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 9 rokov
163 x 220 mm,
pevná, 96 str.,
7,99 €

4,00 €

Od 8 rokov
210 x 297 mm,
pevná, 112 str.,
7,99 €

Od 8 rokov
170 x 243 mm,
pevná, 72 str.,
7,99 €

5,00 €

3,50 €

Kde rastú peniaze

Mladý technik

Malý chemik

Autor: Denisa Prošková

Autor: Radek Chajda

Autor: Milan Bárta

Prvé čítanie o ﬁnanciách pre deti.

Staň sa Edisonom 21. storočia!

Viac ako 60 experimentov, ktoré
zvládnete doma.

Kniha, ktorá pomôže deťom pochopiť
ako správne hospodáriť nielen s peniazmi. Rodičom možno tiež pomôže.

Táto kniha vás prevedie svetom
modernej techniky a vďaka nej
spoznáte, prečo a ako veci okolo vás
fungujú, a budete schopní sledovať
najmodernejšie trendy s porozumením.

Budete skúmať základné fyzikálne
a chemické vlastnosti zlúčenín, odhaľovať skryté tajomstvá, pozorovať prírodné deje. Pomôcky na všetk experimenty
nájdete doma alebo ich jednoducho
kúpite v bežnom obchode.

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

Od 7 rokov
167 x 240 mm,
pevná, 40 str.,
6,99 €

Od 7 rokov
167 x 240 mm,
pevná, 40 str.,
6,99 €

Od 10 rokov
170 x 243 mm,
flexo, 112 str.,
7,99 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

Príbeh elektriny

Príbeh vody

Chemické prvky okolo nás

Autor: Petr Mrázek

Autor: Kateřina Gančarčíková

Autor: Milan Bárta

Vysvetlite malým prieskumníkom, čo je to
elektrina a kde vzniká.

Odpovede na dôležité otázky týkajúce sa
vody a dôležitosti jej ochrany.

Kniha sa snaží pomocou názorných a vtipných ilustrácií deti zoznámiť s tým, ako sa
elektrina dostane až k nim domov, upozorňuje na nutnosť bezpečného a šetrného
zaobchádzania s elektrinou.

Autorka sa snaží prostredníctvom názorných a vtipných ilustrácií pozvoľna deti
zoznámiť s tým, odkiaľ voda pochádza, ako
sa čistí a ako sa potom dostane až k nám do
domu.

Chemické prvky tvoria našu potravu, naše
telá, predmety v dielni, kúpeľni, komore...
Nájdeme ich aj tam, kde by sme ich vôbec
nečakali.

Od 7 rokov
210 x 297 mm,
brož., 80 str.,
6,49 €

4,30 €

V knihe nájdete viac ako 40 chemických
prvkov z vášho okolia.

Od 11 rokov
167 x 225 mm,
brož., 64 str.,
5,49 €

Od 9 rokov
165 x 235 mm,
brož., 120 str.,
5,94 €

3,50 €

3,00 €

Čítanka pre dyslektikov

Hravá matematika

Matematika v kocke pre ZŠ

Autor: Katarína Loulová

Autor: Radek Chajda

Autor: Jaroslav Eisler

Pomôžte svojim deťom odstrániť problémy
s čítaním hravou formou.

Matematické zaujímavosti pre zvedavých.

Učebnice nemusia byť nudné a zložité!

Vhodne vybrané oriešky, ktoré riešili už
matematici v starovekom Grécku, ale tiež
matematici z neskorších období, a pútavo
ich vysvetľuje deťom (napr. Pascalov trojuholník, zlatý rez).

Prehľadné spracovanie učiva z matematiky
na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne
vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto
predmetu.

Táto knižka je určená predovšetkým deťom
s problémami v čítaní – nemusí ísť iba
o deti, ktorým už bola diagnostikovaná vývinová porucha učenia – dyslexia, špeciﬁcká
porucha čítania.

Od 10 rokov
170 x 243 mm,
flexo, 112 str.
7,99 €

Pre dospelých

Od 8 rokov
216 x 276 mm,
pevná, 160 str.
13,99 €

170 x 243 mm,
brož., 256 str.,
9,99 €

9,00 €

6,00 €

4,00 €

Chemické zlúčeniny okolo nás
- Anorganika

Domáce laboratórium

Vývinové poruchy učenia

Autor: Robert Winston

Autor: kolektív autorov

Autor: Milan Bárta

Vzrušujúce experimenty pre začínajúcich
vedcov.

Dyslexia, dysgraﬁa, dysortograﬁa.

Sú všade! Okolo nás. Pozoruhodné anorganické zlúčeniny.
Na okolitý svet sme sa pozreli prostredníctvom niekoľkých desiatok anorganických
zlúčenín, s ktorými sa bežne stretávame.

Vytvor úžasné projekty len s použitím bežne
dostupných materiálov. Pohraj sa s vedou
a odhaľ jej tajomstvá!

Cieľom publikácie je pomôcť učiteľom,
rodičom aj starším žiakom pochopiť, v čom
spočívajú ťažkosti označované ako vývinové poruchy učenia a ako sa dajú ťažkosti
účinne minimalizovať.

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

