru se konečně doplavili k záhadnému ostrovu, jejž dlouhou dobu
zahalovaly mlhy a strašidelné legendy. Na
přístavní ceduli stálo – Vampiria.
Nová edice české sběratelské karetní hry
Scratch Wars přináší hráčům rozšíření v podobě další země. Najdeš v ní 12 nových hrdinů a zbrojnici se 20 originálními zbraněmi.

Součástí: 2+1 stírací karty hrdinů + 6 stíracích
karet zbraní (skenovatelné do aplikace), stírátko, tyčka pro hraní fyzicky, virtuální soutěžní body a kartička pravidel.

9,15199,-

9,15199,-

Součástí: 2+1 stírací karty hrdinů + 6 stíracích
karet zbraní (skenovatelné do aplikace), stírátko, tyčka pro hraní fyzicky, virtuální soutěžní body a kartička pravidel.

11

9,
3
2 299,-

PŮLNOČNÍ HODINA
Emilyini rodiče zmizeli. Dívka brzy přijde na to, že uvízli v podivném nočním světě, ve kterém se čas zastavil
o půlnoci a obývají ho příšery a strašidla všeho druhu. A všechny jsou jí v patách.
Vyzbrojena jen pořádně proříznutou pusou a oschlým obědem v krabičce se přesto vrhá do hledání pravdy.
Co má její rodina společného s Půlnoční hodinou? Dokáže zabránit tomu, aby náš svět ovládla věčná noc?
A stihne to dřív, než sní svůj jediný sendvič?
1. díl nové série.

Právě odbila půlnoc.
Připravte se, skvělé
dobrodružství začíná!
Věk: 10+, 135 × 198 mm, váz., 336 str.

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
VÝPRAVA DO
ANTARKTIDY

9,
9
1 249,-

Tažný pes Samson je nesmírně hrdý na to, že
se stane součástí výpravy do Antarktidy, kterou vede slavný badatel Ernest Shackelton.
Těší se, až poběží ledovou plání vstříc slávě,
která jistě na všechny členy expedice čeká.
Bummer, jeho kamarád ze smečky, si přeje
jediné: přežít a vrátit se domů celý.
Když jejich loď Endurance
brzy po vyplutí uvázne v le9,
du, nastanou pro psy i po19 249,sádku krušné chvíle. Cesta
za slávou se změní v boj
o přežití…
Již vyšlo:

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
NA TITANIKU
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Věk: 10+, 140 × 205 mm, váz., 224 str.

GARRY HOP
A OSTROV
ZÁZRAKŮ

9,
9
1 249,-

Jedenáctiletý Garry Hop žije
v zemi, kde zuří válka. Dvě znepřátelené rodiny Fiderbi a Veronti bojují proti sobě a konec
jejich sporu je v nedohlednu.
Garryho nemocnou matku může vyléčit pouze bylina z kouzelného Hunského ostrova, jenže
o něj se vedou boje. Podaří se
mu rostlinu s pomocí místního
šamana najít? Překoná nenávist
k Alině, dívce z nepřátelské rodiny Fiderbi, se kterou ho osud
svede dohromady?
Úžasný příběh plný zvratů
a magie o síle přátelství, toleranci a odpuštění.

Věk: 9+, 140 × 210 mm, váz., 200 str.

SPIRIT ANIMALS:
SOUMRAK
STRÁŽCŮ –
DRAČÍ OKO
Conora, Abeke, Mej-lin a Rolana
zajali nemilosrdní Přísežníci. Měli by stanout před soudem, místo toho jsou však tajně dopraveni do odlehlého paláce. Tam
zjišťují, že spiknutí proti nim je
hlubší a hrozivější, než si kdokoli
uvědomoval. Někdo manipuloval s vůdci Erdasu i Zelenopláštníků, aby objevil mocnou relikvii
s potenciálem seslat povodeň
na celý svět.
Podaří se jim zastavit hrozící katastrofu dřív, než celý Erdas zaplaví voda?
8. díl.

AKTIVITY S NÁLEPKAMI – BALÍČEK:
HRAVÉ KOČIČKY; KRÁSNÍ KONÍCI;
ROZTOMILÍ KRÁLÍČCI

9,
9
1 249,-

Pojď si hrát s roztomilými kočičkami, koníky či králíčky! V sešitě plném veselých
fotek zvířátek najdeš spoustu aktivit, se kterými si užiješ skvělou zábavu. Budeš
vybarvovat, doplňovat, pátrat, hádat, ale hlavně nalepovat! Většinu úkolů totiž budeš plnit pomocí samolepek,
které jsou snímatelné, takže je můžeš používat stále dokola. Tak na nic nečekej a pusť se do toho!

9,
9
1 3× 99,-

9,
19 249,-

Již vyšlo:

SPIRIT ANIMALS:
SOUMRAK STRÁŽCŮ –
KROTITEL BOUŘÍ
(7. díl)

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 200 str.

MAX – KOČIČÍ DETEKTIV:
ZÁHADNÝ PORTRÉT

9,
9
1 249,-

Max a spolu s ním celá divadelní společnost odjíždějí sehrát halloweenské představení na starý
hrad. Zkoušky začnou dobře, brzy se však začne
mluvit o strašidelných událostech a rodinném
prokletí a mezi herci zavládne panika. Proslýchá
se, že rodinný portrét ožívá a vychází z něj duch
lady Celine. Maxovi však jeho detektivní instinkt
napovídá, že všechno to strašení spíš než se zákeřnými démony
souvisí s drahokamy, na něž má
9,
9
,1
patrně někdo zá249
lusk…

Již vyšlo:

MAX – KOČIČÍ
DETEKTIV:
PODEZŘELÁ
PĚVKYNĚ
Věk: 9+, 128 × 195 mm, váz., 208 str.

u2
za cen
knihy
3
–
k
Balíče
Věk: 5+, 210 × 280 mm, brož., 26 str.

PŘÍRUČKA PRO
NEZKUŠENÉ
SPISOVATELE

9, 1
2 269,

Máš touhu psát příběhy, blogy,
články, divadelní hry nebo dokonce básně? Tak si pořiď tuhle
skvělou příručku!
Provede tě celým procesem psaní – od počátečních nápadů přes
vytváření struktury příběhu až po
rady, jak správně pracovat s gramatikou a slovní zásobou. Získáš
tipy, na co si dávat pozor a jakým
nešvarům se vyhýbat.
Nechybí praktické seznamy slov
charakteristických pro jednotlivé
žánry a ukázky spisovatelských
technik slavných autorů.

Věk: 12+, 188 × 240 mm, váz., 112 str.

13

HURÁ DO GALERIE
Vydejte se na poznávací výlet do světa výtvarného umění. Cesta povede napříč staletími i uměleckými styly. Provázet vás budou
veselé ilustrace, díky nimž si pojmy ze světa
výtvarného umění snadno zapamatujete.
Seznámíte se s nejvýznamnějšími díly historie a umělci, kteří je vytvořili. Nechybí výtvarné aktivity, díky kterým se i z vás stanou
experti na umění, nebo dokonce samotní
umělci!

9,
9
1 249,-

PYŽAMASKY –
HRAVÁ KNÍŽKA

9,
2
2 299,-

Neohrožené Pyžamasky jsou stále ve střehu, zvlášť když je poblíž zlomyslný Noční
nindža a lstivá Měsíčnice. Sovička, Gekko
a Kočičák budou muset opět vyrazit do
noci, aby se utkali s padouchy a zachránili
den!
Barevné magnetky dětem umožní vymýšlet jejich vlastní příběhy o hrdinných Pyžamaskách.

9,
27 349,-

Již vyšlo:

HRAVÝ
PRŮVODCE
PRAHOU
Věk: 10+,
Věk:248
7+, 200
str., 145
× 260
× 210
mm,mm,
váz.,pevná
80 str.vazba

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
KRÁLÍKOVO TAJEMSTVÍ
V jednom obchodě se zvířátky se ve špinavé kleci
choulil nešťastný králík. Lotka poznala, že má magické schopnosti, a rozhodla se ho zachránit. Jeho
přítomnost v kouzelném zverimexu se ale vůbec
nelíbí jezevčici Sofince, která se urazí a uteče z domova. A aby toho nebylo málo, začnou se dívce
zdát podivné sny. Naznačují, že Lotčin dlouho nezvěstný otec stále žije – a míří do Netherbridge!

9, 1
1 149,

Věk: 4+, 200 × 250 mm, lepo, 12 str.

DOKTORKA MICKA –
MLSNÉ KOTĚ
Doktorka Micka a její asistent Burák pořádají
ve své ordinaci Den zářivých úsměvů a všem
zvířátkům kontrolují chrup. Znenadání jsou ale
přivoláni na festival v Bodlákově, kde právě
probíhá soutěž v pečení dortíků. Mlsná kočička
Sněženka nedbala varování a popálila se o příliš horký dort. Micka s Burákem neváhají ani
chvilinku a rychle vyrážejí k dalšímu případu!

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Již vyšlo:

Již vyšlo:

MAGICKÁ
ZVÍŘATA –
KŘEČKOVY
ZÁZRAKY

DOKTORKA
MICKA –
NEŠIKOVNÉ
ŠTĚNĚ
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Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 104 str.

9,
11 149,-

Věk: 7+, 130 × 188 mm, váz., 96 str.

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.

ERAGON JE ZPĚT!

Od stejného autora již vyšlo:

9,
9
1 249,-

9,
7
2 349,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

ERAGON (1. díl)

ELDEST (2. díl)

BRISINGR (3. díl)

INHERITANCE (4. díl)

měkká vazba

měkká vazba

měkká vazba

měkká vazba

Věk: 10+, 135 × 203 mm, váz., 288 str.

ALCHYMISTOVA ŠIFRA –
VOLÁNÍ PŘÍZRAKU
Christopher neví, kým je. Probouzí se sám daleko
od domova a bez vzpomínek.
Vesničané říkají, že ho posedlo neviditelné zlo
a vědomí nabyl až po zásahu místní čarodějnice.
Christopher tuší, že jeho stav souvisí se záhadným mizením dětí, ke kterému ve vesnici dochází.
Lidé věří, že se vrátil zlovolný duch Bílé paní,
která krade děti a pohlcuje jejich duše. Rozpomene se Christopher na své
jedinečné nadání, vyřeší
,temné tajemství a objeví
79 49,2
3
ztracené děti?
4. díl dobrodružné série
plné magie, záhad a šifer.

9,
7
2 349,-

JEDEN TEMNÝ TRŮN
Bitva o korunu začala. Tři sestry budou
čelit té nejsmrtelnější překážce – jedna
druhé! Kdysi nejslabší Katharina je teď
mocnější než kdy dřív. Arsinoe odhalila
tajemství svého daru a získala tak velkou
výhodu. Dokáže jej však použít tak, aby si
toho nikdo nevšiml? Mirabella, všemi považovaná za jistou vítězku a budoucí královnu, musí čelit zákeřným útokům, které
se neustále stupňují. Dokáže ubránit sebe a své nejbližší?

9, 1
3 399,

9,
7
2 349,-

Již vyšlo:

ALCHYMISTOVA
ŠIFRA – TEMNÁ
KLETBA (3. díl)
Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 144 + 144 str.

Již vyšlo:

TŘI TEMNÉ
KORUNY
Věk: 14+, 145 × 210 mm, váz., 472 str.
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KRONIKY KAVALONU –
HNĚV PEGASŮ

9,
9
1 249,-

ck
Do p o ru č u jeaRuito r
Rio rda n, yh o
Pe rc
Ja c ks o n a!

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 280 str.

Olaw, jeden ze strážců Země, byl probuzen ze sladkého spánku v kmeni svého
modřínu. Dozvěděl se, že jeden z dalších
strážců není k nalezení, a jeho vždy usměvavý obličej se zachmuřil. V podobě puštíka se okamžitě rozletěl k městu. Divočina i zvěř kolem něj však začaly mizet a on
se ocitl v neznámém světě. V patách mu
jsou nejen vojáci, ale i okřídlenci chrlící
oheň, kteří nemají na Zemi co dělat…

16

9,
7
2 349,-

Aru má ve zvyku trochu si vymýšlet. No –
vlastně svým spolužákům lže, jako když tiskne: o svých výletech po světě nebo o luxusním bydlení. Ve skutečnosti žije v malém
bytě přilepeném k muzeu indického umění
a kultury, kde je její máma kurátorkou. Aru
zná všechny exponáty jako své boty, až na
záhadnou „prokletou“ lampu, kterou má
přísně zakázáno rozsvěcet. Jenže když má
příležitost se před spolužáky blýsknout, samozřejmě neodolá…
1. díl.

Národy Kavalonu kdysi vedly nekonečné boje.
Válka skončila, spolu s ní ale i přátelství, které
mezi nimi dříve panovalo. Kentauři se považují
za všem nadřazenou rasu. Kelpie viní kentaury
ze svého vyhnanství v moři, z jednorožců se
stali krutí otrokáři a pegasové se uchýlili do
dobrovolného exilu v horách. A v této zoufalé
situaci se objeví nový společný nepřítel. Dokáží
se národy Kavalonu spojit a čelit mu? A mohou
si vůbec ještě vzájemně věřit?
1. díl dobrodružné fantasy!

STRÁŽCI ZEMĚ

ARU ŠAH
A KONEC ČASU

9,
9
1 249,-

Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 248 str.

Věk: 11+, 145 × 210 mm, váz., 392 str.

MŮJ ŠKOLNÍ DIÁŘ
Školní diář by měla mít každá správná holka,
která si chce udržet pořádek ve všech svých
plánech!
S jeho pomocí totiž neztratí přehled o domácích úkolech, akcích, které ji čekají, a spoustě dalších věcí, na které by neměla zapomenout. Může mu svěřit svá přání a myšlenky
nebo se z něj naučit nové citáty.
A pozor! Diář je univerzální, takže lze používat bez ohledu na kalendářní rok. Je to
zkrátka dokonalý společník každé školačky!

,99 119,-

Věk: 7+, 148 × 210 mm, brož., 192 str.

MINECRAFT – STAVÍME:
ZEMĚ ZOMBIE

9,
15 199,-

V této oficiální příručce najdete různé stavitelské nápady od zombie arény a hřbitova plného zombie až po město nemrtvých
a přísně tajnou laboratoř, v níž se zombie
léčí. Postupujte u každé stavby podle pokynů a ani se nenadějete a budete mít postavenou celou Zemi zombie. V ní si s přáteli určitě užijete spoustu zábavy!

ROBLOX –
KDE JE NOOB?
Pozor, v Robloxu zavládla panika! Nějaká neznámá síla narušila
chod hned několika nejoblíbenějších her ze světa Robloxu.
Vypadá to, že někdo přeskakuje
mezi hrami a v každé rozpoutává
chaos…

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

MINECRAFT KRONIKY MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 1 – WOODSWORDU 2 –
VÍTEJTE VE HŘE!
NETOPÝŘÍ NOC
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!

9, ,9
2 2 × 199
k–
Balíče
y
ih
2 kn

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 144 + 144 str.

9,
15 199,-

Věk: 8+, 216 × 300 mm, váz., 40 str.

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
PRŮVODCE PRO
PROFÍKY

9,
9
1 249,-

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

9,
19 249,Již vyšlo:

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
ZÁKLADNÍ
PRŮVODCE

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 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,-

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 správné vyplnění záznamového archu a tipy na správnou strategii při řešení testových úloh.

GRAFOMOTORIKA
PRO PRVŇÁKY –
DOBRODRUŽSTVÍ
DIVOČÁKA FANDY
Máte doma novopečeného prvňáčka, který se příliš nehrne do
nácviku psaní? Seznamte ho s divočákem Fandou! Vaše dítko
s ním zažije kupu legrace, a aniž
by to tušilo, procvičí si dovednosti, které jsou pro správný nácvik
psaní klíčové. Společně budou
řešit zábavné úkoly, jež povzbuzují přirozenou zvídavost a motivují k tomu, aby se v jejich plnění
pokračovalo. Napínavá dějová
linka pomůže dítěti sledovat příběh a podpoří jeho chuť ke čtení.

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

ZÁBAVNÁ
MATEMATIKA
A LOGIKA PRO
BYSTRÉ DĚTI

9, 1
1 149,

Podpořte matematické nadání
svých dětí!
Publikace je zaměřená na rozvoj
matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti, které hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Obsahuje
pestrou směs různých typů zadání – zebry, algebrogramy, slovní
úlohy, číselné řady, logiku děje,
šifry, prostorovou i plošnou představivost.
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Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 96 str.

9,
11 149,-

Věk: 6+, 210 × 297 mm, brož., 48 str.

MATEMATIKA V MALÍČKU
PRO 2. TŘÍDU

,99 119,-

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z matematiky?
Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo
je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou
bavit! Látka 2. třídy je zpracována do tvořivých
a hravých úkolů, nechybí početní úlohy či doplňovačky. Cvičebnice je navržena tak, aby děti pracovaly samostatně. Samozřejmostí je klíč správných
řešení. Obsah knihy koresponduje s učivem Rámcového vzdělávacího programu pro 2. třídu ZŠ.

,99 119,-

,99 119,-

,99 119,Již vyšlo:

MATEMATIKA
V MALÍČKU
PRO 3. TŘÍDU
PRO 4. TŘÍDU
PRO 5. TŘÍDU

Věk: 7+, 163 × 205 mm, brož., 88 str.

ČESKÝ JAZYK OD
ŠESTKY DO DEVÍTKY –
CVIČEBNICE
PRO 6. TŘÍDU ZŠ

4,
0
1 129,-

Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 6. třídu?
Umíš zodpovědět v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku? Pokud ne a chceš si svoje mezery
doplnit, je pro tebe určena právě tato cvičebnice,
která tě formou různých typů cvičení provede gramatickými jevy šestého ročníku. Cvičebnice vychází
z konceptu knižní
řady Od šestky
,
4
,do devítky – Čes10 129,99 119,ký jazyk stručně
a přehledně.
Již vyšlo:

ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY DO DEVÍTKY –
CVIČEBNICE PRO 7. TŘÍDU ZŠ
STOVKA CVIČENÍ Z ČESKÉHO
JAZYKA OD ŠESTKY DO DEVÍTKY
Věk: 11+, 165 × 235 mm, brož., 96 str.

DIKTÁTY TROCHU JINAK –
PRO 3. A 4. TŘÍDU ZŠ

4, 1
1 139,

Vyzkoušejte tak trochu jiné diktáty! Inovativní přístup založený na správném porozumění danému
gramatickému jevu je efektivní a vede k lepším
výsledkům. Žák si nejprve přečte text diktátu,
provede cvičení určená k zafixování pravidel
a k pochopení pravopisných jevů a poté si diktát
napíše. Věříme, že tento nový způsob, jak otestovat a především pochopit probíranou látku, ocení
pedagogové, žáci i jejich rodiče.

4,
11 139,-

4,
10 129,-

4,
10 129,Již vyšlo:

UČTE SE S KOMIKSEM –
ANGLIČTINA

9,
3
2 299,-

Potřebujete své studium angličtiny něčím oživit? Pak vám
bude vyhovovat učebnice
spojená s komiksem!
Zábavný příběh ze života
snadno pochopíte a díky dialogům používaným v textu si
osvojíte fráze, které jsou skutečně užitečné. Po pár lekcích
budete schopni vést plynulou
konverzaci a nic vás nezaskočí. Součástí každé kapitoly je
slovníček a graficky přehledný výklad základní gramatiky.
Nechybí ani cvičení k prověření toho, zda jste všemu správně porozuměli.

Věk: 10+, 160 × 230 mm, brož., 192 str.

NEHLEDEJ V TOM
ŽÁDNÉ HÁČKY
ANEB ČESKÝ JAZYK
ZÁBAVNĚ

9, 1
1 149,

Český jazyk má sice spoustu háčků,
s naší cvičebnicí však nad nimi
vyzrajete. Pravopisné záludnosti vám
nejprve srozumitelně vysvětlíme. Zdali
jste vše dobře pochopili, můžete
otestovat vyplněním pracovních listů.
Najdete v nich klasická pravopisná
cvičení, ale i zábavné úkoly, které vás
donutí přemýšlet, pracovat s textem,
tvořit či luštit rébusy.
Zvládněte učivo 2. stupně ZŠ hravě
a bez háčků!

DIKTÁTY TROCHU JINAK –
PRO 5. TŘÍDU ZŠ
PRO 6. A 7. TŘÍDU ZŠ
PRO 8. A 9. TŘÍDU ZŠ

Věk: 9+, 163 × 235 mm, brož., 64 str.

Věk: 12+, 163 × 235 mm, brož., 112 str.
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PÁTRÁNÍ PRO PRINCEZNY –
SBÍREJ ZLATÉ KLÍČE KE
KRÁLOVSKÉMU
POKLADU
Trénuj svoji pozornost a postřeh a pomoz princeznám
Dianě a Sofii najít 12
zlatých klíčů! Tak
snadné to ale nebude. V krásných ob,179
rázcích, které tě zavedou do mnoha
zákoutí královského
zámku, je ukryta více než tisícovka dalších věcí, které bude
potřeba najít a odhalit. Tak se do toho
pusť a pokus se odemknout cestu ke
ztracenému pokladu!

,89

Věk: 5+, 210 × 250 mm, váz., 24 str.

KLUK ZE ZOO
Vincent je obyčejný kluk, který nemá rád zvířata.
Nedivte se mu – jeho táta pracuje v zoo a je celé
dny pryč. Máma zas utekla s krotitelem lvů a přidala
se k cirkusu. V den svých osmých narozenin však
zjistí, že rozumí řeči zvířat. Všechna zvířata ze zoo
mu začnou vykládat,
co by si dala: tučňák
by si přál rybí prsty,
,plameňák zas cukro189
vou vatu.
Všichni čekají, že jim
Vincent jejich přání
splní. Ale narozeniny
má přece on! Snad na
to všichni nezapomněli?

,95
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Věk: 6+, 129 × 198 mm, váz., 176 str.

SUPERSLEVY AŽ 50 %
TVOŘENÍ
TV
VOŘENÍ PRO
O DĚ
DĚTI
ĚTI
Tvoření milují děti na celém světě. Stříháním, barvením, šitím a spoustou dalších postupů vyrábí
krásné věci, ve kterých se odráží kultura a historie
země, ve které žijí.
Tuto pestrost nyní
přinášíme i vám. Nechte se inspirovat
,a vytvořte si fran229
couzskou levandulovou koupelovou sůl,
japonské prostírání,
marocký amulet pro
štěstí a spoustu dalších exotických věcí.
S návody krok za
krokem a s použitím
snadno dostupného
materiálu to snadno
zvládnete!

5,
11

Věk: 7+, 205 × 245 mm, brož., 104 str.

ZÁBAVNÉ
SCHOVÁVAČKY
S KOUZELNOU
BATERKOU

PPOSLEDNÍ TAJEMSTVÍ
Z
ZÁHADA JEZERA LOCH
NESS
„Máte za úkol zjistit, jestli příšera doopravdy existuje!“ Dvojčata Franziska a Fynn jsou potomky Eugena
Vidocqa, prvního detektiva na světě! Jednou v noci se do jejich
snů vkrade detektivův
229,
neklidný duch a požádá
dvojčata o pomoc. Mají
vyřešit poslední neobjasněná tajemství, nad
jejichž odhalením si už
lecjaký dobrodruh vylámal zuby. První záhada
na ně čeká ve Skotsku,
u pověstmi opředeného jezera Loch Ness…

5,
11

Věk: 9+, 145 × 215 mm, váz., 192 str.

POJĎME HRÁT DIVADLO!

U mořských panen, čarodějnic i jejich přátel je ale
pěkný nepořádek! Faraon jezdí na skateboardu,
tučňák si brnká na kytaru a astronaut hraje v kosmické lodi golf. Dokážeš všechny ty bláznivé postavičky najít? S veselými schovávačkami zažiješ plno zábavy
a vyzkoušíš si, jaký máš postřeh. Při pátrání ti pomůže
249,
„kouzelná baterka“, která
odhalí všechny, kteří se
skr ývají
ve
tmě!

9,
2
1

Věk: 5+, 295 × 210 mm, krouž., 42 str.

Soubor šesti pohádkových scénářů pro všechny
dospěláky, kteří chtějí s dětmi trávit čas kreativně!
Najdete zde texty rozepsané do jednotlivých rolí či
popisy situací a prostředí. Skvělým doplňkem jsou
noty a texty písniček na melodie známých lidovek,
kterými můžete své
představené obohatit.
Součástí kompletu je
pracovní sešit se zá,299
bavnými edukativními
aktivitami, ve kterém
nechybí vybarvovačky, dokreslovačky, náměty ke hrám či tvořivé úkoly.

9,
4
1

Věk: 4+, 205 × 270 mm, brož., 96 str.

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF PODZIM
2019
Název knihy

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

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

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

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Aktivity s nálepkami – balíček

199 Kč

Jeden temný trůn

319 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko

Alea – dívka moře: Kouzlo Vodních panen

159 Kč

Jednorožci a mořské panny

239 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček

119 Kč

Alchymistova šifra – Temná kletba

279 Kč

Klub Tygrů – Gladiátorův zlatý poklad

144 Kč

Příprava na st. přij. zk. na osm. gymnázia – Český jazyk

234 Kč

Alchymistova šifra – Volání přízraku

279 Kč

Klub Tygrů – Hlas ze záhrobí

144 Kč

Příprava na st. přij. zk. na osm. gymnázia – Matematika 234 Kč

Aru Šah a konec času

279 Kč

Klub Tygrů – Tajemství starého domu

144 Kč

Příručka pro nezkušené spisovatele

Bitva o Dark Dagalur – 1. mise Cold Blood Coopera

199 Kč

Klub Tygrů – Záhada divokých duchů

144 Kč

Půlnoční hodina

239 Kč

Brisingr – měkká vazba

159 Kč

Kluk ze zoo

Pyžamasky – Hravá knížka

239 Kč

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

104 Kč

Kouzelné koťátko – Letní dobrodružství

119 Kč

Roblox – Kde je Noob?

159 Kč

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

104 Kč

Kouzelný králíček – Strážce klíče

119 Kč

Samolepky se smajlíky

184 Kč

Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky

159 Kč

Kroniky Kavalonu – Hněv pegasů

199 Kč

Scratch Wars – Starter Canbalandia

159 Kč

Čteme s radostí – Čáry, máry, kůň

184 Kč

Lapka – Poklad tří králů (1.díl)

239 Kč

Scratch Wars – Starter Vampiria

159 Kč

Čteme sami – gen. metoda – Pohádky kocoura Šikuly

159 Kč

LEGO® City Přistání na Měsíci

159 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dračí oko – 8. díl

199 Kč

Čteme sami – Pohádky kocoura Šikuly

159 Kč

LEGO® DC Comics Sup. Her. – Hlavolamy Lexe Luthora

159 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Krotitel bouří – 7. díl

199 Kč

Čteme spolu – Jak se vodníček stal hasičem

159 Kč

Luštění pro děti – lidské tělo

79 Kč

Spongebobova kuchyňská mise

199 Kč

Diktáty trochu jinak pro 3. a 4. třídu ZŠ

114 Kč

Luštění pro děti – neuvěřitelný svět

74 Kč

Stovka cvičení z českého jazyka od šestky do devítky

Diktáty trochu jinak pro 5. třídu ZŠ

114 Kč

Luštění pro děti – vtipy a hádanky

79 Kč

Strážci Země

199 Kč

Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ

104 Kč

Magická zvířata – Králíkovo tajemství

119 Kč

Superstar SpongeBob

139 Kč

Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ

104 Kč

Magická zvířata – Křečkovy zázraky

119 Kč

Šikulové, podzim, Halloween

119 Kč

Dobrodružství v zemi nindžů

139 Kč

Markétka a kouzelná zvířátka – Létající koník

139 Kč

Školní zápisník – smajlíci

Doktorka Micka – Mlsné kotě

119 Kč

Matematika v malíčku pro 2. třídu

99 Kč

Tajná zoo – Podivné zmizení

Doktorka Micka – Nešikovné štěně

119 Kč

Matematika v malíčku pro 3. třídu

99 Kč

Testy pro kámošky

239 Kč

Drak s čokoládovým srdcem

219 Kč

Matematika v malíčku pro 4. třídu

99 Kč

THE LEGO® MOVIE 2™ Oficiální ročenka 2019

239 Kč

Eldest – měkká vazba

159 Kč

Matematika v malíčku pro 5. třídu

99 Kč

Tlapková patrola – Hravá knížka

239 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda

129 Kč

Max – kočičí detektiv: Podezřelá pěvkyně

199 Kč

Tlapková patrola – Knížka zábavných úkolů

159 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama

129 Kč

Max – kočičí detektiv: Záhadný portrét

199 Kč

Tři temné koruny

279 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Vystrašený tuleň

129 Kč

Minecraft – Stavíme: Země zombie

159 Kč

Tvoření pro děti

115 Kč

Enchantimals – Hrátky se zvířátky

144 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 1 a 2

299 Kč

Tvořivá dílna

219 Kč

Enchantimals – Kamarádi zvířátka

159 Kč

Moderní encyklopedie pro děti – Zvířata

239 Kč

Učte se s komiksem – angličtina

239 Kč

Eragon – měkká vazba

199 Kč

Moje první encyklopedie – Atlas světa

239 Kč

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Měsíci

239 Kč

Fortnite – 100% neoficiální průvodce pro profíky

199 Kč

Moje první encyklopedie – Lidské tělo

239 Kč

Z. Svěrák a J. Uhlíř DĚTEM

399 Kč

Fortnite – 100% neoficiální základní průvodce

199 Kč

Motýlí pošta

159 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti

119 Kč

Fotbalová hvězda – gamebook

139 Kč

Můj školní diář

99 Kč

Zábavné schovávačky s kouzelnou baterkou

129 Kč

Garry Hop a ostrov zázraků

199 Kč

Můj tajný deník na zip

199 Kč

Zápisník pro malé skauty

119 Kč

Grafomotorika pro prvňáky – Dobrodr. divočáka Fandy

119 Kč

Nehledej v tom žádné háčky aneb Český jazyk zábavně

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Králíček Káťa

119 Kč

Hravý průvodce Prahou

279 Kč

Ohrožená zvířata

159 Kč

Hurá do galerie

199 Kč

Pátrání pro princezny – Sbírej zl. klíče ke král. pokladu

Hvězdná obloha

399 Kč

Inheritance – měkká vazba

159 Kč

Já a Anastázie

95 Kč

119 Kč

219 Kč

99 Kč

99 Kč
239 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Pejsek Puntík

119 Kč

89 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly

119 Kč

Pojďme hrát divadlo!

149 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi

119 Kč

Poslední tajemství – Záhada jezera Loch Ness

115 Kč

Zvířecí hrdinové – Na Titaniku

199 Kč

184 Kč

Poutník, čarodějnice a červ

279 Kč

Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy

199 Kč

Jak vycvičit draka – Úplný filmový průvodce

219 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec

119 Kč

Ženy, které se nebály změnit svět

239 Kč

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Dračí výheň

119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička

119 Kč

Jeden pro mě, jeden pro tebe

199 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko

119 Kč

ŠIKULOVÉ,
PODZIM,
HALLOWEEN

9,
11 149,-

TESTY PRO
KÁMOŠKY

9,
3
2 299,-

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!
Přejeď rukou přes flitry a obrázek na
obálce se změní!

Knížka pro každého, kdo se nerad nudí
a do strašidelného tvoření s chutí se
pustí. Strašidla, smrťáci, kostíci a duchové, pozor! Přichází podzim a také
halloweenský večer! Pusťte se do toho
a překvapte originálními výrobky, maskami a dárky! Všechny návody jsou vyzkoušeny v praxi.

9,
19 249,-

Již vyšlo:

MŮJ TAJNÝ
DENÍK NA ZIP
Věk: 6+, 145 × 205 mm, brož., 120 str.

LEGO® CITY –
PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI

9,
5
1 199,-

LEGO® City je připraveno prozkoumat vesmír!
Pomoz kosmickým výzkumníkům připravit se na
start tak, že se popereš s astronautskými aktivitami a raketovými hádankami. Přečti si o prvním
LEGO City závodu na Měsíc a společně se zbytkem posádky se pobav u vesmírného komiksu.
Postav si svou vlastní minifigurku astronauta
a vyraz na dobrodružství za hranice tohoto světa!

Věk: 5+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

Věk: 8+, 160 × 210 mm, váz., 80 str.

LEGO® DC COMICS
SUPER HEROES –
HLAVOLAMY LEXE
LUTHORA

9, 5
1 199,

Lex Luthor™ nemá za lubem nic dobrého! Jaké
nové ďábelské plány se
asi tomuto padouchovi-milionáři honí hlavou?
Podaří se mu překvapit
Supermana™ a hrdiny
z Ligy spravedlnosti™?
Vyřeš úkoly, přečti si komiks a užij si spoustu zábavy, když budeš pomáhat superhrdinům v boji
proti superpadouchovi.
Jen ty společně s Ligou
spravedlnosti dokážete
Lexe Luthora zastavit!

Věk: 7+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

