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POSTUP:

• Vytvořte ve třídě tablo, video, prezentaci…, kde nám představíte jednu historickou událost nebo postavu českých nebo
světových dějin. Kreativitě se meze nekladou! :)
• Nezapomeňte nám napsat, ze které školy jste a do jaké třídy chodíte.
• Projekty nám zašlete na dkk@grada.cz nebo na adresu: Nakladatelství GRADA – Soutěž DKK, U Průhonu 22, 170 00, Praha 7.
Do předmětu e-mailu nebo na obálku nezapomeňte připsat: Soutěž DKK.

PODMÍNKY:
• Soutěž je určena pouze pro členy Dětského knižního klubu Grada, tedy pro ty, kteří navštěvují školu, jež s námi spolupracuje.
• Každá třída se může zúčastnit pouze jednou.
• Odpovědi zasílejte do 24. 10. 2021.

VÝHRA:
Ze zaslaných projektů vybereme tři, jejichž autoři obdrží kompletní sérii 24 knih o Báře pro svou třídní nebo školní knihovnu,
včetně nejnovějšího příběhu odehrávajícího se v Koreji. A pozor! Všechny knížky Vám jejich autorka, paní Válková, podepíše!
Výsledky letní soutěže naleznete na webových stránkách DKK.

Obálka katalogu: Ondřej Mikulecký

to nejlepší z bambooku
Pegas – Plamen Olympu

80204

Kate O'Hearnová

Proleť se do světa fantasy.
Emily je sama doma, když na střeše jejího domu přistane zraněný Pegas.
Dívka se rozhodne mu pomoct. Její rozhodnutí ji však uvrhne do války
římských bohů s hrozivými čtyřrukými příšerami.
15×21 cm, pevná vazba, 256 stran, od 11 let
349 Kč

280 Kč
novinka
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Splněné přání
Barbara O'Connorová

Každý sen se ti může splnit, když si ho opravdu ze
srdce přeješ!
Klárka musí odjet od rodičů k tetě na venkov, kde se jí vůbec nelíbí. Všechno se ale změní, když se objeví chlupatý psí tulák a také kamarád Vilém.
Najde nakonec Klárka své štěstí u tety a strýce?
279 Kč

13×20 cm, pevná vazba, 216 stran, od 9 let

225 Kč
novinka
A pak jsem v návalu
smutku Vilémovi na
gauči v obýváku vyl
jak Štístko utekl. Kd
íčila,
yž jsem skončila, cht
ělo se mi jen schoul
do klubíčka a brečet
it se
, ale Vilém řekl: „Pr
oč tady ještě sedíš?
ho najít!“ a v příštím
Jdem
okamžiku vyběhl ze
dveří, popadl kolo
mně nezbývalo nic
a
jiného než běžet se
do svého pokoje pře
nout a vyrazit za ním
vlék.

Ke každé objednávce dárek – omalovánka
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čtení pro prvňáčky
27572

Samík a práškovací letadlo

26714

Iva Hoňková, Irena Lachoutová
Samík miluje letadla, a tak mu děda pomůže splnit si sen.
Prohlédne si letiště, sedne si do opravdové pilotní kabiny
a dokonce… Víc už neprozradíme! Přečtěte si knížku pro
všechny začínající čtenáře.

199 Kč

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let

160 Kč

199 Kč

jak se divočák Květoš učil létat

160 Kč

Iva Hoňková
Nikomu neříkejte, že lítá jako prase. A ještě k tomu divoké.
Přesně tohle totiž jednou uslyšel divočák Květoš a vzal si
do hlavy, že se musí létání naučit. Konec rochnění v bahně,
jde se plachtit!

novinka

26706

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let

Řemeslné pohádky
Sandra Dražilová Zlámalová, Marie Koželuhová

novinka

27085

Knížka plná řemesel zavede čtenáře do světa kouzel, smíchu i neplechy. V krátkých příbězích se setkáte třeba s pekařem a líným droždím, hrnčířem a nezbedným hliněným
mužíčkem i se samotným Luciferem.

199 Kč

160 Kč

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let

199 Kč

Příběh hasičské cisterny

160 Kč

Iva Hoňková, Irena Lachoutová
Jirka chodí sice teprve do první třídy, ale bydlí vedle hasičské zbrojnice, a tak může občas hasičům pomáhat. A jde
mu to dobře. Jak by taky ne, když jeho nejlepší kamarádkou
je hasičská cisterna.

novinka

2954

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let

novinka

Kouzelná třída
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

189 Kč

150 Kč

26711

Zažijte neuvěřitelnou proměnu té nejzlobivější třídy v nejhodnější a nejchytřejší děti na škole. Někdo tady čaruje. Že
by učitelka Jasmína?! Potkat ve škole dobrou vílu je prostě
super.
17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let

199 Kč

Neuvěřitelná dobrodružství
se Snovíkem

160 Kč

Lenka Jakešová, Josef Quis

best
seller

Snovík není obyčejný kluk, bydlí na kouzelné planetě, kam
vezme i kamarády Frantu a Honzíka. A nebude to obyčejná návštěva, kluky čeká parádní dobrodružství. Na planetě
Snění je totiž možné cokoliv.
17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, od 6 let
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novinka

Pohádkové čtení
80218

Košťátko Bella – zákaz kouzlení
Lou Kuenzlerová
Bella je nemožná čarodějka. Nevzali ji do čarodějné školy
a musí bydlet s normální rodinou, u které je kouzlení zakázáno. I tak je tam legrace. Bella je bez kouzel šťastná, dokud
nemá dobrý důvod je použít.

21042

13×20 cm, pevná vazba, 208 stran, od 7 let

249 Kč

200 Kč

O Rozárce Čarodějné
a zlobivém Pepíkovi

189 Kč

150 Kč

Petra Martišková, Marie Nováčková
Malá čarodějnice Rozárka nastupuje do lidské školy. Když ji
paní učitelka posadí ke zlobivému Pepíkovi, rozhodne se mu
dát pomocí čar a kouzel za vyučenou!

novinka
27075

17×22 cm, pevná vazba, 64 stran, od 8 let

Na výletě v raketě

27074

Dagmar Medzvecová
Skřítci výletníčci milují vesmír a díky kouzelné raketě ho
mohou procestovat. Vydají se na dobrodružné výpravy,
prozkoumají planety Sluneční soustavy a poznají i jejich
obyvatele.
219 Kč

17×24 cm, pevná vazba, 72 stran, od 8 let

175 Kč

259 Kč

Plnou parou do pohádky

205 Kč

Iva Hoňková
Parní lokomotiva Třistadesítka vypráví pohádkové příběhy
o setkání s vílou, vodníkem a dalšími kouzelnými bytostmi.
V knížce navíc najdete i vystřihovánky, takže si můžete postavit vlastní papírové nádraží.
17×24 cm, pevná vazba, 120 stran, od 8 let

novinka
26689

Babiččina kouzelná zahrádka
Sandra Dražilová Zlámalová, Marie Koželuhová

26678

Zažijte s Eliškou a Jakubem úžasná prázdninová dobrodružství na babiččině zahrádce, poznejte spousty neobvyklých
bytostí a seznamte se s různými druhy zeleniny a jejich
vlastnostmi.
219 Kč

175 Kč

17×24 cm, pevná vazba, 88 stran, od 8 let

Neplechy čerta Zbrklíka
Sandra Dražilová Zlámalová, Marie Koželuhová

219 Kč

175 Kč

Čertíka Zbrklíka potkává v pekle kvůli jeho zbrklosti jeden
malér za druhým. Nakonec Luciferovi dojde trpělivost a vyšle Zbrklíka do světa lidí, aby se své neposednosti zbavil.
17×24 cm, pevná vazba, 88 stran, od 8 let

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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čtení plné dobrodružství
26709

Mezi námi letadly
Iva Hoňková a Libor Špůrek, Irena Lachoutová
Pojďte se s námi proletět po stopách skutečných příběhů ze studéneckého hangáru a zažijte dobrodružství společně s letadly značky Tatra, která si podmanila nebe a nejedno srdce milovníka starých
letadel.
17×22 cm, pevná vazba, 104 stran, od 5 let

229 Kč

185 Kč

novinka

26704

Strašidelný dům
Zuzana Pospíšilová, Zuzana Dreadka Krutá

26703

Čtyři kamarádi jednoho dne z opuštěného domu uslyší vycházet podivné zvuky. Že by tam bydlel čert, vodník, nebo
dokonce upír? Odhalte spolu s našimi hrdiny tajemství strašidelného domu!

199 Kč

160 Kč

17×22 cm, pevná vazba, 64 stran, od 8 let

199 Kč

Strašidlo z 2. B

160 Kč

Petra Martišková, Marie Koželuhová
Kdo dělá žákům samé naschvály, přepisuje písemky i domácí úkoly, ničí výkresy, schovává přezůvky a vůbec vymýšlí
samé lotroviny? Čeká vás příběh trochu tajemný, hodně zábavný i krapet poučný.

novinka

80215

17×22 cm, pevná vazba, 56 stran, od 8 let

novinka

Liga odvážných lam – Zlatá lama

80214

Aleesah Darlisonová
Ligu odvážných lam tvoří skupina všehoschopných tajných
agentů v čele s Mamkou Lamou. Zvládnou vyšetřit odporný
zločin, když proradný generál Zadkokrk ukradne se svou
skupinou jezevců proslulé umělecké dílo?
13×20 cm, pevná vazba, 128 stran, od 8 let

199 Kč

160 Kč

199 Kč

160 Kč

Liga odvážných lam – Lama to zvládne
Aleesah Darlisonová
Tentokrát dojde v Lama Yorku k bankovní loupeži a krádeži
diamantů. Má s tím snad něco společného to slušné morče
pan Kostdokolene? Ještě že mají lamí agenti svoji důvtipnou
a speciálně vycvičenou spoluagentku slečnu Elis.
13×20 cm, pevná vazba, 144 stran, od 8 let

novinka

6

novinka
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čtení plné dobrodružství
Hra o sen

26682

Pavlína Jurková a Jarmila Vlčková, Martina Fojtů
Neúprosný boj právě začíná! Deset výjimečně nadaných dětí bylo vybráno do nové televizní soutěže
Tajný mecenáš. Jde o hodně. Kdo vyhraje, získá svého mecenáše – člověka, který mu zaplatí vše, co
bude potřebovat, aby mohl rozvíjet svůj mimořádný talent.
14×21 cm, pevná vazba, 256 stran, od 11 let

349 Kč

280 Kč

80205

Podivuhodný dům slečny Zvířené

80213

Magdalena Hai
Magický a podmanivý fantasy příběh pro děti o odvaze a sebepřijetí, v němž se setkáte se slečnou Zvířenou, duchem,
třemi dětmi, dvanácti opicemi a smečkou bengálských tygrů.
Nic není tak, jak se zdá.
13×20 cm, pevná vazba, 184 stran, od 9 let

249 Kč

200 Kč

279 Kč

225 Kč

Nejlepší učitel na světě
Rob Buyea
Začátek školního roku. Sedm vypravěčů, spolužáků z jedné
třídy. A jeden báječný učitel, který si získá každého a dokáže třídu semknout dohromady. Poutavý, zábavný a napínavý
příběh vás chytí za srdce.
13×20 cm, pevná vazba, 288 stran, od 10 let

novinka
80110

novinka

80200

Vlk a já
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová
Jonáš najde v lese štěně chycené do medvědí pasti. Protože
mu rodiče psa zakázali, schová štěňátko u sebe v pokoji.
Postupem času však Jonáš s údivem zjistí, že to není pejsek, ale malý vlk!

199 Kč

160 Kč

14×21 cm, pevná vazba, 160 stran, od 9 let

Tajné jezero
Karen Inglisová

best
seller

199 Kč

160 Kč

Nevšední příběh o velkém a nečekaném dobrodružství, statečnosti a kamarádství navzdory hranicím času. Sourozenci
Stela a Tom náhodou objeví skrytý tunel, kterým jako zázrakem projdou do minulosti…
15×21 cm, pevná vazba, 132 stran, od 8 let

Ke každé objednávce dárek – omalovánka
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fantastický svět jednorožců
80208

Jednorožci z Čarovného lesa
Kouzla jednorožců

80207

Catherine Coeová
Sestřenky Izabela, Ema a Lea s rodinami si užívají prázdniny
u jezera. Dívky se náhle ocitnou v Čarovném lese a mají
jinou podobu. Jsou z nich jednorožci!
13×20 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

199 Kč

160 Kč

199 Kč

Jednorožci z Čarovného lesa
Slavnostní hostina

160 Kč

Catherine Coeová
Sestřenky Izabela, Ema a Lea objeví u skalní jeskyně otisky
kopyt. Dívky se znovu promění v jednorožčí slečny a vyrazí
do Čarovného lesa za dobrodružstvím.

best
seller

13×20 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

80164

Škola jednorožců – Hlavní role

80183

Linda Chapmanová
Chystá se školní představení! Viky sní o tom, že se stane
slavnou herečkou a zahraje si Šípkovou Růženku. Jenomže
Safíra touží po tom samém. A hlavní role je jen jedna.
13×20 cm, pevná vazba, 144 stran, od 7 let

199 Kč

160 Kč

199 Kč

Škola jednorožců – Kouzelný tým

160 Kč

Linda Chapmanová
Školní rok končí a jednorožci musí složit zkoušky. Jen Troy
se neučí. Viky zjistí, co se chystá udělat. Zvládne mu pomoct, než bude příliš pozdě a kamarád se vřítí do maléru?
13×20 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

Malované povlaky na polštáře
80138

80130

349 Kč
Verze 1

Verze 2

Oba povlaky na polštáře: 40×40 cm, 100% polyester s povrchem z odlehčeného sametu
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knihy pro kluky
63587

Naše letadla

80179

Václav Minář
Poznejte a vybarvěte si 31 významných typů letadel vyráběných u nás od poválečných let až do současnosti. Doplněno
všemi technickými údaji.

249 Kč

200 Kč

23×23 cm, pevná vazba, 64 stran, od 6 let

179 Kč

Superstroje – Plakát a 100 samolepek

145 Kč

kolektiv autorů

best
seller

Víte, jaké superstroje existují? Tady je máte! Prohlížejte,
čtěte, nalepujte, objevujte, ale co je nejdůležitější, dobře se
bavte!
22×28 cm, měkká vazba, 32 stran, od 8 let

80185

Svět aut
Zábavné aktivity a desková hra

K493

kolektiv autorů
S autíčkem Ferdou zažijete dobrodružství a skvělou zábavu.
Objevte městečko Kolečkov, poznejte různá auta i vozidla,
vyřešte všechny zapeklité úkoly a zahrajte si s kamarády
napínavou deskovou hru.

169 Kč

135 Kč

149 Kč

21×26 cm, měkká vazba, 48 stran, od 7 let

120 Kč

Fotbalová bludiště
Skvělá zábava pro fanoušky fotbalu. Projděte bludišti různých tvarů a velikostí až k nejvyšší trofeji.
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 7 let

26553

Policejní pohádky
Zuzana Pospíšilová, Zdeňka Študlarová

26580

Pořádek musí být, a to i v pohádkách. V této knížce se to
strážcům pořádku vždycky trochu zkomplikuje. Naštěstí pomohou kouzla, a tak tu zločinci nakonec nikdy nemají šanci.
17×24 cm, pevná vazba, 128 stran, od 8 let

269 Kč

215 Kč

Záchranářské pohádky
Zuzana Pospíšilová, Zdeňka Študlarová

249 Kč

200 Kč

Vtipné příběhy přiblíží dětem povolání zachraňující životy,
tedy hasičské, policejní a lékařské. Jak už to v pohádkách
chodí, i tady všechno dobře dopadne, ale dobrý konec často
visí na vlásku.
17×24 cm, pevná vazba, 112 stran, od 8 let

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

9

knihy pro holky
80219

80212

lexikon kamarádství
kolektiv autorů
Kamarádství je někdy pořádná fuška. Jak si najít kamarádku? Co dělá z kamarádství přátelství? V téhle knížce najdeš
o kamarádství úplně všechno a k tomu ještě spoustu skutečných holčičích příběhů.

199 Kč

160 Kč

13×20 cm, 112 stran, pevná vazba, od 9 let

229 Kč

Nejlepší kamarádky navždy

185 Kč

Andrew Clements
Lucie a Ema jsou už odjakživa nejlepší kamarádky. Lucie
úplnou náhodou odstartuje novou knoflíkovou módu, která
postupně pohltí celou školu. To je ale velká zkouška pro jejich kamarádství...
13×20 cm, pevná vazba, 208 stran, od 9 let

novinka
80125

novinka

Zázračné koťátko – Splněné sny

třpytivé
obálky

80239

Hayley Dazeová
Kamarádky Ela a Olivie prožívají další báječné dobrodružství
s kouzelným koťátkem. Tentokrát se díky Mazlince podívají
na talentovou soutěž Hledá se hvězda a poznají tam novou
kamarádku Jasmínu.
13×20 cm, pevná vazba, 112 stran, od 7 let

199 Kč

199 Kč

160 Kč

Zázračné koťátko
Večírek pro princezny

best
seller

Zázračné koťátko vezme Elu a Olivii do královského paláce,
kde se koná maškarní bál. Jenže princezna Viktorie mnohem raději leze po stromech. Dokážou ji holčičky přesvědčit, aby na bál nakonec šla?

160 Kč

Hayley Dazeová

13×20 cm, pevná vazba, 112 stran, od 7 let

80121

třpytivé
obálky

Království poníků
Nečekané přátelství

novinka
80123

Chloe Ryderová
Uprostřed moře leží kouzelný ostrov poníků. Ocitne se ve
velkém ohrožení, když se náhle ztratí čarovné podkovy. Naštěstí však přichází na pomoc holčička Filipka.
199 Kč

13×20 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

160 Kč

Království poníků – Kouzelný závod
Chloe Ryderová

best
seller

10

199 Kč

160 Kč

V Království poníků se právě chystají každoroční Královské
hry. Ostrov ale stále zůstává v ohrožení, protože Filipka našla zatím jen jedinou ztracenou kouzelnou podkovu a čas
se neúprosně krátí.
13×20 cm, pevná vazba, 136 stran, od 7 let

www.grada.cz/DKK

knihy pro holky
best
seller

80209

Sovy z Čarovného lesa
Měsíční kaštan

80210

Catherine Coeová

best
seller

Tři kamarádky se na zahradě schovají do prastarého vykotlaného stromu, který je kouzlem přenese do Čarovného lesa
a promění je v moudré létající sovy.
199 Kč

13×20 cm, pevná vazba, 96 stran, od 7 let

160 Kč

199 Kč

Sovy z Čarovného lesa
Záchranná mise

160 Kč

Catherine Coeová
Kamarádky Katku, Evu a Alex čeká další báječné dobrodružství v Čarovném lese. Dokážou pomoci ptáčkům střízlíkům
získat zpět ztracený hlas?
13×20 cm, pevná vazba, 96 stran, od 7 let

80133

Zázračné štěňátko – Kouzelný koberec
Hayley Dazeová

80132

Rozárka s Jendou u dědečka na chatě potkají roztomilé
štěňátko. Šmudlík je však nejen neposeda, ale především
umí kouzlit.  Vezme děti na závod létajících koberců až do
daleké Persie.
13×20 cm, pevná vazba, 112 stran, od 7 let

199 Kč

160 Kč

třpytivé
obálky

199 Kč

Zázračné štěňátko – malá baletka

160 Kč

Hayley Dazeová
Rozárka s Jendou a Šmudlíkem zažijí další velké dobrodružství. Tentokrát je Šmudlík přenese do divadla, kde pomohou baletce Elišce překonat trému, a zachrání tak celé
představení.

best
seller

13×20 cm, pevná vazba, 112 stran, od 7 let

80155

Kitty a první noční dobrodružství
Paula Harrisonová, Jenny Lovlieová

80156

Kitty chce být superhrdinkou a s pomocí svých kočičích
superschopností pomáhat lidem i zvířátkům. Ale Kitty se
bojí tmy a noční svět je děsivé místo. Dokáže překonat svůj
strach?
199 Kč

160 Kč

13×19 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

199 Kč

Kitty a kouzelný Zlatý tygr

160 Kč

Paula Harrisonová, Jenny Lovlieová
Kitty se vydá na noční výlet, aby svému koťátku Tygříkovi ukázala sošku kouzelného Zlatého tygra. Ale sochu někdo ukradne! Dokáže Kitty včas najít zloděje a Zlatého tygra vrátit?
13×19 cm, pevná vazba, 128 stran, od 7 let

Ke každé objednávce dárek – omalovánka
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bářin kouzelný atlas

80153

Korea – Tajemství dávné věštby
Veronika Válková, Petr Kopl
Bára se ocitla uprostřed války mezi Koreou a Japonskem. Zorientovat se v Koreji v 16. století pro ni
není vůbec jednoduché. Navíc japonský generál Hidejoši Tojotomi vyšle do bitvy obrovské loďstvo,
kterému padne do rukou Bářin kamarád. Co s tím Bára udělá?
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 9 let

199 Kč

160 Kč

novinka
80049

Mezopotámie – Ve službách velekněžky
Veronika Válková, Petr Kopl

80152

Neuvěřitelná souhra náhod zavede Báru do nebezpečné
mise – musí doručit králi Narám-Sínovi vzkaz od jeho tety
velekněžky. Na výpravě po Mezopotámii však Báru doprovází Tilhar, který králi přísahal smrt.
199 Kč

13×20 cm, měkká vazba, 176 stran, od 9 let

160 Kč

Arábie – Mezi beduíny
Veronika Válková, Petr Kopl
Píše se rok 1900 a kouzelný atlas posílá Báru do exotické
Arábie. Tam se dívka seznámí s Aloisem Musilem, katolickým knězem a šejkem v jedné osobě. Kdo je ale ve skutečnosti tenhle beduínský šejk?
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 9 let
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199 Kč

160 Kč

napínavé putování časem
9079

Svatý Václav – Vraždou to nekončí
Veronika Válková, Petr Kopl

80050

Legendu o svatém Václavovi zná snad každý. Ale byl Václavův bratr Boleslav opravdu bratrovrah? Naštěstí se k tomu
nachomýtla Bára jako očitá svědkyně, takže může do věci
vnést jasno!

best
seller

13×20 cm, měkká vazba, 176 stran, od 9 let

179 Kč

145 Kč

179 Kč

Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

145 Kč

Veronika Válková, Petr Kopl
Život koncem války není jednoduchý a napětí je všudypřítomné. Kde seženeme jídlo? Nese pošťák dopis od manžela
z fronty? A Bára zjistí, že je už dost stará na to, aby ji zastřelili za velezradu...
13×20 cm, měkká vazba, 176 stran, od 9 let

9077

Boj o Ameriku – Nečekané setkání
Veronika Válková, Petr Kopl

80026

Bára se ocitne v Americe, kde za sedmileté války válčily
Francie a Británie. Všude se to hemží vojáky i indiány, k tomu
se Angličané chystají k útoku a Bára tu potká někoho, koho
by tu vůbec nečekala...
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 9 let

179 Kč

145 Kč

179 Kč

145 Kč

Husité – Dobrodružství s práčetem
Veronika Válková, Petr Kopl
Dobrodružná cesta Báry s práčetem Borkem za husity do
Tábora vnese jasno do historie husitského hnutí! Bitvou na
Vítkově, kde husité porazili křižáky, to jenom začíná.
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 9 let

9164

Král Karel IV. – Osudový turnaj
Veronika Válková, Petr Kopl

80027

Král Karel IV. už není pouhý kralevic, teď se pyšní rovnou dvěma královskými korunami, usiluje o korunu císařskou a nade
vše miluje rytířská klání. Jenže na jednom turnaji se stane
něco strašlivého...
179 Kč

13×20 cm, měkká vazba, 176 stran, od 9 let

145 Kč

179 Kč

Rudolf II. – Spiknutí

145 Kč

Veronika Válková, Petr Kopl
Při útěku od nebezpečného intrikána Bára vyslechne rozhovor spiklenců, kteří usilují o život císaři Rudolfu II. Podaří se
jí panovníka zachránit?
13×20 cm, měkká vazba, 160 stran, od 9 let

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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komiksy
80198

Staré pověsti české
Václav Ráž
Chcete se pobavit a zároveň dozvědět, kdo byl silák Bivoj? Co dovedl nejznámější kůň v českých dějinách nebo kdo spí pod horou Blaník? Zábavný komiks Staré pověsti české vás za pomoci krásných
ilustrací provede legendárními příběhy.
15×24 cm, měkká vazba, 80 stran, od 8 let

199 Kč

160 Kč

novinka
9149

9114

ztracený svět
15×24 cm, měkká vazba, 116 stran, od 9 let

199 Kč

159 Kč

160 Kč

125 Kč

volání divočiny
15×24 cm, měkká vazba, 72 stran, od 9 let

9101

robinson crusoe
15×24 cm, měkká vazba, 72 stran, od 9 let

9104

best
seller

159 Kč

125 Kč
159 Kč

125 Kč

20 000 mil pod mořem
15×24 cm, měkká vazba, 72 stran, od 9 let
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pro zvídavé děti
Moje první kniha o kvantové fyzice

63591

Ferrán Kaid-Salah Sheddad
Svět kvantové fyziky je úžasné místo, kde kvantové částice dokáží dělat neuvěřitelné věci. Jak mohou
atomy existovat na dvou místech najednou? Jak může být kočka zároveň mrtvá a živá? V průvodci
fascinujícím světem kvantové fyziky se to dozvíte.

249 Kč

200 Kč

21×21 cm, pevná vazba, 48 stran, od 9 let

Moje první kniha o teorii relativity

63592

Ferrán Kaid-Salah Sheddad
Nikdy není příliš brzy (a ani pozdě) seznámit se s myšlenkami géniů. Zábavný průvodce základy teorie
relativity odhalí dětem (i dospělým) tento fenomén moderní fyziky.
249 Kč

21×21 cm, pevná vazba, 48 stran, od 9 let

26625

Sídla českých panovníků
Stanislava Jarolímková, Jiří Filípek

200 Kč

80226

Poznejte s námi nejvýznamnější knížecí hradiště a panovnické hrady a zámky. Dozvíte se, jak se stavěly, bránily a jak
se v nich žilo jejich vznešeným obyvatelům.
329 Kč

265 Kč

21×29 cm, pevná vazba, 136 stran, od 11 let

249 Kč

Naši panovníci a prezidenti
výukové listy

200 Kč

Jan Kvirenc a Filip Jiroušek, Václav Ráž
Ilustrované výukové listy pro žáky i učitele. Na 79 kartách najdete všechny naše hlavy státu od kupce Sáma až
po současného prezidenta. Každou z karet navíc můžete
jednoduše vytrhnout.
17×24 cm, měkká vazba, 168 stran, od 10 let

Ke každé objednávce dárek – omalovánka

novinka
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tajemství přírody
5544

Snažíme se porozumět kočce
Brigitte Rauth-Widmann
Praktická příručka plná kouzelných fotografií představuje různorodý repertoár kočičího chování, hlasové projevy a řeč těla. Díky ní budete se svým domácím mazlíčkem správně komunikovat.
17×21 cm, měkká vazba, 80 stran, od 9 let

199 Kč

160 Kč

best
seller

K461

Stopy zvířat v životní velikosti
Frank Hecker
Poznáte stopy zajíce, veverky, divokého prasete nebo kosa? Podle této přehledné příručky dokážete
určit stopy 65 druhů zvířat, a navíc se o nich dozvíte spoustu informací.
13×19 cm, měkká vazba, 112 stran, od 9 let

249 Kč

200 Kč

best
seller

K371

Ptáci našich zahrad
Daniela StrauSSová
Poznáte vrabce i sýkoru modřinku? Víte, jak vypadá sojka nebo kos? A který ptáček přilétá v zimě
na vaše krmítko? S touto knihou poznáte každého ptáčka na vaší zahradě, a navíc se o něm dozvíte
spoustu zajímavých informací.
13×19 cm, měkká vazba, 112 stran, od 9 let

249 Kč

200 Kč

best
seller
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tajemství přírody
K503

Poznejte hmyz našich zahrad
Bärbel Oftringová
Příručka pro určování hmyzu vyskytujícího se v okolí lidských sídel. Poznejte své malé sousedy. Najdete zde podrobné informace a zajímavosti a hmyz si prohlédnete na fotografiích.

299 Kč

240 Kč

22×19 cm, měkká vazba, 144 stran

best
seller

Jedlé a jedovaté rostliny a plody

K504

Frank Hecker a Katrin Heckerová
Průvodce, který vám názorně ukáže rozdíly mezi volně rostoucími jedlými a jedovatými rostlinami
a plody, které můžete najít v přírodě. Více než 300 fotografií a 150 druhů rostlin.
22×19 cm, měkká vazba, 144 stran

299 Kč

240 Kč

novinka

Radost z pozorování ptáků ve městě a okolí

K502

Michael Schmolz
Ptáci žijící v blízkosti lidí. Koho vidíte na krmítku, kdo létá nad střechou a kdo zahnízdil na zahradě?
O každém druhu zjistíte řadu informací a prohlédnete si ho na fotografiích.
13×19 cm, měkká vazba, 224 stran

349 Kč

280 Kč

novinka

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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knížkou proti nudě
6588

63011
249 Kč

200 Kč

best
seller

best
seller
Obě knihy: 17×22 cm, měkká vazba, 112 stran, od 6 let

80094

papírové skládačky

80009

kolektiv autorů
Chcete si složit z papíru čepici, vlaštovku nebo lodičku?
A nevíte, jak na to? Nevadí. Tyto knížky vám poradí, jak
vytvořit ty nejznámější a nejoblíbenější skládačky. Užijte si
spoustu zábavy a složte si čertíka, větrník, přáníčko, nebe
-peklo-ráj nebo třeba i vodní bombu.

199 Kč

160 Kč

149 Kč

120 Kč

Nejlepší české papírové skládačky
21×29 cm, měkká vazba, 128 stran, od 7 let

Pravé české papírové skládačky
best
seller

21×29 cm, měkká vazba, 64 stran, od 7 let

best
seller

80154

Dinosvět – Zábavné aktivity z pravěku
kolektiv autorů

80186

Knížka plná parádní dinosauří zábavy! Uvnitř najdete dinosauří spojovačky, bludiště, nejrůznější hry, hledání skrytých
obrázků, dinosauří domino, puzzle i omalovánky.
169 Kč

135 Kč

21×26 cm, měkká vazba, 48 stran, od 6 let

199 Kč

Království her – Jednorožci a lamy
kolektiv autorů
Pojďte si hrát s roztomilými jednorožci a lamami! Čekají na
vás nádherné samolepky, spojovačky, bludiště, hlavolamy,
hádanky, omalovánky a spousta další zábavy.
21×30 cm, měkká vazba, 60 stran, od 6 let
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160 Kč

pro šikovné ruce
Pletené ponožky

89165

Ieva Ozolina
Ponožky, podkolenky nebo návleky? Jednobarevné, černobílé nebo hýřící barvami? 50 krásných vzorů, ze kterých si vybere opravdu každý, doplněné inspirativními fotografiemi a instrukcemi.
27×21 cm, měkká vazba, 128 stran, od 13 let

349 Kč

280 Kč

novinka

Moderní háčkování od A do Z

89164

Sarah Shrimptonová
14 projektů, na kterých si vyzkoušíte množství technik od tuniského a mozaikového háčkování až po
volný styl a naučíte se vyrábět stylové doplňky.
27×21 cm, měkká vazba, 152 stran, od 13 let

349 Kč

280 Kč

novinka

63066

Ve stylu steampunk

80221

Petra Slováková a kolektiv
Vydejte se najít svůj styl, zahalený párou a ukrytý mezi ozubenými kolečky. Vytvořte si vlastní postavu s viktoriánským
oblečením, účesem a doplňky.
17×24 cm, měkká vazba, 112 stran, od 12 let

249 Kč

Kreslíme zvířata – Perem a značkovačem

200 Kč

249 Kč

200 Kč

D. L. Miller
Naučte se stínovat, vytvořit kompozici, nakreslit peří, kožíšek, vousky a další. Podrobný postup kresby rozfázovaný do
jednotlivých kroků a praktické tipy vám pomohou dosáhnout úžasných výsledků.
21×27 cm, měkká vazba, 128 stran, od 11 let

novinka

novinka

Ke každé objednávce dárek – omalovánka
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pro bystré hlavy
26676

Ptačí štěbetání – Čtení s porozuměním textu
Marcela Kotová, Kateřina Kofroňová
Pracovní sešit plný napínavého čtení, krásných ilustrací a zajímavých úkolů vám ukáže, jak je příroda
kolem nás důležitá a jak ji můžete svým chováním chránit.
21×29 cm, měkká vazba, 80 stran, od 6 let

199 Kč

160 Kč

novinka

80140

279 Kč

Přijměte výzvu a najděte přes 300 skrytých obrázků a vyluštěte celý sešit plný záludných mozkolamů a skrytých
obrázků. Procvičíte si čtení a získáte skvělé logické myšlení.
Čekají vás hodiny a hodiny zábavy i nenápadného učení.

80139

Skryté obrázky pro šikovné děti

225 Kč

kolektiv autorů

249 Kč

200 Kč

21×28 cm, měkká vazba, 104 stran, od 7 let

Zábavné hledání obrázků
kolektiv autorů

novinka

21×28 cm, měkká vazba, 144 stran, od 7 let

novinka
26623

Vyjmenovaná slova
Doplňovačky, křížovky, osmisměrky

26590

Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

199 Kč

160 Kč

Nebojte se pravopisu! Přinášíme vám ilustrovaný pracovní
sešit se spoustou zábavných úkolů pro jednotlivé obojetné
souhlásky a skupiny vyjmenovaných slov.
21×29 cm, měkká vazba, 80 stran, od 8 let

Malované křížovky a osmisměrky
pro prvňáky a druháky
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

best
seller

Čtěte, pište, luštěte, vybarvujte a užijte si chytrou zábavu
s písmenky! S knížkou plnou veselých obrázků a omalovánek si procvičíte i počítání nebo znalosti z prvouky.
21×29 cm, měkká vazba, 104 stran, od 6 let
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199 Kč

160 Kč

objednávkový lístek
jméno a příjmení

  Křížkem označ vybrané knihy a zapiš počet.
  Čitelně vyplň všechny kontaktní údaje.

třída

  Dej podepsat rodičům.

kontakt na rodiče

  Objednávku odevzdej ve škole paní učitelce / panu učiteli.

datum

S případnou reklamací se obrať na paní učitelku / pana učitele.
Ceny v tomto katalogu jsou platné do 31. 10. 2021.
Tiskové chyby vyhrazeny.

podpis rodičů
celkový počet knih
x

kat. č.

název

cena
DKK
(Kč)

kat. č.

název

cena
DKK
(Kč)

9104

20 000 mil pod mořem

125

80186

Království her – Jednorožci a lamy

160

80152

Arábie – Mezi beduíny

160

80123

Království poníků – Kouzelný závod

160

26689

Babiččina kouzelná zahrádka

175

80121

Království poníků – Nečekané přátelství

160
200

počet
(ks)

x

9077

Boj o Ameriku – Nečekané setkání

145

80221

Kreslíme zvířata – perem a značkovačem

80154

Dinosvět – Zábavné aktivity z pravěku

135

80219

Lexikon kamarádství

160

78008

Experimentování s dětmi

240

80214

Liga odvážných lam – Lama to zvládne

160

K493

Fotbalová bludiště

120

80215

Liga odvážných lam – Zlatá lama

160
160

85106

Hodná holka, zlá krev

320

26590

Malované křížovky a osmisměrky pro
prvňáky a druháky

26682

Hra o sen

280

26618

Malované pranostiky

150

80026

Husité – Dobrodružství s práčetem

145

26709

Mezi námi letadly

185

26714

Jak se divočák Květoš učil létat

160

80049

Mezopotámie – Ve službách velekněžky

160

K504

Jedlé a jedovaté rostliny a plody

240

89164

Moderní háčkování od A do Z

280

80208

Jednorožci z Čarovného lesa – Kouzla
jednorožců

160

63591

Moje první kniha o kvantové fyzice

200

80207

Jednorožci z Čarovného lesa – Slavnostní hostina

160

63592

Moje první kniha o teorii relativity

200

80138

Jednorožec – ručně malovaný povlak
na polštář – 1. verze

349

27075

Na výletě v raketě

175

80130

Jednorožec – ručně malovaný povlak
na polštář – 2. verze

349

63587

Naše letadla

200

80156

Kitty a kouzelný Zlatý tygr

160

80226

Naši panovníci a prezidenti – výukové
listy

200
185

80155

Kitty a první noční dobrodružství

160

26077

Naučím se všechny hlásky – Cvičení
pro správnou výslovnost

80153

Korea – Tajemství dávné věštby

160

85082

Návod na vraždu pro hodné holky

320

80218

Košťátko Bella – Zákaz kouzlení

200

80094

Nejlepší české papírové skládačky

160

2954

Kouzelná třída

150

80212

Nejlepší kamarádky navždy

185

9164

Král Karel IV. – Osudový turnaj

145

80213

Nejlepší učitel na světě

225

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

počet
(ks)
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objednávkový lístek
x

22

kat. č.

název

cena
DKK
(Kč)

26678

Neplechy čerta Zbrklíka

26711

počet
(ks)

x

cena
DKK
(Kč)

kat. č.

název

175

80209

Sovy z Čarovného lesa – Měsíční
kaštan

160

Neuvěřitelná dobrodružství se
Snovíkem

160

80210

Sovy z Čarovného lesa – Záchranná
mise

160

21042

O Rozárce Čarodějné a zlobivém
Pepíkovi

150

80211

Splněné přání

225

K518

Omalovánky Ohrožená zvířata

240

80198

Staré pověsti české

160

K398

Omalovánky Pixel Art

200

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

200

K516

Omalovánky Pixel Art – Úžasná zvířata

200

26704

Strašidelný dům

160

K517

Omalovánky Pixel Art – Úžasné obrazy

200

26703

Strašidlo z 2. B

160

80204

Pegas – Plamen Olympu

280

80179

Superstroje – Plakát a 100 samolepek

145

6588

Pleteme copy a copánky

200

9079

Svatý Václav – Vraždou to nekončí

145

63011

Pleteme copy a copánky 2

200

80185

Svět aut – Zábavné aktivity a desková
hra

135

89165

Pletené ponožky

280

80164

Škola jednorožců – Hlavní role

160

27074

Plnou parou do pohádky

205

80183

Škola jednorožců – Kouzelný tým

160

80205

Podivuhodný dům slečny Zvířené

200

80200

Tajné jezero

160

26553

Policejní pohádky

215

26072

Tolerantní výchova

190

K503

Poznejte hmyz našich zahrad

240

63066

Ve stylu steampunk

200

80009

Pravé české papírové skládačky

120

80110

Vlk a já

160

27085

Příběh hasičské cisterny

160

9114

Volání divočiny

125

K371

Ptáci našich zahrad

200

26623

Vyjmenovaná slova – Doplňovačky,
křížovky, osmisměrky

160

26676

Ptačí štěbetání – Čtení s porozuměním
textu

160

80050

Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

145

K502

Radost z pozorování ptáků ve městě
a okolí

280

80139

Zábavné hledání obrázků

200

9101

Robinson Crusoe

125

26580

Záchranářské pohádky

200

26642

Rozhýbej svůj jazýček – Zábavné hry
pro rozvoj řeči

215

80125

Zázračné koťátko – Splněné sny

160
160

80027

Rudolf II. – Spiknutí

145

80239

Zázračné koťátko – Večírek pro
princezny

26706

Řemeslné pohádky

160

80133

Zázračné štěňátko – Kouzelný koberec

160

27572

Samík a práškovací letadlo

160

80132

Zázračné štěňátko – Malá baletka

160

26625

Sídla českých panovníků

265

9149

Ztracený svět

160

80140

Skryté obrázky pro šikovné děti

225

26642

Zábavné hry pro rozvoj řeči

215

5544

Snažíme se porozumět kočce

160

www.grada.cz/DKK

počet
(ks)

omalovánky
Omalovánky Ohrožená zvířata

K518

Kerby Rosanes
Novinka od Kerbyho Rosanese, oceněného jako „New York Times bestselling illustrator“, představuje
více než 55 druhů ohrožených zvířat v podobě omalovánek. Překrásné ilustrace zvířat v přírodním
prostředí.
25×25 cm, měkká vazba, 96 stran

299 Kč

240 Kč

novinka

K516

omalovánky pixel art
Lauren Farnsworthová, Daniela Geremiová

K517

Dva nové tituly oblíbených Pixel Art omalovánek, kde vybarvujete jednotlivá políčka podle čísel. Vezměte pastelky nebo
fixy, pusťte se do práce a objevte, jaký obrázek se na každé
straně skrývá! S čím byste chtěli začít – se zvířaty, nebo
okouzlujícími obrazy?

249 Kč

200 Kč

249 Kč

200 Kč

Omalovánky Pixel Art – Úžasná zvířata
26×37 cm, měkká vazba, 64 stran

Omalovánky Pixel Art – Úžasné obrazy
26×37 cm, měkká vazba, 64 stran

novinka

novinka

K398
26618

249 Kč

200 Kč

189 Kč

150 Kč

Omalovánky Pixel Art
26×37 cm, měkká vazba, 64 stran

best
seller

Malované pranostiky
21×29 cm, měkká vazba, 80 stran, od 5 let

Ke každé objednávce dárek – omalovánka

best
seller

23

young adult
85082

Návod na vraždu pro hodné holky

85106

Holly Jacksonová
Zmizela středoškolačka. Tělo se nenašlo, ale všichni vědí,
kdo je vrah. Jen Pipa pochybuje. Případ chce vyřešit pod
záminkou školního projektu. Tento úkol ji však může zabít!
15×21 cm, měkká vazba, 368 stran, od 13 let

399 Kč

320 Kč

399 Kč

320 Kč

Hodná holka, zlá krev
Holly Jacksonová
Zmizel Jamie Reynolds. Policie nic nedělá. Pipu požádá
o pomoc Jamieho rodina. Všichni poslouchají její detektivní
podcast, ale nikdo nemluví.
15×21 cm, měkká vazba, 352 stran, od 13 let

pro učitele a rodiče
78008

Experimentování s dětmi

novinka

26072

Shaun Gallagher
Padesát fascinujících vědeckých projektů, které si můžete
vyzkoušet na svém dítěti! Každý projekt je jednoduchý a zábavný pro dítě i rodiče a ukáže vám, jak se váš potomek učí
novým dovednostem.
299 Kč

15×21 cm, měkká vazba, 240 stran

240 Kč

239 Kč

Tolerantní výchova

190 Kč

Blanka Pöslová
Jak nejlépe vychovávat děti? Kam to vede, když reagujeme
příliš přísně nebo nereagujeme vůbec? Kde jsou správné
hranice? Výchova dětí je společná cesta, na které se vzájemně ovlivňujeme, měníme se, zrajeme.
14×21 cm, měkká vazba, 152 stran

novinka
26077

Naučím se všechny hlásky
Cvičení pro správnou výslovnost

26642

Zorka Vítková
Díky této knize plné cvičení si děti hravou formou osvojí
správnou výslovnost, obohatí slovní zásobu, procvičí sluchovou paměť, jazykový cit i komunikační dovednosti.

229 Kč

21×29 cm, měkká vazba, 120 stran

185 Kč

Rozhýbej svůj jazýček
Zábavné hry pro rozvoj řeči
Marcela Kotová, Veronika Kubáčová
Kniha napomůže zábavnou formou rozhýbat všechny malé
jazýčky. Pestrý obrazový doprovod děti přirozeně motivuje
a pomůže jim v hravém cvičení.

novinka

24

17×24 cm, měkká vazba, 168 stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

269 Kč

215 Kč

