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 platí do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.

Od 5 rokov
160 x 195 mm,
pevná, 80 str.,
7,99 €

Od 5 rokov
167 x 225 mm,
pevná, 96 str.,
8,99 €

5,20 €

5,80 €

Od 6 rokov
130 x 195 mm,
pevná, 88 str.,
8,49 €

5,50 €

Filipko

Stratená ﬂauta pána Ananása

Malí hrdinovia: Hasiči

Autor: Zuzana Štelbaská

Autor: Marta Hlušíková

Autor: Diana Mašlejová

Zoznámte sa s Filipkom, ktorý vám rozpovie
svoje príbehy nielen o zvieratách, ale aj o
živote v lese, prečo stromy rastú a umierajú,
prečo je napríklad hmla či dúha.

Flauta je nielen skvelý nástroj, ale dokáže
rozprávať aj napínavé príbehy!

Chcete zachraňovať pri požiari?
Prečítajte si túto knižku!

Keď sa drevená ﬂauta s krásnym štíhlym
telom a ešte krajším koncertným hlasom
stratí a dostane do rúk nahluchlého dedka,
zistí, ako beží svet. To nie je len snívať o
tom, ako raz bude v Indii zobúdzať kobry!
Nielenže je označená za staré drevo prežrané
črvotočom, musí čeliť omnoho väčším
nebezpečenstvám. Dokáže žiť v úplne inom
svete? A čo koncertný umelec Ananás? Nájde
svoju priateľku ﬂautu?

Aj vy bežíte k oknu, hneď ako počujete húkať
hasičské auto? Viete, ako hasiči hasia požiar
a akí odvážni musia byť?
Hugo si myslel, že o požiari nepotrebuje nič
vedieť. Na druhý deň však do školy prišli
HASIČI! Dorazili na obrovskom hasičskom
aute a so žiakmi nacvičili, ako sa pri požiari
správať a čo robiť. Hugo ešte v ten večer ucíti
doma štipľavý smrad a zazrie dym…

Filipko, Zorničkin brat, objavuje úžasný svet
zvieratiek v lese a pri vode na rybačke s
ockom. Je to pôvodná slovenská knižka a
každé zvieratko je z nášho dôverne známeho
okolia – diviak, kaňa, vretenica, nočný
motýľ, pstruh... S každým sa spája zaujímavý
príbeh, ktorý sa čiastočne odohráva vo
Filipkovej fantázii, čiastočne je realitou.

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

Od 7 rokov
129 x 193 mm,
pevná, 120 str.,
5,99 €

Od 7 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 64 str.,
6,99 €

Od 8 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 96 str.,
8,99 €

3,90 €

4,50 €

5,40 €

Zara a jej Záchranná zoo Zmätený tučniačik

Víla Jazmínka a škriatok
Vendelín

Madam ježibaba

Autor: Amelia Cobb

Autor: Zuzana Csontosová

Autor: Zuzana Csontosová

Zara miluje život v Záchrannej zoo svojho
strýka Horácia, pretože sa v nej stále
deje niečo vzrušujúce. Navyše má jedno
úžasné tajomstvo… dokáže sa rozprávať so
zvieratami!

Víla Jazmínka a škriatok Vendelín naučia
deti, čo je recyklácia, spoznávať bylinky
a zvieratká, pripraviť zdravé pochúťky
a mnoho ďalších užitočných vecí

Učte sa po anglicky spolu s ježibabou,
Jankom a Marienkou. Ale pozor! V našej
rozprávke sa deti do pece nehádžu a stará
ježibaba nie je vôbec zlá.

Keď sa víla Jazmínka znesie na drobnom
semienku odkvitnutej púpavy z tatranských
kopcov až k Železnej studienke, začína sa jej
veľké dobrodružstvo. Objavuje nepoznané
miesta – jaskyne, čistinky a lúky, ba čo
viac, v lese nájde nových priateľov. Lesní
škriatkovia sú nielen láskaví a vľúdni, ale tiež
múdri, a tak sa zvedavá víla pri nich aj veľa
naučí.

Keď si ježibaba Anastázia po návšteve
nebojácnych detí uvedomí, že svet mimo
jej chalúpky sa počas rokov akosi zmenil,
rozhodne sa, že aj ona chce byť modernejšia.
Očarená ježibabami z rôznych kútov, o
ktorých sa dočíta z Marienkiných kníh, si
zaumieni poznať svet. Deti ju však upozornia,
že bez angličtiny jej to pôjde ťažko. Preto sa
všetci spolu pustia do učenia, z ktorého sa
napokon stane zábava.

Strýko Horácius cestuje po svete a
zachraňuje opustené a poranené zvieratá.
Tentoraz priviezol do zoo to najroztomilejšie
mláďa tučniaka. Čosi však nie je v poriadku,
Píp si vôbec nemyslí, že je tučniak! Ešteže
Zara rozumie reči zvierat a môže mu s jeho
problémom pomôcť…

Od 10 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 144 str.,
9,99 €

6,50 €

Od 8 rokov
185 x 250 mm,
pevná, 224 str.,
18,49 €

Od 8 rokov
185 x 250 mm,
pevná, 224 str.,
19,99 €

12,00 €

13,00 €

Mami, kúp mi psa!

Kvapky na kameni

Príbehy na dobrú noc pre
rebelky

Autor: Zuzana Štelbaská

Autor: kolektív výnimočných slovenských
a českých autoriek

Autor: Francesca Cavallo, Elena Favilli

Kniha je námetom na rovnomenný rodinný
seriál vysielaný na RTVS.
Čo za parádne dobrodružstvá môžu
postretnúť Ondreja počas letných prázdnin
u deda Meda a aké všetky huncútstva môže
povyvádzať so svojimi kamarátmi? Ondrej
sa snaží svojej mame dokázať, že jeho veľké
želanie – mať vlastného chlpáča – myslí
naozaj vážne a starostlivosť oň neberie na
ľahkú váhu. Avšak až na návšteve u svojho
deda sa presvedčí, že mať štvornohého
priateľa nie je vôbec také jednoduché, ako
by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

100 silných príbehov silných žien.
50 príbehov českých a slovenských rebeliek.
Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovali
za práva žien, snažili sa uplatniť v umení,
športe alebo vo vede. Niektoré z nich
používali aj naozajstné zbrane, no väčšina
z nich len svoj hlas, svoj um, vytrvalosť. A
lásku, lásku k umeniu, k ľuďom, ku svojej
krajine. Niektoré známe, iné zabudnuté, no
všetky si zaslúžia našu pozornosť, pretože
ako kvapky na kameni, krôčik po krôčiku,
prešliapali cestičku tým ďalším.

Príbehy na dobrú noc pre rebelky sú novodobé rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, ale o ženách, ktoré zmenili svet.
Inšpirujú dievčatá stovkou hrdinských príbehov žien od kráľovnej Alžbety až po Serenu
Williamsovú. Ilustrácie zhotovilo 60 umelkýň
z každého kúta našej planéty, je to jedna z
najoriginálnejších kníh v histórii kolektívneho ﬁnancovania.

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

