KNIHY ZA
VYSVEDČENIE
Špeciálna ponuka pre školy a školské knižnice
35% - 60% 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 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob.

Od 7rokov
163 x 238 mm,
pevná, 120 str.,
8,99 €

5,90 €

Od 9rokov
163 x 238 mm,
pevná, 80 str.,
8,99 €

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

4,40 €

6,50 €

Odporúča
MŠVVsŠ SR
Čo učky nevidia

Prázdniny u starej mamy

Mami, kúp mi psa!

Autor: Gabriela Futová

Autor: Ružena Smatanová

Autor: Zuzana Štelbaská

Zábavný príbeh o tom, ako sa aj zo
školských lapajov môžu stať hrdinovia.

Leto plné dobrodružstiev, voľnosti,
nových zážitkov a pocitov.

Kniha je námetom na rovnomenný
rodinný seriál vysielaný na RTVS.

Učitelia ich neznášali, lebo veľa vyrušovali, lietali po chodbách a nechýbali pri
žiadnej lotrovine, riaditeľ ich dokonca
chcel vylúčiť…ešteže si to rozmyslel…

Na konci každej kapitoly sú rôzne otázky a úlohy, kde si deti môžu otestovať
svoj postreh, predstavivosť, fantáziu či
pamäť.
MŠVVsŠ SR odporúča ako doplnkovú
literatúru pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ.

Čo za parádne dobrodružstvá môžu
postretnúť Ondreja počas letných
prázdnin u deda Meda a aké všetky
huncútstva môže povyvádzať so svojimi
kamarátmi?

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 8 rokov
130 x 200 mm,
pevná, 104 str.,
6,99 €

Od 8 rokov
125 x 190 mm,
pevná, 152 str.,
7,99 €

3,90 €

2,70 €

3,50 €

Zvierací záchranári –
Poranený sokol

Traja pátrači Kids: SOS
z oblakov

Lili Vetroplaška 1
So slonmi sa nerozpráva

Autor: Michal Belšán

Autor: Ulf Blanck

Autor: Tanya Stewnerová

Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s
dobrým srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká.
Koniec školského roka sa blíži a Ferko myslí
len na prázdniny. Cestou však začuje podivnú ranu, a tak sa jedno veľké dobrodružstvo
už začína.
ína.

Séria pre malých detektívov!
Traja pátrači dostali ako odmenu za
vykonanú prácu let balónom. Spočiatku
nádherný let sa však náhle zmenil na
nebezpečné dobrodružstvo.

Poučná, láskavá a vtipná knižka zaručene
poteší malé čitateľky.
Lili chce svoje tajomstvo prísne strážiť. To,
že sa dokáže rozprávať so zvieratami, jej
totiž doposiaľ prinieslo len samé problémy!

Od 9 rokov
120 x 180 mm,
pevná, 136 str.,
6,99 €

4,60 €

Tigrí tím - Fantóm
futbalového ihriska

Od 9 rokov
130 x 200 mm,
pevná, 256 str.,
10,99 €

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

7,20 €

6,50 €

Ostrov stratených koní

Chráňme našu planétu

Autor: Stacey Greggová

Autor: Jess Frenchová

O dvoch dievčatách, ktoré delí čas, no spája
láska k jedinečným koňom.
Na odľahlom tropickom ostrove narazí
dvanásťročná Beatriz na divokú kobylu so
zvláštnym sfarbením. Nemôže uveriť tomu,
že kobyla je skutočná, no čoskoro sa medzi
nimi vytvorí silné puto.

Každý môže prispieť k tomu, aby z našej
planéty bolo lepšie miesto pre život.
Pri každej činnosti vytvárame odpad. Od
smetí a zvyškov jedál cez továrenské splodiny až po staré stroje. Čo sa s odpadkami
deje, ako ovplyvňujú životné prostredie
a ako riešiť problém s ich neustálym pribúdaním?

Autor: Thomas Brezina
Zapoj sa do pátrania a zaži dobrodružstvo
so zázračnou lupou!
Pred futbalovým tréningom nájde Patrik
v kôlni pri ihrisku podivnú krikľavo zelenú
loptu. Vtom sa začnú diať čudné veci.

Od 10 rokov
163 x 238 mm,
pevná, 288 str.,
10,99 €

5,50 €

Bella a Sebastián
Autor: Nicolas Vanier

Od 14 rokov

Od 12 rokov
148 x 210 mm,
pevná, 336 str.,
12,99 €

135 x 200 mm,
mäkká, 352 str.,
12,99 €

6,00 €

8,50 €

Emma, faun a zabudnutá
kniha

Denník uletenej Chloe
Autor: Emma Chastain

Autor: Mechthild Gläserová
Priateľstvo a láska proti zlobe a nenávisti.
Rok 1943, vo svete zúri druhá svetová vojna.
V tom istom čase sa celá horská dedina
spojí proti Belle, veľkému a mocnému
ovčiarksemu psovi. Sebastián, chlapec z hôr,
jej chce pomôcť a zachrániť ju.

Legendárny román Jane Austenovej Pýcha
a predsudok v tínedžerskom fantasy štýle!
Vraj existuje prastará kronika, do ktorej
človek čokoľvek zapíše, všetko sa naplní.
To znie úžasne! Emma si predsavzala, že si
svoj vlastný ľúbostný život trochu vylepší.

Vtipné aj trápne katastrofy strednej školy.
Chloe Snowová nastupuje na strednú školu,
a keďže smutnejšie ako spomenúť si na
trapasy, je zabudnúť na ne, píše si denník.

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

