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

DŮLEŽITÁ INFORMACE
JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?
Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, 
můžete si je objednat dvěma způsoby:
1. Vyplňte objednávku na s. 29 – 30 a předejte 
ji do MŠ, kde knížky objedná hromadně pedagog, 
který má na starosti spolupráci s Klubem mladých 

čtenářů Albatros. U tohoto pedagoga pak 
objednané knížky zaplaťte a vyzvedněte. 
V tomto případě nakoupíte knihy za 
zvýhodněné ceny uvedené v katalogu 
a nebudete platit žádné poštovné.
2. Druhá možnost je objednat knihy napřímo 
přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kde knihy 
budete platit předem (on-line) při objednání 
a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou 
adresu. Při zadání slevového kódu PSVANOCE22
získáte na všechny knížky slevu 20 % a navíc 
poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. 
Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně 
lišit od katalogových cen, uvidíte v košíku po 
zadání slevového kódu. Kód má platnost 
od 1. 11. 2022 – 30. 11. 2022. 
Knihy expedujeme do vyprodání zásob.

Váš Klub mladých čtenářů

SOUTĚŽSOUTĚŽ - obrázek na téma CO NÁS BAVÍ VE ŠKOLCE
- obrázek na téma CO NÁS BAVÍ VE ŠKOLCE

Nakresli svou vlastní ilustraci!

Náš katalog se jmenuje Pohádková školka. Jak vypadá podle 
vašich dětí ta NEJ školka? Co je ve školce baví, na co se 
každý den těší, po čem se jim o prázdninách stýská? 
Pošlete nám obrázek s touto tématikou. 
K obrázku uveďte jméno a věk autora, adresu MŠ.
Obrázky nám zašlete do 5. 12. 2022 na adresu:

soutezkmc@albatrosmedia.cz 

Do předmětu uveďte "Soutěž – Pohádková školka".

Pět autorů obrázků oceníme knihou obrazovou encyklopedií 
Čím budu?. Budou to ti, kdo nám e-mail zašlou jako 5., 10., 15., 20. 
a 25. v pořadí. Jeden obrázek smí soutěžit pouze jednou.

Milí rodiče
Soutěž
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běžná cena: 299 Kč

12 stran, 253 × 193 mm

leporelo, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

Tip Albatrosu

Perníková chaloupka
Slyšeli jste už o té zvláštní chaloupce v lese, která je celá 
z perníku? Jeníček s Mařenkou se v lese ztratili a právě tuto 
chaloupku objevili. Kdo ji obývá? A najdou brzy cestu 
domů? Zamilujte si zas a znovu klasický příběh, tentokrát 
v jedinečném prostorovém zpracování slavného českého 
výtvarníka Vojtěcha Kubašty, na jehož knihách vyrůstaly 

generace dětí.generace

Vojtěch 
Kubašta

Červená karkulka
Kdo by neznal příběh o Červené karkulce, která se 
vydá ke své babičce, aby jí popřála k narozeninám. 
Karkulka však netuší, jaké nebezpečí na ni po cestě 
číhá. Jak to všechno dopadne – zvítězí dobro nad 
zlem? Klasický příběh, opět v prostorovém provedení 

Vojtěcha Kubašty.

vydá ke své babičce, aby jí popřála k naro
Karkulka však netuší, jaké nebezpečí na n
číhá. Jak to všechno dopadne – zvítězí do
zlem? Klasický příběh, opět v prostorovém

Vojtěcha

Vojtěch 
Kubašta

běžná cena: 299 Kč

12 stran, 253 × 193 mm,

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ
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4 Klub mladých čtenářů Albatros

Kočka leze dírou
Malé rozkládací leporelo přináší lidovou písničku Kočka leze dírou 
a dětské verše Václava Bláhy Tancovala žížala, které se děti 
snadno naučí zpaměti. Výrazné rytmické verše doprovázejí líbivé 
a názorné ilustrace 
a dítě si bude při jejich 
prohlížení rozvíjet 
paměť i slovní zásobu. 

Marcela 
Walterová

Václav 
Bláha

Žába leze po žebříku…

O jabloňce

Leporelo, ve kterém se rýmy propojují s návodem k jednoduchým 
pohybovým cvičením. Vtipně podané barevné obrázky spolu 
s říkadly učí děti nejen hravé rýmy, ale procvičuje také tělo. 
Vhodné pro společné 
chvilky dětí 
s dospělými.

Jolana 
Ryšavá

běžná cena: 149 Kč

14 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 2 let

119 Kč 
cena KMČ

Kočka leze
Oblíbená leporela

běžná cena: 99 Kč

12 stran, 160 × 90 mm

leporelo, pro děti od 2 let.

79 Kč 
cena KMČ

Darina 
Krygielová

O jabloňce
Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce, 
o tom, jak se v průběhu jednoho roku strom mění a co všechno 
se s ním děje.

Helena 
Zmatlíková

Eduard 
Petiška

běžná cena: 169 Kč

14 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 2 let

139 Kč 
cena KMČ

Kde zvířátka bydlí
Klasické leporelo srozumitelně zobrazuje, 
kde a jak bydlí krtek, zajíc, vlaštovky, kapr, ježek, čáp, 
mravenci, včely, vosy a další zvířátka. Obrázky Ondřeje Sekory 
doprovázejí verše 
Jarmily Urbánkové. běžná cena: 149 Kč

12 stran, 160 × 110 mm

leporelo, pro děti od 2 let

a další zvířátka

119 Kč 
cena KMČ

Ondřej 
Sekora

Jarmila 
Urbánková 

k čáp
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O odvážném autíčku
Leporelo pro všechny malé cestovatele. Hravé verše Jiřího Žáčka 
doprovázejí půvabné ilustrace Jitky Petrové. Vypravte se s nejmenšími 
na zábavnou cestu žlutým autíčkem! S ním a jeho rodinkou se projedete 
přes Alpy až k moři. Může 
sloužit k prohlížení 
i procvičování paměti, 
výslovnosti a pozornosti.

O odvážném
Lep
dop
na
pře
slou
i pr
výs

běžná cena: 129 Kč

12 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 2 let

104 Kč 
cena KMČ

Byl jeden domeček
Velké leporelo pro nejmenší se zábavnými úkoly, zaměřenými 
především na rozvoj logického myšlení a představivosti. Na osmi 
celostránkových ilustracích se malí čtenáři seznámí s rodinou 
Broučkových, jejich 
domečkem 
i domácími mazlíčky.

běžná cena: 249 Kč

10 stran, 190 × 275 mm

leporelo, pro děti od 2 let

199 Kč 
cena KMČ

Antonín 
Šplíchal

Ivana 
Tolarová

Ve
pře
ce
Bro
do
i do

Jitka 
Petrová

AntonínI ana

Oblíbená leporela

Čertík Toník ještě nikdy nevytáhl kopyta z pekla. Svět lidí znal 
jen z vyprávění starých čertů, kteří tam chodili pro hříšné duše. 
Pak ale Lucifer dostane chuť dát si na Vánoce kapra a Toníka si 
pro něj do světa lidí pošle. 
Jak tohle jenom 
dopadne?

Čertovská pohádka pro malé andílky
Čertík
jen z v
Pak al
pro něj
Jak toh
dopad

Iva 
Hoňková

běžná cena: 99 Kč

12 stran, 150 × 150 mm

leporelo, pro děti od 2 let

huť dát si na Ván

79 Kč 
cena KMČ

Andělská pohádka pro malé čertíky Iva 
Hoňková

Vánoce jsou za dveřmi a andělíček Lucinka má plné ruce práce. 
Hladová zvířátka čekají na to, až jim přinese nějaké dobroty. Pak ale 
najde zatoulaného kocourka s poraněnou tlapkou. Dokáže mu Lucinka 
nožičku ošetřit? A shledá 
se kocourek s holčičkou, 
které se ztratil?

běžná cena: 99 Kč

12 stran, 150 × 150 mm

leporelo, pro děti od 2 let

p

79 Kč 
cena KMČ

Jiří 
Žáček
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Jak se těšili na Ježíška
Petra 
Šolcová 

Anna 
Burdová

Bětka a Vojtíšek se nemohou 
dočkat. Brzy začnou Vánoce! 
Vojtíšek má ale velkou starost. 
Nebude Ježíškovi vadit, že mu dopis 
s prosbou o dárky nenapsal sám? 
A kdo je tajemná Barbora, která se 
ohání metličkou? Mikuláše, čerta 
a anděla už znají, ale letos trošičku zlobili. Bude lepší 
pojistit se a sestrojit na čerta past. Bětka zase dumá 
nad tím, jak dopadne Štědrý den, který budou trávit 
u tety v Jilemnici. 
Co když je tam 
Ježíšek 
nenajde?

Bět
doč
Vojt
Neb
s pr
A kd
ohá
a an
poji
nad
u te
Co
Ježí
nen

běžná cena: 229 Kč

26 stran, 167 × 225 mm,

pevná vazba, pro děti od 4 let

115 Kč 
cena KMČ

Vánoční koledy

Zažijte s dětmi krásnou sváteční 
atmosféru za zvuku vánočních koled. 
Děti zmáčknou tlačítko a rozezní se 
oblíbené vánoční koledy: 
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce 
Valaši, Rolničky, Jak jsi krásné, 
neviňátko, Veselé vánoční hody. 
Známé koledy si můžete poslechnout 
a společně zazpívat.

Zažij
atmo
Děti
oblíb
Půjde
Valaš
neviň
Znám
a spo

běžná cena: 399 Kč

10 stran, 200 × 200 mm

leporelo, pro děti od 3 let

319 Kč 
cena KMČ

Vánoce

Bětka a Vojtíšek 

Anastasiia 
Kashtanova

Vladimír Dvořák, 
Ladislava Vondráčková

Kniha se zvuky

SLEVA 50 %
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7 Klub mladých čtenářů Albatros

Robert 
Kubašta

Vánoční prostorové betlémy geniálního ilustrátora 
a tvůrce knih pro děti Vojtěcha Kubašty.
Váno
a tv

běžná cena: 129 Kč

105 × 105 mm

skládačka, pro děti od 5 let

ro děti Vojtěcha 

104 Kč 
cena KMČ

Zimní knížka pro Lucinku

Čípak je nos? Čí je brada? 
Čí jsou ouška pod čepicí?
Něžná zasněžená dobrodružství 
malé Lucinky se vrací! Holčička 
tráví vánoční prázdniny u prarodičů 
na venkově, kde spolu s kocourkem 
Dominikem a psem Sultánem zažívá 
spoustu zimních i svátečních radostí. Doma ve městě se 

mezitím klube na svět její malý bráška 
Jakub…

Čípa
Čí js
Něž
malé
tráv
na v
Dom
spou

běžná cena: 369 Kč

88 stran, 240 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

299 Kč 
cena KMČ

Malý vánoční betlém

Jana 
Sigmundová

Milena 
Lukešová

Marek 
Faltus

Vánoce

Vojtěcha Kubašty

je veliká bambulka.
Schová čepici i s holčičkou.

Bambule

5

je veliká bambulka.
Schová čepici i s holčičkou.

BambuleBambul

5

ustu zimních i svá
mezitím

Jaku

spou

29
cen

PŠ Zima 2022/23  7



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

Tatínku, ta se ti povedla

Já chci taky do školy

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi 
a Leně, které věnovala Astrid Lindgrenová 
prvním čtenářům, jsou veselá a půvabná 
vyprávění o jednoduchých věcech. 
Jsou lindgrenovsky prostá s velkým 
kouzlem – přesně tak, 
jak to mají rádi 
autorčini čtenáři.

Marie 
Tichá

Bohumil 
Fencl

e 

běžná cena: 199 Kč

36 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Čtení pro kluky malé 
i velké! Auta, auta 
a zase auta! Krátké 
pohádky plné aut! 
V každém příběhu 
najdete nejméně 
jedno.

O autech - Pohádky na 4 kolech

Čt
i v
a
po
V 
na
je

Jiří
Kahoun

běžná cena: 299 Kč

80 stran, 163 × 238 mm,

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

h

běžná cena: 299 Kč

48 stran, 195 × 255 mm,

pevná vazba, pro děti od 6 let 

d 

pe

239 Kč 
cena KMČ

Adolf 
Born

Zdeněk 
Svěrák

Astrid 
Lindgrenová

99 Kč

mm,

T tí k t
Oblíbené příběhy
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Zlobilky

Oblíbené příběhy

Nezbedníci
Vtipné a strašidelné vyprávění o malých rošťácích
Byli jednou chlapečkové a ti moc a moc zlobili. 
Jeden pořád lezl do výšek, druhému se vůbec 
nechtělo chodit, jiný pokreslil, co se dalo. Další 
okusoval tužky a tamhleten… úúúú, ten si pořád strkal prst do nosu. 
A co teprve ti ostatní! S takovými nezbedníky si rodiče mnohdy 
nevěděli rady. Ale na 
každého jednou dojde – 
uvidíte, že zlobit se 
nevyplácí!

běžná cena: 249 Kč

72 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Byli jed
Jeden 
nechtě
okusov
A co te
nevědě
každéh
uvidíte
nevypl

Holčička Ája dostala od rodičů malinké roztomilé 
štěňátko. To rostlo a rostlo, až se z něho vyklubal 
obří maxipes Fík. V sedmi pohádkových příbězích 
se nejdřív dozvíte něco o zmoudření Fíka, dál bude 
sbírat vavříny na závodišti, půjde do školy, a dokonce 
si sedne za volant auta, stane se mistrem ve skoku pro něco 
a nakonec se vydá do 
světa 
širého.

Ho
št
ob
se
sb
si
a 
sv
šir

ro něco

běžná cena: 199 Kč

88 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

stane se mistre

159 Kč 
cena KMČ

Také vás doma zlobí vaše malé princezny? 
Přečtěte jim vtipné příběhy o tom, jak se zlobit 
nevyplácí! Byly jednou holčičky a ty moc a moc zlobily. 
Jedna si pořád vymýšlela, že ji něco kousne, druhá 
se nechtěla mýt, jiná stále na někoho neslušně 
ukazovala. A co teprve ty ostatní! S takovými 
zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale, jak se říká, 
na každého jednou dojde. 
A cože se s těmi 
holčičkami nakonec 
stalo?

běžná cena: 249 Kč

80 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

věděli rady, ale, 
.

199 Kč 
cena KMČ

Příhody maxipsa Fíka Jiří
Šalamoun

Rudolf 
Čechura

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

y. 

trkal prst do nosu. 

tom, jak

PŠ Zima 2022/23  9



Příběhy

Človíček má každý den tolik práce! Staví hrady, stará se 
o zvířátka a občas si vymýšlí úplně nová, dosud nepoznaná o zvířátka a občas si vymýšlí úplně nov

stane se zázrak

Příhody včelích medvídků
Rozpustilá knížka plná 
veselých pohádek 
o čmeláčcích Brumdovi 
a Čmeldovi, ale i o ostatních 
postavičkách ze světa 
broučků. Příběhy, dobře 
známé z televizních 
večerníčků jsou doplněny texty 
a notami písniček, z nichž 
mnohé už zlidověly. Příběhy 
volně pokračují v knížkách 
Jak se mají včelí medvídci? 
a Včelí medvídci 
od jara 
do zimy.

Ivo 
Houf

Jiří Kahoun
Petr Skoumal, 
Zdeněk Svěrák

Adrián 
Macho

Zuzana 
Štelbaská

posta
brouč
znám
večer
a not
mnoh
volně
Jak se
a Vče
od jar
do zim

h

ex

y

xty

běžná cena: 299 Kč

88 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

dci 

239 Kč 
cena KMČ

stvoření nebo země. Když 
se ale jednou ráno chce 
vrátit ke své práci, zjistí, 
že všechny hrady už jsou 
hotové a všechna 
zvířátka nakrmená. 
Najednou má pocit, že 
se zastavil čas. Co teď 
bude dělat? Posadí se 
do trávy a přemýšlí. 
A najednou to přijde… 
stane se zázrak.ane se zázrak.sta

běžná cena: 329 Kč

32 stran, 240 × 214 mm,

pevná vazba, pro děti od 6 let

264 Kč 
cena KMČ

10  Klub mladých čtenářů Albatros



Příběhy

To nejlepší z Hurvínka

Dobrou noc, sladké sny 

Miki 
Kirschner

Oblíbená dobrodružství Hurvínka, 
Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého 
kamaráda Žeryka. Jak to chodí 
v Oslově, ve městě, o kterém 
nikdy nikdo neslyšel? Opravdu 
se tam vůbec nechodí do školy? 
Kde leží Tramtárie? Kdo tam žije 
a kdo takové zemi vládne? Co je 
to Kostitřaska a k čemu asi 
slouží? Kdo Hurvínkovi pomůže 
splnit velké přání stát se 
dospělým? A bude Hurvínek 
v dospělém těle 
šťastný?

Co tentokrát vyvedou podnikaví králíci z klobouku Bob a Bobek? 
Poradí si zlatovlasá víla Amálka s myslivcem Muškou? 
A jak se z Maxipsa Fíka stane náčelník? 

V nádherně ilustrované 
sbírce pohádek najdete ty 
nejbáječnější příběhy, které 
si zamilovaly děti několika 
generací. Pusťte se do čtení 
se svými ratolestmi a užijte 
si společně nespočet 
dobrodružství, co před spaním 
zklidní i ty největší neposedy!

Poradí si zlatovlasá víla Amálka s mysliv
A jak se z Maxipsa Fíka stane náčelník? 

V nádher
sbírce po
nejbáječn
si zamilo
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se svými
si společ
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běžná cena: 399 Kč

200 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

12

„Jdu! Neloudám se! Služba je služba! Tady se zastavím, odsud dobře vynikne můj hlas!“

Hurvínek s Máničkou se na sebe překvapeně podívají. I Žeryk natahuje krk, pro-

tože chce také vidět, komu ten legrační, pisklavý hlásek patří. A konečně! Ze své-

ho úkrytu sledují, jak si kolem nich důležitě vykračuje panáček s nakadeřenými 

rudými vlásky, v honosných leč zaprášených šatech s bílým krejzlíkem kolem 

krku. V jedné ruce důležitě svírá cosi, co vypadá jako žezlo zakončené malou 

dýní, a v druhé ruce drží svitek. Když si ho děti dobře prohlédnou, je jim jasné, 

že vzhledem k jeho nepatrné výšce a konec-konců i tenkému hlásku to musí být 

skřítek! 
Jaké je však jejich překvapení, když zjistí, že ani oni teď nejsou o moc větší 

a keř, za kterým se spolu s Žeryčkem schovávají, je jen seschlým drnem trávy! 

Vtom však panáček zapiští: „Toto místo, zde na skále bude k projevu nejlepší, to nemůžu popřít!“ Hurvínek se 

podiví, ke komu to skřítek mluví. Mánička si přeleští sklíčka brýlí a pozorně se 
rozhlédne po okolí: „Nikde – nikdo! Možná tomu panáčkovi 

z horka přeskočilo!“
Hurvínek se zamyslí: „Že by samomluva?! To mi připo-

míná taťuldu!“
„Pst!“ přeruší ho Mánička a ukáže směrem ke skří-

tkovi, který se mezitím vyšplhal, jak si sám pro sebe 
říkal, na skálu, ale ve skutečnosti to byl jen větší 
kámen u cesty. Oklepal si kolena, s velitelským 

výrazem se rozhlédl po okolí, rozvinul svitek, 
zhluboka se nadechl a začal číst: „Všem, všem, všem a ještě jednou všem Tramtárijcům, Tramtárijkám a Tramtárij-čatům! Promlouvá k vám váš oblíbený rádce 

její jasnosti princezny Gerbery! Jak všichni víte, postihla nás zlá doba. Naši kdysi tak úrodnou a šťavnatou Tramtárii sužuje sucho…“ V tu chvíli zašeptal Hurvínek 
Máničce do ucha:„Takže my jsme v Tramtárii! Něco mi říká, že je 

to až někde na konci světa!“ Mánička však do něj 
šťouchne a zašeptá: „Pst, poslouchej dál!“ 

rozhlédne po okolí: „Nz horka přeskočilo!“
Hurvínek se zammíná taťuldu!“
„Pst!“ přeruší h“

tkovi, který se m
říkal, na skálu
kámen u cest

výrazem se
zhlubok

„Vš
Tram
čatům

její ja
víte
úr

such
Máničc

„Takže myto až někde na šťouchne a zašep

13

běžná cena: 399 Kč

192 stran, 216 × 276 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

de Hurvínek 

319 Kč 
cena KMČ

PŠ Zima 2022/23  11



Reedice úspěšného výboru 
českých klasických pohádek 
našich největších pohádkářů. 
Z Erbenových vyprávění si přečteme 
třeba Zlatovlásku, Sněhurku, 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 
Božena Němcová nám zase 
nabídne čtení o Divotvorném meči, 
Lesní žence, Moudrém zlatníkovi, 
Princi Bajajovi a další báchorky. 
Pohádky doprovázejí ilustrace 
nemenší osobnosti – 
Josefa Lady.

Pohádky

Z
t
T
B
n
L
P
P
n
J

Pohádky

e

, 

běžná cena: 269 Kč

112 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

219 Kč 
cena KMČ

Pohádky pod polštářek

Interaktivní kniha, která 
vtáhne děti do příběhu 
tak, že se budou cítit 
jeho součástí.
Milé děti, už se vám 
někdy stalo, že jste 
nemohly usnout? Tak 
si představte, že když se to tuhle 
stalo Matýskovi, zaťukal mu na okénko hodný 
dráček Obláček a vzal ho na výpravu za pohádkami! 
Poslechněte si je také, bude se vám pohádkově 
spinkat!

o tuhle
mu na okénko hodný

běžná cena: 299 Kč

112 stran, 167 × 225 mm,

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

Josef 
Lada

Karel Jaromír Erben 
Božena Němcová

Lenka 
Němcová

Oldřiška 
Ciprová

12  Klub mladých čtenářů Albatros



Michaela 
Tychtlová

Pohádky

Na celém světě žijí děti. 
A na celém světě jim 
rodiče čtou nebo vyprávějí 
pohádky. Zajímá vás, 
s jakými příběhy vyrůstají 
děti v Indii, Japonsku, 
Chorvatsku nebo Gruzii? 
Připravili jsme pro vás 
pohádky právě tak dlouhé 
(nebo spíš krátké), abyste 
je zvládli přečíst 
i po náročném 
dni.

100 nejznámějších pohádek

Čertovské pohádky o bylinkách

p
s
d
C
P
p
(n
je
i 
d

Příběhy, kde se neobjevují 
pouze rozpustilí čerti, čertice 
a malí čertíci, ale kde to opět 
voní bylinkami a objevují se 
i mnohé další zajímavé 
rostliny, leckdy se vskutku 
čertovskými jmény jako rulík, 
ďáblík, kozlík, čertkus. 
Najdeme tu ale také zdánlivě 
obyčejný chmel, brambor 
či křen a další rostliny. 

Příběh
pouze
a malí
voní b
i mno
rostlin
čertov
ďáblík
Najde
obyče
či křen

tice 
opět 
se 

u
ulík, 

nlivě 

Jana 
Burešová

Alena 
Schulz

běžná cena: 329 Kč

80 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

264 Kč 
cena KMČ

pro unavené rodiče z celého světa

běžná cena: 349 Kč

288 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

279 Kč 
cena KMČ

Nové bylinkové pohádky
Květinové pohádky

Vyšlo také:

199 Kč 
cena KMČ

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 

249 Kč

běžná cena: 

249 Kč

ají 

? 

hé 
ste 

100 nejznámějších pohádek 
pro unavené rodiče

Vyšlo také:

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 

299 Kč

PŠ Zima 2022/23  13



Chcete své děti 
zábavným 
způsobem naučit 
zdravému životnímu 
stylu? Dráčka ze 
sluje bolí zoubky. To ale ještě netuší, že si ho vezme 
do parády jedna tvrdohlavá princeznička. Už žádné 
naříkání! Tady máš kartáček a pastu, začínáme 
s výukou. Světe, div se, z uplakaného a ušmudlaného 
dráčka je za chvíli kamarád do nepohody. A brzo se 
dozví, co jíst, jak si správně mýt ruce, čistit zoubky, 
a dokonce také trochu uklízet. 

Malá princezna a dráček jim ukážou, 
jak na to!
Malá princezna a dráček jim ukážou
jak na to!

Dinosauří partička: Vejce, Plavecká soutěž

Jak být zdravý jako drak!

Seznamte se s Ríšou 
Rexem, šestiletým 
a trochu úzkostlivým 
tyrannosaurem, který žije 
se svojí rodinou v Bažinatém 
lese. Ríšův nejlepší kamarád se jmenuje Tobík, a jen 
díky němu Ríša nepřijde o všechna dobrodružství. 
A pak také nesmíme zapomenout ani na bábi Rexovou, 
roztomilou postarší dámu, která ale umí klamat tělem! 
Ríšova a Tobíkova dobrodružství jsou jako dělaná pro 
předčítání malým čtenářům před spaním, popřípadě 
krásně poslouží 
jako první 
kniha pro 
vlastní 
čtení.

běžná cena: 299 Kč

26 stran, 240 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

ém 
ád j j T bík j

„TEN NEJVĚTŠÍ A NEJDĚSIVĚJŠÍ DINOSAURUS, 
JAKÉHO JSEM KDY VIDĚL!“

„Ale kdo to je?“ 
 zapištěl Ríša.

„Aha! To bude…“

běžná cena: 299 Kč

96 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

Příběhy

Veronika 
Zacharová

Mléko a sýry obsahují vápník

Ja
bl

ko
 masíruje dásn

.

výka ky bez cukru

istí zuby a osv ují d
ech

.

Voda, zelený a erný

Listová zelenina podporuje

zdraví ústní dutiny.

okoláda a okoládové ty
inky

popcorn, ipsy, 
slané krekry

lís
ko

o íšk
ová pomazánka

slazené nápoje
bonbonky, lízátka

dorty a zákusky

aj zoubk m neškodí.

a 
zvy

šuje tvorbu slin v p
usin

ce
.

Mr
kev masíruje dásn  

a posilují zubní sklovinu.

POTRAVINY ZOUBKŮM PROSPĚŠNÉPOTRAVINY ZOUBKŮM ŠKODLIVÉ

Lars 
Rudebjer

Lars 
Mahle
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Příběh o bagříku Honzíkovi 
a sporťáku Frantovi, dvou 
malinkých kamarádech, 
které mezi obrovskými 
bagry a náklaďáky na 
stavbě kdekdo přehlédl. 
Nikoho ani nenapadlo, že by 
zrovna tihle špuntové mohli 
někdy s něčím pořádným 
pomoct. Jenže občas 
přicházejí chvíle, kdy velké 
silné stroje dojedou na konec 
svých možností, a malí, hbití 
a rychlí kamarádi jim můžou 
zachránit 
život.

které
bagry
stavb
Nikoh
zrovn
někd
pomo
přich
silné 
svých
a ryc
zach
život

Marie 
Urbánková

Jan 
Jirků

Justyna Hołubowska-
Chrząszczak

Helena 
Haraštová

O bagříku Honzíkovi

30

bagří zkouška
Pepa vyjel z myčky. Čistý a umytý. Na boku mu svítil nápis:
MATULA – stavby silnic a dálnic.
Slunce se odráželo od Pepy ostře a prudce, až se celý blýskal. 
Šla z něj síla. Zastavil se u nového plotu.
„Ty jsi Honza? Ten náš novej minibagr?“ zeptal se.
„Jo,“ odpověděl mu Honzík celý vyděšený, že se s ním Pepa vů-
bec baví. Ale pak se zatvářil, jako že není minibagr, ale minimál-
ně bagr střední třídy.
„Koukám, jak jsi postavil ten plot. Dobrý, malej, fakt dobrý!“ 
dodal Pepa.
Honzík se co nejvíc rozkročil, jako by nevážil slabých devět tun, 
ale aspoň dvacet, a i pak začal říkat věci, které ani říkat ne-
chtěl, ale nedalo se tomu zabránit.
„No jo, to já taky umím stavět i jiný stavby, větší než dálnice.“
„Opravdu?“ podíval se na něj Pepa ze své výšky.
A Honzík pokračoval: „Jojo, tohle jsou cestičky pro koloběžky, 
co tady stavíte vy. Já stavím dálnice pro lodě, vodní kanály, 
nebo… nebo letiště pro letadla, fakt hustý věci! A úplně sám.“
„Opravdu?“ Tentokrát se Pepa i usmál.
„A taky bagruju tunely, a bez trhavin, rozumíš, prostě to vyhry-
žu, to kamení. CHRAMST! CHRAMST!“ povídal Honzík a tvářil se 
drsně jako skáložrout.
Pepa se k němu naklonil a úplně zblízka si ho prohlížel. „Kdo by 
to do tebe řekl? A nevytahuješ se trochu?“

30

ale aspoň dvacet, a i pak začal říkat věci, které ani říkat ne
chtěl, ale nedalo se tomu zabránit.
„No jo, to já taky umím stavět i jiný stavby, větší než dálnice.“
„Opravdu?“ podíval se na něj Pepa ze své výšky.
A Honzík pokračoval: „Jojo, tohle jsou cestičky pro koloběžky, 
co tady stavíte vy. Já stavím dálnice pro lodě, vodní kanály,
nebo… nebo letiště pro letadla, fakt hustý věci! A úplně sám.“
„Opravdu?“ Tentokrát se Pepa i usmál.
„A taky bagruju tunely, a bez trhavin, rozumíš, prostě to vyhry-
žu, to kamení. CHRAMST! CHRAMST!“ povídal Honzík a tvářil se 
drsně jako skáložrout.
Pepa se k němu naklonil a úplně zblízka si ho prohlížel. „Kdo by 
to do tebe řekl? A nevytahuješ se trochu?“

31

běžná cena: 299 Kč

64 stran, 185 × 227 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

Město v lese

Příběhy

Dokážete si představit, že by to 
v lese fungovalo stejně jako ve 
městě? Vůdce organizované 
vlčí smečky hravě zvládne 
funkci starosty, jeleni tvoří 
místní smetánku, funguje tu 
holubí pošta a o noční život 
také není nouze. Nahlédněte 
do lesního města a dozvíte 
se spoustu novinek o jeho 
obyvatelích i důležité 
informace 
o každé 
městské 
čtvrti.

Noví nájemníciHele, noví sousedé! Do hnízda, které nedávno opustily straky, už se stěhují noví obyvatelé: poštolky. Je to přece jen jednodušší než stavět si celý nový dům!

Útočiště divokých včelMožná byste si je spletli s vosami, ale pracovité 
včely svůj domov vždy bezpečně najdou podle 
lahodné vůně medu a vosku, svých proslulých 

výrobků. Zdá se však, že med láká i úplně jiného 
obyvatele lesního města – medvěda. Dostane 

se ke sladké laskomině, nebo místo něj schytá spoustu žihadel do tlapy?

Bytový komplex pro mravenceV mraveništi panuje čilý ruch, neustále někdo 
vchází s donáškou jídla či stavebního materiálu 

nebo vychází ven za prací. Mravenci pilně pracují 
a něco jako odpočinek vlastně neznají – neustále 
je přece potřeba starat se o to, aby vše v domě 
dokonale fungovalo. A není toho málo: mají 

tu vlastní školku, jídelnu, nemocnici i luxusní 
apartmá pro správkyni bytovky.

dv
ěd
hn
ěd
ý

Mr
av

en
ec
lesn

í

medonosná

NA
PRODEJ

Poštolkaobecná

Včela

Obytná 
čtvrť
K do se chce s obyvateli lesa seznámit 

zblízka, musí je navštívit u nich doma. 
Jste zvaní na návštěvu! V ospalé obytné 
čtvrti se uvnitř jednotlivých domů dějí 
nečekaně zajímavé věci: jeden staví, 
druhý opravuje, třetí gruntuje a děti, 
ty řádí všude stejně... Na to, že jsme 
uprostřed obytné zóny, je tu 
pěkně živo.

Pošťák
Chudák holub, zdejší poštovní 

doručovatel, musí předat zásilku 
smradlavému sousedu tchořovi!

Vosí panelák
Vosy nerady sdílejí bydlení s jinými 

zvířaty, takže je odrazují nevraživostí 
a bolestivými žihadly. Ale řekněme si 
upřímně, nikdo další o jejich blízkost 

také nestojí, dokonce se o nich povídá, 
že jsou namyšlené a zlomyslné.

Me
dv
ěd
hn
ěd
ý

Vosa o
be

cn
á

Tchoř Holub hřivnáč

tmavý

běžná cena: 249 Kč

32 stran, 230 × 260 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pohádky Egmont

Bing - 5minutové pohádky
Soubor krátkých a jednoduchým jazykem napsaných 
příběhů pro všechny Bingovy fanoušky. Ti si tak 
zvyknou na každodenní příběh ať už na cestách, před spaním, 
nebo prostě jen tak. Děti se do čtení a vyprávění rády zapojí 
a nejen díky krásným ilustracím zažijete spolu spoustu 
krásných chvil.

Tlapková patrola - Adventní stírací knížka

Tlapková patrola - Tlapky chrání zdraví

Neohrožená štěňata pomáhají 
kamarádům v nouzi a chrání 
jejich zdraví. Zjistěte, jak se 
postarala o Jakea, když 
onemocněl, a jak Chase 
překonal svůj strach, když 
se mu začal viklat zoubek 
a musel k zubaři.

p pp p

Ne
ka
jej
po
on
př
se
a m
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Flop Bingovi vysvětlí, že jeho stín  je	vždycky	s ním. „Určitě je někde tady u tebe. Stačí ho jenom najít,“  ujistí Flop Binga a dá mu baterku. Bing svítí tady i tam, prozkoumává každý kout, ale	svůj	stín		nikde	nevidí.	

Marshall změřil Jakeovi teplotu. „Máš zvýšenou teplotu,“ oznámil mu. 

„Měl bys zajet k lékaři.“„Stavím se tam, až budu mít čas,“ bránil se Jake. „Teď mám moc práce. 

Musím opravit rozbitý schod a odstranit z cesty kameny, které tam popadaly. 

A potom… HE-HEPČÍÍÍK!“

řiil JJaakekeovi te
éékakařaři..“

m, , aažž bbudu m
bbittýý sschod 
PČČČÍÍÍÍKK!“

Jake se posadil na schody před chatou. „Hm, víte, vlastně máte pravdu. 

Jsem unavený a všechno mě bolí.“

„Pokud ti není dobře,“ ozvala se Everest, „měl by sis zajít k doktoru 

Duvalovi. Pomůže ti a ty se rychleji uzdravíš.“

„Ale co všechna práce, kterou musím udělat?“ dělal si starosti Jake.

 

běžná cena: 249 Kč

56 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

ž 
k

Jake sse posadil na sc

sem unaJse navený a všechn
bř

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč

176 stran, 218 × 275 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

299 Kč 
cena KMČ

Těšte se na Vánoce s Tlapkovou patrolou! Na každý prosincový den, 
který do Vánoc zbývá, si pro vás připravila zábavné úkoly. Můžete 
vybarvovat, stírat obrázky, luštit hádanky nebo si s tlapkami zazpívat 
koledy. Kromě toho na vás každý týden čeká napínavý vánoční 
příběh na pokračování o dobrodružství statečných štěňat. 
S Chasem, Marshallem, 
Skye a dalšími členy 
Tlapkové patroly tu 
Štědrý den bude dřív, 
než řeknete haf!

běžná cena: 299 Kč

52 stran, 190 × 235 mm

leporelo, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

16  Klub mladých čtenářů Albatros



Disney - Maličké pohádky - Olaf

Disney - Vánoční sbírka pohádek

Půvabné pohádky pro nejmenší 
o nejoblíbenějších animovaných hrdinech. 
Pojďte si přečíst příběh o tom, jak chtěl Olaf 
sáňkovat na rozkvetlé louce a o tom, jak to 
dopadlo, když s Annou připravovali palačinky.

Oslavte Vánoce s vašimi nejoblíbenějšími postavami z fi lmů 
společnosti Disney a Pixar! Pomozte Else připravit ty nejlepší 
svátky pro její sestru Annu, uspořádejte s Ralfem a Vanilopkou 
vánoční večírek pro záporáky z videoher nebo ustrojte 
stromeček s Woodym, Buzzem a ostatními hračkami. 
Tato velká sbírka pohádek 
plná krásných 
ilustrací vám 
přinese tu pravou 
vánoční náladu!

Peppa - Příběhy o prasátku Peppě 2
Přinášíme vám čtyři nové příběhy 
o prasátku Peppě. Přečtete si o tom, 
jak Peppa poprvé spala u kamarádky, 
o výletě do přírody, o tom, jak si Peppa 
moc přála nové brýle, a nakonec 
o nastydlém Tomíkovi.

Přiná
o pra
jak Pe
o výle
moc 
o nas

12

Dvojčata se dají do pláče. „Jsou tak roztomilá a malinká,“ zastává se jich Peppa.

.
38

Anna se zamyslela, jak se asi můžou dělat palačinky. „Dáme tam pár vajec,“ rozhodla. „Myslím, že šéfkuchař říkal, že přidal mouku, ale možná taky ne.“

f
Pohádky Egmont

běžná cena: 199 Kč

56 stran, 150 × 150 mm

pevná vazba, pro děti od 2 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč

304 stran, 222 × 233 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

hádek 

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

104 stran, 203 × 203 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

PŠ Zima 2022/23  17
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Pohádky Egmont

Cocomelon - Zpívej a hraj si! 
Seznam se s JayJayem a jeho 
rodinou! Zazpívej si známé 
písničky a ke každé slož veselý 
obrázek. Když dílky skládačky 
vyndáš, objevíš pod nimi zábavné 
hádanky! Obrázky můžeš 
skládat znovu a znovu! 
Pěkně si hraj!

rodino
písnič
obráze
vyndá
hádan
skláda
Pěkně

Disney Pixar
Nových 365 pohádek do postýlky

Vydejte se s oblíbenými hrdiny 
z animovaných fi lmů za 
dobrodružstvím! Nechte si každý 
den vyprávět jejich příhody a užijte 
si s nimi spoustu legrace. 
S příšerkami, Burákem nebo rodinou 
Úžasňákových se nebudete nudit ani 
chviličku! Ponořte se do jejich 
neuvěřitelných dobrodružství se 
sbírkou příběhů, která potěší 
každého malého milovníka 
pohádkových 
vyprávění, než 
půjde na kutě.

Vydej
z anim
dobro
den v
si s n
S příš
Úžasň
chvilič
neuvě
sbírko
každé
pohád
vyprá
půjde

bavné 

u 
ni 

Napustím si vaničku a v té se namočím,
teplou vodu po okraj si pěkně natočím.
Namydlím si vlásky, voňavé chci je mít,

nejčistší dítě v ulici bych klidně mohl být.

Ve vaně 

běžná cena: 449 Kč

376 stran, 175 × 244 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

359 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč

12 stran, 220 × 220 mm

leporelo, pro děti od 5 let

279 Kč 
cena KMČ
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Disney - Zvířátková sbírka pohádek
Popelka chce vykoupat 
kocoura Lucifera, Nala 
se Simbou pátrají po 
dokonalém doupěti, 
Dupík hledá kamaráda – 
a mnohem, mnohem víc. 
V osmnácti veselých 
příbězích, které navazují na 
známé fi lmy od Disneyho, 
na děti čekají staří i noví 
kamarádi. Malí čtenáři prožijí napínavé příběhy se 
zvířátky z Aristokoček, Pinocchia, Ledového království, 

Zootropolis, Ratatouille a dalších vyprávění. 

Auta - Velká kniha pohádek 2

Vydejte se s námi opět do 
nádherného světa aut za 
oblíbenými hrdiny Burákem 
a Bleskem McQueenem, jejich 
přáteli z Kardanové Lhoty 
i z celého světa a také s novými 
známými Cruz nebo Hromem. 
V této krásné dárkové knížce 
najdete bohatě ilustrované 
pohádky podle všech tří fi lmů 
společnosti Disney/Pixar.

 

žijí napínavé příběhy se

Nemo s přáteli zatím čekali, až je Dory začne hledat. A čekali a čekali 
a čekali...

„Hm, zdá se mi, že na nás Dory zapomněla,“ řekl po chvíli Nemo. 
„Myslím, že bychom raději měli hledat my ji.“Rybky vyklouzly ze skrýše a začaly se rozhlížet. Dory byla nedaleko 

a upřeně zírala nahoru na hladinu.

244

Pohádky Egmont

mi

běžná cena: 399 Kč

320 stran, 173 × 244 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč

304 stran, 222 × 233 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

Hravá zvířecí 
dobrodružství 
právě začínají!

PŠ Zima 2022/23  19



Pozorovat volně žijící ptáky je velké, i když nelehké dobrodružství. 
Je zajímavé pátrat po vyhlášených mistrech zpěvu, i ptačích 
křiklounech. Často uslyšíme zvuky tak výrazné a vzájemně odlišné, 
že i malé děti s drobnou průpravou dokážou záhy odhalit jejich 
původce. Tato kniha vám pomůže naučit se rozeznávat jednotlivé 
ptáky podle zvuků, které 
vydávají, a navíc se tu 
ledasco zajímavého 
o nich také dočtete.

Vombat
Vombat je rozhodně jedno 
z nejroztomilejších australských zvířátek. 
A toho, kdo by o tom snad ještě 
pochyboval, defi nitivně přesvědčí Philip 
Bunting, autor téhle zábavné (a trošku 
praštěné) obrázkové knížky. Ta je totiž 
vombaty doslova 
nacpaná a budete si ji 
chtít předčítat pořád 
dokola!

Vomb
z nejr
A toho
pochy
Bunti
prašt
vomb
nacpa
chtít p
dokol

Nejen v říši lidí, ale i v divočině je 
spousta skvělých otců! Jaký tatínek je 
plameňák, tučňák, vlk nebo medvěd? 
Který starostlivý otec nosí své děti 
v břiše, který servíruje tu nejlepší 
svačinu a který shání 
potomkům startovací 
bydlení?

Von?

Bať!

Můj táta je zvíře
Tučňák uzdičkovýSoužití jedinců stejného pohlaví je v přírodě docela běžná 

věc. Samečci tučňáka uzdičkového se často dají dohromady 
a vysedí spolu opuštěné vejce. Křup, a je z nich rodina!

Někteří tátové se ujmou mláděte 
v nouzi.

A10110F0000682_Muj-tata-je-zvire - blok.indd   24

8.9.2021   16:33:308 9

Tučňák uzdičkovýSoužití jedinců stejného pohlaví je v přříírodě ddoccelala bběžnžná 
věc. Samečci tučňáka uzdičkového se čassto dají í dodohrhrommadady 

a vysedí spolu opuštěné vejce. Křup, a jje z nicch rroddinana!e

Vlk
Vlčí rodiče svá mláďata vychovávají společně, přičemž 

táta má na starosti hlídání doupěte a lov potravy. 

Vlčí otcové jsou velmi starostliví a o své potomky 

pečují do té doby, než se mohou zapojit do smečky.

Někteří tátové věří 

v sílu smečky.

A10110F0000682_Muj-tata-je-zvire - blok.indd   25

0110F0000682_Muj-tata-je-zvire - blok.indd   25

8.9.2021   16:33:31
8.9.2021   16:33:31

běžná cena: 399 Kč

24 stran, 225 × 210 mm

leporelo, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

Vombat
O zvířátkách

Ptáci našich lesů Caz 
Buckingham

Andrea 
Pinnington

Philip 
Bunting

Philip 
Bunting

běžná cena: 269 Kč

32 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

32 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

j p

199 Kč 
cena KMČ

Kniha se zvuky

20  Klub mladých čtenářů Albatros



Vanda hledá lásku
Seznamte se s žížalou Vandou – má hlavu plnou 
snů a hodlá prozkoumat svět. A hlavně chce 
stůj co stůj najít svou osudovou lásku! Podaří 
se jí to? Vanda se vydává na cestu, během 
níž na ni čeká řada malých i velkých 
dobrodružství. Nakonec možná získá víc, 
než si dokázala 
představit. V životě se 
totiž často dějí ty 
nejpodivnější věci…

Tato knížka o zvířátkách je plná veselých 
i napínavých příběhů, které dětem navíc 
přinášejí jedinečnou možnost dozvědět se 
mnohé zajímavosti z živočišného světa. 
Zjistí například, proč má slon tak velké uši, proč kočka z výšky 
vždycky dopadne na všechny čtyři tlapky, proč by morče nemělo 
žít v teráriu samotné 
nebo proč bobři 
stavějí svoje hráze. 

Tlapky, fousky, ocásky

O zvířátkách

Kamil neumí lítat

běžná cena: 299 Kč

80 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

Jennifer 
Berne

Keith 
Bendis

Przemysław 
Wechterowicz

Oldřiška 
Ciprová

Lenka 
Němcová

Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách 
létání ladné výkruty s ostatními bratranci a sestřenicemi. 
Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci 
a sestřenice říkali Kamil-knihy svačil nebo zoban křupan 
a knihomol. Co se kvůli tomu Kamil natrápil! A pak přišel 
slavný den společného 
odletu. Co si jen Kamil 
počne?

běžná cena: 299 Kč

32 stran, 250 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

kočka z výšky

8

V jedné vesni ce na úpatí hor žila v rodinném domku 
u hodného pání ka psí maminka Ela, která m la sedmi-

m sí ní št átko. Byl to bílý oha í kluk s tmavými eky na zá-
dech a jmenoval se Robin. 

I když to byl zatím jen malý chlupá , m l se ile k sv tu, do-
kázal se mrštn  pohybovat a ob as se mamince úpln  ztratil 
z dohledu.

Št n  bylo velmi zvídavé a asto ho maminka našla u plotu, 
jak se snaží dostat ven ze zahrady.

„Robinku, co to d láš?“ Ptala se fenka a nesouhlasn  št kla. 
„Tob  je zahrada malá?“

„To ne, mami, ale chci v d t, co se d je venku. Vid l jsem 
ko ku, jak prob hla pod plotem, rád bych šel za ní.“

„Ko ky jsou hloupé a zbyte n  riskují. Po kej, až p jdeme 
s pání kem na procházku, to se ven dostaneme. Je hrozné 
horko, snad nás vezme do lesa.“

běžná cena: 249 Kč

36 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

 tomu Kamil na

199 Kč 
cena KMČ



Příprava na čtení

Jak se žirafa vytahovala a další pohádky
Čteme s obrázky

Čteme s obrázky -

Příhody vodníka Vojtíka

Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Začtěte se 
do veselých pohádek o zvířátkách 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.

běžná cena: 229 Kč

56 stran, 205 × 288 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

dovat text a sez
á 

184 Kč 
cena KMČ

Z pohádky do pohádky

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. 

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

Hana 
Porebská

Marcela 
Kotová

Šárka 
Mrvová

běžná cena: 179 Kč

64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

89 Kč 
cena KMČ

SLEVA 50 %

Tetourová 
Marie
Antonín 
Šplíchal

běžná cena: 229 Kč

56 stran, 205 × 288 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

184 Kč 
cena KMČ

Antonín 
Šplíchal
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Zámek princezny Čurbesky

Věž rytíře Harampáda

V komnatách princezny Čurbesky vládne 
nepředstavitelný nepořádek a zmatek. 
Neztratíš se v něm? Prohledej jednotlivé 
stránky a najdi zatoulané předměty. Není to tak 
jednoduché, jak se 
na první pohled zdá. 
Pozor! Dá zabrat 
i rodičům!

Je tu nová kniha o chaosu, zmatku 
a neskutečném binci! Tentokrát se 
podíváme do věže rytíře Harampáda. 
Nahlédneme do jeho komnaty, zbrojnice, 
prádelny, konírny, 
na dvorek a dokonce 
i do hladomorny! 

běžná cena: 349 Kč

18 stran, 257 × 370 mm

leporelo, pro děti od 3 let

279 Kč 
cena KMČ

Benjamin
Bécue

Benjamin
Bécue

b k
Pro holky a kluky
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Pepe
Pipa

Pipíp

rytíř Harampád

dáma Bojana

Blátivkapanoš Kašpar

Pipin

Myšmaš

princezna Čurbeska
princ Bordelníček

Pepi

Pipi ProBaboun & Mounette

Smetáček 

H

yyy

k 

běžná cena: 349 Kč

18 stran, 257 × 370 mm

leporelo, pro děti od 3 let

279 Kč 
cena KMČ



Říkanky s pohybem pro malé děti

Písničky o zvířátkách pro děti

Jeden kluk z vesničky
Květušín

Říkanky a písničky

Máš rád zvířátka? A chceš si o nich zazpívat? 
Stačí zmáčknout některé z kouzelných tlačítek a zahraje ti 

písnička, ve které se to všelijakými zvířátky jenom hemží. Příběhy 
o veselých ovečkách, kočičce, pejskovi, vraných konících a dalších 
jsou tu a zabaví všechny malé neposedy! V knížce jsou kratší 
písničky nazpívané celé (Kočka leze dírou, Žežulička), u těch 
delších je v knize uvedena 
a nazpívána jen první 
sloka (Komáři se ženili, 
Já mám koně, Pásla 
ovečky).

Říkanky, milé barevné obrázky a spousta pohybu! To vše představuje 
ideální kombinaci, která přinese radost dětem i jejich rodičům. Je to 
další možnost, jak procvičit řečové i pohybové dovednosti, 
protrénovat paměť, upevnit vazbu s dítětem a dodat mu 
sebevědomí. Knihu 
mohou využít děti 
samostatně nebo 
ve skupinkách.

Jeden kluk z vesničky Květušín je básnická sebranka prapodivných 
postaviček zdržujících se převážně v českých vesnicích, městech, 
na hradech u řek či pohoří. S veselými rýmy můžete navštívit třeba 
vesnici Mostek, kde se staví hrad z ledových kostek, nebo se 
pozdravit s pánem z 
vesnice Třebíčka, který si 
hýčká svá bebíčka.

Lucie Charvátová, 
Miroslav Růžek

Tereza 
Poláčková

Magdalena 
Takáčová

Zdeněk 
Král

běžná cena: 249 Kč

88 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

nit vazbu s dítěte

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč

10 stran, 155 × 160 mm

leporelo, pro děti od 3 let

na

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

96 stran, 180 × 160 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

i
239 Kč 
cena KMČ

Olga 
Yakubovskaya

Robin
Král

47

Jeden pán z vesničky Veleňvšem říkával: „Pracuj a neleň.“Stal se z něho slavný rádce,přestože mu na zahrádceuvadla veškerá zeleň.

ásnická sebranka prapo

47

Jeden pán
všem říkáv
Stal se z něpřestože m

uvadla vešk
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Logopedické písničky

Ten vánoční čas

Říkadla pro nejmenší - Helena Zmatlíková

Říkanky a písničky

Procvičování správné výslovnosti pomocí říkanek napsaných na 
melodie známých lidových písniček? To je ono! Z povinnosti cvičit 
logopedii se stane zábava, kterou si užijí děti i dospělí. Texty zaměřené 
na konkrétní hlásku jsou velice jednoduché a snadno zapamatovatelné. 
Lze je využít doma, ve školkách, ale i prvních třídách, jako zpestření 
výuky čtení a psaní. 
Písničky jsou doplněny 
o notové záznamy 
a kytarové akordy, takže si 
je snadno můžete i zahrát.

Zazpívejte si s dětmi tradiční vánoční koledy 
a popěvky a připomeňte si říkadla, která nás 
provázejí v klidném vánočním čase. Texty písní 
doplňují notové záznamy, a tak domácímu 
muzicírování nestojí nic v cestě. Zvlášť 
v doprovodu vynikajících muzikantů, jako 
jsou Marko Ivanovič nebo 
Jiří Pavlica.

Michaela 
Bergmannová

Jana Havlíčková
Ilona Eichlerová

Jan 
Kudláček

Jiřina 
Rákosníková

běžná cena: 249 Kč

104 stran, 165 × 185 mm

pevná vazba, pro děti od 4 leti 
.

199 Kč 
cena KMČ

Naučte své děti nejznámější 
lidová říkadla. Oblíbené ilustrace 
Heleny Zmatlíkové budou tím 
nejmilejším pomocníkem.

N
lid
H
ne

Helena 
Zmatlíková

Ivan 
Zmatlík A já pořád, kdo to je,

že nám nedá pokoje?
A já pořád, kdo to tluče

a on bednář na obruče. Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný.

běžná cena: 199 Kč

12 stran, 158 × 227 mm

leporelo, pro děti od 2 let

.

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč

80 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

o

319 Kč 
cena KMČ
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Logopedické deskové hry

Zcela netradiční a zábavná 
logopedie pro malé děti
Bohatě ilustrovaná publikace, 
která je určena především dětem 
předškolního a mladšího školního věku 
a mohou ji využívat nejen rodiče, ale také učitelé 
a vychovatelé v mateřských a základních školách 
a speciální pedagogové. Je určena k procvičování 
výslovnosti již vyvozených hlásek netradiční zábavnou 
formou, která napomůže ke vzbuzení zájmu dětí. Kniha je 
koncipována jako soubor 4 herních plánků k upevnění 
hlásek L, CSZ, 
ČŠŽ, R a Ř.

Logopedické vymalovánky

Logopedie

běžná cena: 299 Kč

10 stran, 270 × 380 mm

leporelo knížkové, pro děti od 5 letlep

239 Kč 
cena KMČ

Ivana 
Novotná

Růžek 
Miroslav

Ivana 
Novotná

Růžek 
Miroslav

Logopedické vymalovánky jsou 
určeny především předškolákům 
a školákům, mohou je využívat 
rodiče i učitelé v mateřských 
a základních školách a speciální 
pedagogové. Obsahují úkoly 
k procvičování hlásek, s nimiž mívají děti největší 
potíže: Ď, Ť, Ň, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř. Nácvik je prováděn 
pomocí slov, vět a popisu děje na obrázku, děti se také 
naučí říkanku a na závěr si udělají grafomotorické cvičení, 
které se k ní vztahuje.

děti největší 
Ř

běžná cena: 199 Kč

64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ

Procvičujeme hlásky L, CSZ, ČŠŽ, R a Ř

věku 
ale také učitelé
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Pracovní sešit předškoláka 2

Tento pracovní sešit je určen všem 
dětem, které se již připravují ke 
vstupu do školy. Obsahuje spoustu 
zábavných úkolů důležitých pro 
zvládnutí základů čtení, psaní 
a počítání. Dítě si procvičí nejen 
pozornost, paměť, samostatné 
myšlení, vyjadřovací schopnosti, 
jemnou motoriku, početní 
představy, ale také různé znalosti z přírody 
a společnosti. Úlohy je možné plnit postupně i na 
přeskáčku, stačí si jen vybrat a nezapomenout 
na pochvalu!

a p
po
my
jem
př
a s
př
na

Všestranná příprava do školy je 
nepostradatelným pomocníkem pro 
budoucí prvňáčky, než zasednou do 
školních lavic. Publikace obsahuje 
ucelený systém předškolní 
přípravy, který se skládá 
z pracovních listů pro děti 
a metodického návodu pro 
dospělé. Pracovní listy jsou 
zaměřeny na podporu vývoje 
schopností a dovedností pro rozvoj 
myšlení dítěte a také tvoří 
předpoklady 
k úspěšnému 
zvládnutí čtení, 
psaní a počítání.

Všestranná příprava do školy

školních
ucelený 
přípravy
z pracov
a metod
dospělé
zaměřen
schopno
myšlení 
předpok
k úspěšn
zvládnut
psaní a 

Jiřina 
Bednářová

Richard 
Šmarda

Alice přemýšlela o domečku a cesta na palouk rychle ubíhala. U lesíka potkala 

soba Boba, který nesl veliký vak plný něčeho neznámého. Než se však stačila 

zeptat, jaká tajemství pytel skrývá, už byli na palouku, kde si zatím pastelky 

kreslily sluníčka.
Grafomotorika, šikmá čára. Čára je vedena z mezikruží a nejsou plně vyznačeny všechny body napomáhající od-

hadu směru. Pokud je úkol obtížný, pomůžeme pomocnými body a postupně se k prvku vracíme bez opěrných 

bodů. Kreslíme od středu ven.

85
Mezi nami OMNIBUS.indd   85

ří d

5

Roztřiď odpadky do správných kontejnerů. Spoj tužkou.

Planetu si šetříme,
když odpadky třídíme. 
Modrá, žlutá, zelená,
víme, co to znamená.

e 

oj 

85

Všem kamarádům bylo parádivé slepice líto. „Ale lepší je sportovat než se 

parádit,“ usoudil sob Bob. „To se ti lehko řekne,“ ohradila se Boženka. „My 

holky se parádíme rády. Ale máš pravdu, je čas dát se do závodů.“ „Kdo chce, 

může si nejdříve skákání přes švihadlo zkusit,“ navrhla Máňa.

Zrakové vnímání, figura a pozadí, rozlišování. Dítě necháme ve velkém obrázku vyhledávat předměty nakreslené 

na spodních obrázcích.

90

Mezi nami OMNIBUS.indd   90

09.03.2020   14:10:43
09.03.2020   14:10:43

běžná cena: 399 Kč

208 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let.

319 Kč 
cena KMČ

Ivana 
Novotná

běžná cena: 199 Kč

48 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti 4 – 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Miroslav 
Růžek

Trénujeme do školy
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Děti a emoce

Vaříme s rodinou: Montessori kuchařka
Dejte dětem šanci, aby se samy naučily vařit. Zkušená pedagožka 
předškolního vzdělávání, propagátorka metod Montessori 
a světoznámá španělská bloggerka (jež stojí za blogem Happy 
Mama), Patricia Pérez Cerveró nabízí už i našim čtenářům hravou 
dětskou kuchařku. S ní se můžou do vaření zapojit i naši 
nejmenší – samozřejmě za dozoru rodičů, ale nejlépe i za pomoci 
starších sourozenců. Jednoduché a chutné recepty nejenže zasytí 
a potěší, ale také posílí 
sebevědomí a pozitivní 
přístup k práci už od 
útlého věku!

běžná cena: 369 Kč

128 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

dnoduché a chu

299 Kč 
cena KMČ

ě

Pro rodiče

Patricia Cerveró 
Pérez

Cerveró 
Pérez

Školní zralost
V knize naleznete základní informace 
o tom, co by mělo dítě umět a zvládnout 
mezi pátým a šestým rokem věku. 
Najdete zde rovněž upozornění na 
některé vývojové obtíže. Určeno 
rodičům i učitelkám v MŠ.

Jiřina Bednářová, 
Vlasta Šmardová

běžná cena: 269 Kč

104 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba

219 Kč 
cena KMČ

Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti 
a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně 

zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny 
nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. 
Příběhy doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a dalším 
aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských 
a základních školách. 
Knihu doplňuje 
CD se zhudebněnými 
texty pro společné 
zpívání. 

Tato kniha je určena ro
a ovlivňují tak jejich em

Kateřina Grofová,
Vojtěch Černý 

běžná cena: 399 Kč

160 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 15 let

319 Kč 
cena KMČ

j ř d t

Katarína 
Ilkovičová

ace 
ádnout 
. 

a 

běžná cena: 169 Kč

80 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

139 Kč 
cena KMČ

Rozvoj grafomotoriky
Také vyšlo:
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Vyplněný objednávkový list odevzdejte ve školce/škole podle pokynů paní učitelky. Více informací k objednání 
najdete na str. 2.

Z nabídky katalogu Pohádková školka závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih. 

Jméno a příjmení:

Třída:  Datum:

Podpis rodičů:

Objednávkový list

otoč

Název Cena KMČ Počet kusů

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče 239 Kč

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče: z celého světa 279 Kč

Andělská pohádka pro malé čertíky 79 Kč

Auta – Velká kniha pohádek 2 319 Kč

Bětka a Vojtíšek – Jak se těšili na Ježíška 115 Kč

Bing – 5minutové pohádky 299 Kč

Byl jeden domeček 199 Kč

Cocomelon – Zpívej a hraj si! 279 Kč

Čertovská pohádka pro malé andílky 79 Kč

Čertovské pohádky o bylinkách 264 Kč

Červená karkulka 239 Kč

Čteme s obrázky – Jak se žirafa vytahovala a další pohádky 184 Kč

Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky 184 Kč

Děti a emoce 319 Kč

Dinosauří partička: Vejce, Plavecká soutěž 239 Kč

Disney – Maličké pohádky – Olaf 159 Kč

Disney – Vánoční sbírka pohádek 319 Kč

Disney – Zvířátková sbírka pohádek 319 Kč

Disney Pixar – Nových 365 pohádek do postýlky 359 Kč

Dobrou noc, sladké sny 319 Kč

Já chci taky do školy 159 Kč

Jak být zdravý jako drak! 239 Kč

Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku 159 Kč

Jak se Káťa naučila zavazovat tkaničku 159 Kč

Jeden kluk z vesničky Květušín 239 Kč

Kamil neumí lítat 199 Kč

Kde zvířátka bydlí 119 Kč

Kočka leze dírou 79 Kč

Květinové pohádky 199 Kč

Logopedické deskové hry 239 Kč

Logopedické písničky 199 Kč

Logopedické vymalovánky 159 Kč

Objednávka - Pohádková školka

PŠ Zima 2022/23  29



Název Cena KMČ Počet kusů

Malý vánoční betlém Vojtěcha Kubašty 104 Kč

Město v lese 199 Kč

Můj táta je zvíře 199 Kč

Nezbedníci 199 Kč

Nové bylinkové pohádky 199 Kč

O autech – Pohádky na 4 kolech 239 Kč

O bagříku Honzíkovi 239 Kč

O jabloňce 139 Kč

O odvážném autíčku 104 Kč

Peppa – Příběhy o prasátku Peppě 2 239 Kč

Perníková chaloupka 239 Kč

Písničky o zvířátkách pro děti 299 Kč

Pohádky 219 Kč

Pohádky pod polštářek 239 Kč

Popeláři jedou 215 Kč

Pracovní sešit předškoláka 2 159 Kč

Princezny  149 Kč

Příhody maxipsa Fíka 159 Kč

Příhody včelích medvídků 239 Kč

Příhody vodníka Vojtíka  89 Kč

Ptáci našich lesů 319 Kč

Rozvoj grafomotoriky 139 Kč

Říkadla pro nejmenší – Helena Zmatlíková 159 Kč

Říkanky s pohybem pro malé děti 199 Kč

Stane se zázrak 264 Kč

Školní zralost 219 Kč

Tatínku, ta se ti povedla 239 Kč

Ten vánoční čas 319 Kč

Tlapková patrola – Adventní stírací knížka 239 Kč

Tlapková patrola – Tlapky chrání zdraví 199 Kč

Tlapky, fousky, ocásky 239 Kč

To nejlepší z Hurvínka 319 Kč

Vanda hledá lásku 239 Kč

Vánoční koledy 319 Kč

Vaříme s rodinou: Montessori kuchařka 299 Kč

Věž rytíře Harampáda 279 Kč

Vombat 219 Kč

Vozidla na stavbě 239 Kč

Všestranná příprava do školy 319 Kč

Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem 359 Kč

Zámek princezny Čurbesky 279 Kč

Zimní knížka pro Lucinku 299 Kč

Zlobilky 199 Kč

Žába leze po žebříku… 119 Kč

Celková cena a počet objednaných knížek

Objednávka - Pohádková školka
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Pro kluky i holky

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku

zpívání s piánkem

Oblíbili jste si písničky Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře? 
Přinášíme vám dvanáct jejich 
nejoblíbenějších písniček 
s notami a piánkem, na kterém si 
je můžete sami zahrát! A kdyby 
vám to nešlo, piánko je přehraje 
za vás.

Leporelo ve tvaru dětské 
botičky naučí děti přístupnou 
a hravou formou zavazovat 
tkaničky. Titul obsahuje 
jednoduchý motivační příběh 
a pod sešněrovanými 
stránkami v jednotlivých 
krocích i ilustrovaný návod 
jak si tkaničku zavázat. 

Oblí
Svě
Přin
nejo
s no
je m
vám
za v

běžná cena: 449 Kč

26 stran, 240 × 294 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

359 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

10 stran, 90 × 180 mm

leporelo, pro děti od 3 let

159 Kč 
cena KMČ

Zapni přehrávání písniček, stiskni klávesu 1 a poslechni si písničku.

 Dě - lá - ní,    dě - lá - ní,   všech - ny  smut - ky  za - há - ní,  

 dě - lá - ní,      dě - lá - ní   je   lék,  

 dě - lá - ní,    dě - lá - ní,   to   nám  ú - směv  za - chrá - ní,  

 dě - lá - ní,      dě - lá - ní   je   lék.  

9 9 9 98 8
6 67 8

5

9 9 9 98 8 7 6

9 9 9 98 8
6 67 8

5

9 9 9 8 8
6 5

4 4

4 4

4

Bára 
Buchalová

Alexandra 
Hetmerová

Oldřich 
Růžička

Jak se Káťa naučila 
zavazovat tkaničku

Nabízíme také:

159 Kč 
cena KMČ
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Popeláři jedou

Princezny
Knížka plná vyškrabávacích 
obrázků princezen, která bude 
vaše malé slečny bavit. Najdou 
zde 3 šablony, vyškrabávací tužku, 
10 třpytivých a 5 duhových 
vyškrabávacích obrázků, návod, 
jak na to, a stránky 
na vlastní tvoření.

yyy

Jak popeláři pracují? Jak to vypadá uvnitř popelářského vozu?
Kam se odpad odváží? Jak odpad vzniká a jaké druhy odpadu 
známe? Máte doma malého syna a chce být popelářem? Také má 
spoustu otázek? Potom je tato kniha přesně pro něho! Další kniha 
z naučné řady pro nejmenší pomáhá jednoduchým způsobem – 
propojením textu s ilustracemi – odpovědět na mnohá proč 
a jak našich ratolestí. 
Radostné a zábavné 
poznávání světa 
formou hry!

běžná cena: 269 Kč

16 stran, 180 × 195 mm

kroužk. vazba, pro děti od 2 let

stracemi  odpo

215 Kč 
cena KMČ

Drž se následujícího postupu a vytvoř si své třpytivé 

princezny! Uvnitř najdeš listy k seškrabávání 

s ukrytými třpytivými hvězdičkami nebo v duhových 

barvách, stránky plné inspirativních předloh 

a spoustu listů k procvičování!

Toto je tvoje vyškrabávací sada!

vyškrabávací pero

šablona dalších tvarů 

šablona princezen a doplňků
šablona hradů a paláců

u, 

Toto je tvoje vyškra

vvyškrabávac
pero

šablondalších tva

n 

Vozidla na stavbě
Kdo by neměl rád bagry, náklaďáky, 
jeřáby a další stavební stroje? Knížka 
s otevíracími okénky dětem ukáže, co se 
na staveništi děje. Můžou si prohlédnout 
demoliční bagr, který zbourá celý dům, 
podívají se do asfaltérky nebo do vozu 
s míchačkou na beton.

Katja 
Reiderová 

Andrea 
Erne

Otevírací okénka

á 

běžná cena: 299 Kč

16 stran, 230 × 270 mm

kroužk. vazba, pro děti od 4 let

ky nebo do vozu
.

239 Kč 
cena KMČ

Vozidl n
Pro kluky a holky

Peter 
Nieländer

Otevírací okénka

SLEVA 50 %

běžná cena: 299 Kč

50 stran, 180 × 215 mm

spirála, pro děti od 6 let

149 Kč 
cena KMČ

32  Klub mladých čtenářů Albatros


