ČÍTAJTE
S NAMI!
Špeciálna ponuka pre školy a školské knižnice
35 - 50% zľava z bežných – maloobchodných cien.
Ako objednať:
• Objednávkový formulár nájdete aj na www.kmc.sk.
• Objednávky môžete poslať e-mailom na kmc@albatrosmedia.sk.
• Expedujeme ihneď! Dodanie kuriérskou spoločnosťou.
• Platba je formou faktúry so 14-dňovou splatnosťou.
• Poštovné je ZADARMO pri objednávke nad 15 €, inak 1,80 €.
• Zľava 35 - 50% platí do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob.

Od 7 rokov
138 x 205 mm,
pevná, 144 str.,
9,99 €

Od 9 rokov
216 x 276 mm,
pevná, 72 str.,
11,99 €

6,50 €

6,00 €

Od 7 rokov
210 x 297 mm,
brož., 128 str.,
7,99 €

5,20 €

Stromy našej prírody

Baktérie

Veľká kniha eko aktivít

Originálny sprievodca plný nádherných
fotograﬁí najbežnejších stromov našej
prírody a niektorých rastlín, zvierat a
húb.

Baktérie, vírusy a ďalšie choroboplodné zárodky v knihe o mikrobiológii.

Kniha pre eko-hrdinov s viac ako 100
úlohami.

Vieš, že prvé baktérie sa objavili už
pred 3,6 miliardami rokov? Teda oveľa,
oveľa skôr ako ľudia?
Zaujímavosti o mikrosvete na jednom
mieste.

Každá úloha skrýva ekologickú tému,
ako sú napríklad úspora vody, recyklácia, odlesňovanie či obnoviteľné zdroje.
Pomôž včele nájsť cestu do úľa, jazdi
na bicykli, nakupuj na farmárskom
trhu, oprav netesniace potrubie a šetri
vodou...

Kniha je vhodná pre celú rodinu a popisuje stromy od agátu až po krušpán.
Jej rozmer umožňuje zbaliť ju kamkoľvek so sebou, do lesov, do parkov, na
prechádzky okolo vôd.

Kontakt: Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava; e-mail: kmc@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764

Od 6 rokov
222 x 290 mm,
brož., 64 str.,
7,99 €

Od 9 rokov
183 x 233 mm,
flexo, 64 str.,
7,99 €

Od 9 rokov
183 x 233 mm,
flexo, 64 str.,
7,99 €

5,20 €

5,20 €

5,20 €

Poď von! Príroda okolo nás

Objavuj! - Slnečná sústava

Objavuj! - Dinosaury

Skvelý spoločník na potulky prírodou aj na
skrátenie dlhej chvíle.

Malá kniha plná veľkých myšlienok!

Malá kniha plná veľkých myšlienok!

Chceš vedieť, z čoho sú prstence Saturnu?
Alebo ako dlho by trval let na Pluto?
Prekvapivé fakty už na teba čakajú.

Chceš sa dozvedieť, aký veľký bol argentinosaurus? Alebo kde mal domov tyranosaurus?
Objavuj dinosaury a zisti viac!

Originálna zbierka úloh a hier, ktoré pomôžu
prebudiť lásku k prírode, zvedavosť a precvičia pozornosť a premýšľanie. Od jari do
zimy, s ceruzkou v ruke a s úsmevom.

Od 11 rokov
216 x 276 mm,
pevná, 176 str.,
12,99 €

8,50 €

Neuveriteľný svet zvierat!
Ohromujúce fakty z úžasného sveta zvierat!
Sup jarabý dokáže lietať o 600 metrov
vyššie než dopravné lietadlo.
Koaly a šimpanzy majú takmer rovnaké
odtlačky prstov ako človek.
Zisti ešte oveľa viac!

Od 11 rokov
216 x 276 mm,
pevná, 128 str.,
10,99 €

7,20 €

Od 11 rokov
216 x 276 mm,
pevná, 192 str.,
13,99 €

Od 10 rokov
240 x 320 mm,
pevná, 16 str.,
19,99 €

9,10 €

13,00 €

Neuveriteľný svet - Pravda
alebo mýtus?
Dôležité otázky. Neuveriteľné odpovede.
S touto úžasnou encyklopédiou mnohých
všeobecne rozšírených domnienok konečne
dokážeš odlíšiť fakty od ﬁkcie.

Ľudské telo
Priestorový sprievodca anatómiou.
Ilustrácie na spôsob viktoriánskeho
zobrazovania v 3D formáte knihy podrobne
vysvetľujú, ako funguje ľudské telo. Veľmi
podrobne.

Pre dospelých

Od 6 rokov
190 x 260 mm,
pevná, 256 str.,
14,99 €

167 x 225 mm,
brož., 200 str.,
8,49 €

7,20 €

5,60 €

100 osobností, ktoré zmenili
svet

Najväčšia kniha nápadov 2

Ako hovoriť s deťmi, aby sa
lepšie učili

Prijmite pozvanie do vyberanej spoločnosti
a zoznámte sa s tými, ktorí zmenili svet!

Najväčšia encyklopédia nápadov a výrobkov
na každú príležitosť.

Chcete, aby deti spolupracovali, keď im
niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit
zodpovednosti za svoje výkony?

Aristoteles, Napoleon Bonaparte, Mahátma
Gándhí, Albert Einstein, Marie Curie-Sklodowska, Elvis Presley, Mark Zuckerberg, Steve Jobs a ďalší vynálezcovia, vedci, politici,
vojvodcovia, umelci či vizionári...

Nájdete tu výrobky, ktoré sa dajú zhotoviť
bez drahých pomôcok a materiálov. Stačí sa
poobzerať doma alebo v prírode.

Tento svetový bestseller je určený rodičom,
ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu
inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole až tak, že dosiahnu zázraky v učení.

Kontakt: Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava; e-mail: kmc@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764

