Vánoční
soutěž
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vánoční soutěž
Vánoce jsou za dveřmi, všichni už se těší, co dostanou letos pod stromeček. K Vánocům neodmyslitelně patří i tradice. Jaké doma dodržujete? Napište nám o tom nebo nám rodinné vánoční tradice namalujte a zasoutěžte si v naší vánoční soutěži.

POSTUP:
Napište nebo namalujte 5 vašich nejoblíbenějších českých vánočních tradic.
Nezapomeňte se podepsat a napsat nám, ze které školy jste a kolik vám je let.
Obrázek nebo text zašlete na adresu: Nakladatelství GRADA – Soutěž DKK, U Průhonu 22, 170 00, Praha 7 nebo dkk@grada.cz
s předmětem Soutěž DKK.

Podmínky:

Soutěž je určena pouze pro členy Dětského knižního klubu Grada, tedy pro ty, kteří navštěvují školu, jež s námi spolupracuje.
Každý se může zúčastnit pouze jednou.
Odpovědi zasílejte do 31. 12. 2020.

výhra:

Ze zaslaných odpovědí vybereme tři, jejichž autoři získají rodinnou hru Gimme five!, se kterou se skvěle procvičuje slovní zásoba.
Výsledky podzimní soutěže naleznete na webových stránkách DKK.

POPIS HRY:

Hledáte zábavnou hru pro celou rodinu? Zkuste Gimme five! S touto společenskou hrou si perfektně procvičíte slovní zásobu. Ruku umístěte doprostřed stolu
před hráče a balíček karet.
Kartičku přečtěte a odstartujte hru. Ruka se bláznivě roztočí. Znáte 5 odpovědí
na dané téma? Pak rychle ruku zastavte a odpovězte do 10 sekund. Vyhrává ten
hráč, kterému se podařilo získat nejvyšší počet karet.

2

www.grada.cz/DKK

novinky
o d 8 le t

Kouzelný pelíšek

27077

Babička Markéta rozumí bylinkám. Ví, kdy se mají sbírat a proti jakým neduhům pomáhají.
Jak to nakonec dopadne, když chce pomoci starému pejskovi, který už nemůže chodit?
Nechte se překvapit stejně jako její vnučky!

199 Kč
160 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 64

stran

o d 8 le t

Plašmyška
Jak malý myšák hledal odvahu
26686

Představte si myšáka, který se bojí úplně všeho, a tak raději jen sedí doma. Všichni mu říkají
Plašmyška a mají z něho legraci. Podaří se mu svůj strach překonat a najde nakonec nebojácnost?

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 56

stran

o d 9 le t

Závodní kůň, který odmítá běhat

80181

Desetiletá Kája je blázen do koní. Poníka chce tolik, že se naučila jezdit na krávě. Když omylem
vydraží závodního koně, je nadšená! Vznešený Bojovník je rozený šampion. Jenže odmítá běhat.
Kája ho musí naučit závodit. Jestli nevyhrají derby, přijde její rodina o celou farmu a všechna
milovaná zvířata. Podaří se Káje zachránit domov i kamarády?

229 Kč
185 Kč
15×21 cm, pe

Ke každé objednávce dárek – Dopis ježíškovi

vná vazba, 16

8 stran

3

3

vánoce
o d 4 le t

Zazpívejte si s dětmi nejznámější a nejoblíbenější vánoční koledy. Součástí knihy je příloha s obrázky vánočních
motivů, které si můžete společně vystřihnout a postavit
si z nich zimní vesničku, betlém nebo si jimi ozdobit
vánoční stromeček.

4887

80089

Tradiční české KOLEDY
Josef Lada

Nejznámější české
a moravské koledy

249 Kč
200 Kč
vná vazba, 56

Vybrali jsme pro vás ty nejhezčí vánoční koledy ze všech
koutů naší země – zazpívejte si je s rodinou a přáteli pro
radost, doprovoďte se na klavír či na kytaru, vezměte
flétničky! Vánoční zpěvník se může stát i krásným dárkem.

stran

21×30 cm, m

o d 5 le t

ěkká vazba, 64

stran

stran

Ojedinělý soubor omalovánek s tradičními motivy krásných českých Vánoc. Na každý den je připravená malebná omalovánka s vtipnou básničkou, které spolu vyčarují tu pravou adventní
a vánoční atmosféru.

149 Kč
120 Kč

o d 8 le t

63059

Vánoční ozdoby
a dekorace
Z PŘÍRODNIN A RECYMATERIÁLŮ

199 Kč
160 Kč
17×24 cm, m

ěkká vazba, 64

Adventní vybarvovací kalendář

63573
24×16 cm, m

169 Kč
135 Kč

o d 8 le t

Jak z odpadu udělat luxusní vánoční výzdobu? Nápadité
projekty k jejichž realizaci nepotřebujete žádné zvláštní
schopnosti ani materiál. Třeba jen plata od vajec, kapsle
z kávovaru nebo nepotřebné formičky.

63052

22×28 cm, pe

4

o d 7 le t

Vánoční ozdoby
z korálků

ěkká vazba, 80

stran

Názorné postupy výroby vánočních ozdob z drátků a korálků od nejjednodušších po náročnější. V knize najdete
nejen ploché i prostorové ozdoby, ale také vánoční řetězy
a další vánoční dekorace.

www.grada.cz/DKK

199 Kč
160 Kč
17×24 cm, m

ěkká vazba, 64

stran

vánoční čtení
o d 7 le t

Lucinka a zraněný králíček

80160

O Vánocích našla Lucinka u hřiště malinkého zraněného králíčka. Moc si přála, aby se ušáček brzy
uzdravil a na Vánoce byl zpátky ve své noře. Postarat se o zraněné zvířátko ale není vůbec jednoduché a Lucinka se snaží ze všech sil. Naštěstí má kouzelné sněžítko! Dokáže králíčka uzdravit
a vrátit ho zpátky k jeho rodině? Přečtěte si laskavý a magický příběh o lásce ke zvířátkům,
Vánocích a novém přátelství.

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 16

0 stran

o d 7 le t

Lucinka a zatoulané koťátko

80159

Lucinka tráví vánoční svátky s rodinou a přáteli v pronajatém domě. Potká tam zvědavé a roztomilé malé koťátko jménem Hvězdička. Všude panuje vánoční nálada, náhle začíná dokonce sněžit
a všichni se radují. Shodou nešťastných náhod se ale Lucinka s Hvězdičkou ocitají ve sněhové
bouři a musí čelit velkému nebezpečí. Jejich jedinou nadějí na záchranu je Lucinčino kouzelné
sněžítko. Pomůže jim?

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 16

0 stran

o d 8 le t

Kouzelné vánoční sny

4823

159 Kč
125 Kč

25069

Krásná vánoční dárková knížka pro všechny z vás, kteří
už se nemohou dočkat Ježíška. Dozvíte se, čím voní
purpura, kdy uvidíte zlaté prasátko, a hlavně odhalíte
jedno velké vánoční tajemství.

o d 3 le t

Vánoční příběh

21×20 cm, pe

Vánoční legenda o narození Ježíška je doplněná jednoduchými veršíky a bohatě ilustrovaná. Zažijte společně
krásné vánoční chvíle jejím přečtením.
vná vazba, 24

21×21 cm, pe

259 Kč
205 Kč
vná vazba, 72

stran

stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

5

pro nejmenší
o d 4 le t

NEJZNÁMĚJŠÍ LIDOVÉ POHÁDKY
Obrázkové čtení

80127

Přečtěte si s dětmi nejznámější lidové pohádky a naučte je při tom číst. Díky roztomilým ilustracím
si malované čtení zamilují a pohádky je budou bavit.

179 Kč
145 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 56

stran

pro předškoláky

o d 6 le t

Tradiční český rok – Josef Lada

80092

Víte, co všechno neodmyslitelně patří k tradičnímu českému roku? V této knize vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale také zde najdete známá lidová říkadla, pořekadla,
písničky, pranostiky i oblíbené koledy.

499 Kč
400 Kč
vná vazba, 22

4 stran

o d 4 le t

21041

Domácí zvířátka
Čtení s babičkou

219 Kč
175 Kč

17×22 cm, pe

6

vná vazba, 72

stran

o d 5 le t

Malá Rozárka si s babičkou ráda vypráví a čte
o domácích zvířátkách. Poznává jejich život, řeší s nimi
veselé úkoly a také zkouší číst podle obrázků, protože
písmenka ještě nezná.

80105

22×28 cm, pe

Panda Fanda

V bambusovém lese žije malý pandí rošťák Fanda. Ve
škole bojových umění se učí základům kung-fu a patří
k nejlepším žákům. Jednoho dne se Fanda rozhodne
opustit svůj les a vydá se na dalekou cestu. S kamarádem
robotem Adamem se proletí vesmírem, přistanou na
Venuši, a dokonce se zúčastní i Lesních olympijských her!

199 Kč
160 Kč
17×24 cm, pe

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 96

stran

kouzelné čtení pro prvňáčky
o d 6 le t

Kouzelná třída o Vánocích

26688

Nechte si vyprávět, jak tráví adventní čas žáci kouzelné třídy, a načerpejte tu pravou vánoční
atmosféru při zdobení stromečku nebo pečení cukroví. Dozvíte se také, jestli dostávají dárky i víly.

219 Kč
175 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

o d 6 le t

o d 6 le t

Kouzelná třída,
příběh pokračuje

2954

27512

Kouzelná třída pokračuje! Pomůže dětem jejich dobrá
víla Jasmína i v další třídě, kde kraluje nesnesitelná
učitelka Káravá?

Kouzelná třída

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

Zažijte neuvěřitelnou proměnu té nejzlobivější třídy
v nejhodnější a nejchytřejší děti na škole. Někdo tady
čaruje. Že by učitelka Jasmína?! Potkat ve škole dobrou
vílu je prostě super.
vná vazba, 72

199 Kč
160 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

stran

o d 6 le t
o d 6 le t

Kouzelná třída v zoo

26632
17×22 cm, pe

Kouzelná třída v muzeu

Oblíbení hrdinové se vracejí a jejich nová dobrodružství
nečekaně začínají s koncem školního roku. Taky jste
si mysleli, že se nezbední prvňáci už nikdy s vílou
Jasmínou nesetkají? Prázdniny jsou ale jako stvořené pro
překvapení. Bude se čarovat a cestovat!

189 Kč
150 Kč
vná vazba, 72

26670

Želví závody, přejedené opice, sloní vzpěrači nebo
namydlené labutě, to všechno na vás čeká v další knížce
o kouzelné třídě. A samozřejmě nebudou chybět
ani vílí kouzla.

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 80

stran

stran

Ke každé objednávce dárek – Dopis ježíškovi
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pohádkové čtení
27074

Plnou parou do pohádky

259 Kč
205 Kč

o d 8 le t

Není to tak dávno, co krajinou uháněly parní mašinky,
pískaly na své píšťaly a doprovázela je oblaka hustého
dýmu. Lokomotiva Třistadesítka vypráví pohádkové
příběhy o setkání s vílou, vodníkem a dalšími bytostmi.
Navíc v knížce najdete vystřihovánky, takže si můžete
postavit vlastní nádraží!

26687

o d 8 le t

Dobrodružství
mašinky Vendy

Mašinka Vendy dosloužila a bojí se, že ji rozeberou
a pošlou do sběru. To ale netuší, jaké překvapení ji čeká.
Spolu se svým kamarádem vagónkem Edou bude vozit
návštěvníky v zoologické zahradě.
17×24 cm, pe

vná vazba, 12

219 Kč
175 Kč
17×24 cm, pe

0 stran

o d 8 le t

stran

o d 8 le t

Pohádkové přátelství

Vodník Eda je nejzvědavějším obyvatelem třeboňského
rybníka Svět. Jednoho dne se vydá z dlouhé chvíle mimo
bezpečí své vodní říše. Jenže udeří zima a rybník mu
zamrzne. Podaří se Edovi dostat zpět domů s pomocí
přátelské fenky Betynky?
26673

26081

vná vazba, 96

Dědečkovy povídačky

199 Kč
160 Kč

Dědeček Zdeněk neumí vyslovovat R a Ř. Když po něm
vnoučata začnou chtít pohádky o Karkulce nebo velké řepě,
raději si vymyslí vlastní povídačky, ve kterých tyhle dvě
zrádné hlásky používat nemusí.
vná vazba, 88

17×24 cm, pe

stran

26622
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vná vazba, 72

stran

o d 8 le t

o d 8 le t

17×22 cm, pe

vná vazba, 80

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí
tu být i někdo, kdo se postará o pořádek, legraci
a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by
to bez ní s peklem dopadlo. Čertí babička se
o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará,
léčí jejich bolístky a učí je v pekelné škole.
A když začne vyprávět, to je něco!

199 Kč
160 Kč
stran

www.grada.cz/DKK

26679

17×24 cm, pe

199 Kč
160 Kč

17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

čtení plné dobrodružství
o d 9 le t

Dva netopýři na talíři
Případ pro malé detektivy
27073

Kamarádi Páťa s Gábou zažijí nebezpečí i legraci při prázdninovém detektivním dobrodružství,
při kterém pátrají po ukradených věcech a vydávají se po stopách záhadného obrázku netopýrů
a tajemného pachatele.

219 Kč
175 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 80

stran

o d 9 le t

Zvířecí agenti
Noví kamarádi

80175

Kačenka žije v budoucnosti, ale jinak je to obyčejná holčička. Sice chodí na základní školu, ale
nikdo se ti nepostará o zvířátko lépe než ona. Kačenka zvířátka miluje a čím dál víc lidí si jí říká
o pomoc. Aby všechno zvládla, postavila si Kačenka robota jménem Ti-Bot. Společně pomáhají
kamarádům a jejich zvířátkům. Často to znamená vyřešit i zapeklitou záhadu.

199 Kč
160 Kč

15×21 cm, pe

vná vazba, 11

2 stran

o d 9 le t

o d 9 le t

80169

Magická knihovna

80131

Lucka se nudí!!! Dokud neobjeví tajné dveře do knihovny
knihoven. Právě tady se Lucka stává knihovnickým
učněm. Na cestě do budoucnosti, do minulosti i po
obřím glóbu musí čelit velkému zlu, které chce magickou
knihovnu zničit.

Drak do kapsy

Maminka chce, aby se Mari stala zvěrolékařkou, ale
tu zajímají jen zvířátka zkamenělá. Chce se totiž stát
slavnou vědkyní. To se však změní, když najde živého
dráčka. Možná je to prcek do kapsy, ale má obrovský
talent dostat se do maléru. A to jsou s Mari dva.

249 Kč
200 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 23

2 stran

229 Kč
185 Kč
14×21 cm, pe

vná vazba, 15

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

2 stran

9

fantastický svět jednorožců
o d 7 le t

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč

Ema je úplně normální holka, která má
stejné starosti jako její vrstevnice. Keira
je bájný jednorožec z jiného světa a je zakletá, protože
byla velmi pyšná. Jediná Ema může její kletbu zlomit,
ale neví jak…

80039

80038

Ema a jednorožec
Kouzelný roh

Ema a jednorožec
Tajemství krystalu

Prožijte další úžasná dobrodružství Emy a Keiry, ve kterých
se projeví síla jejich velkého přátelství. Tentokrát budou společně pomáhat slabším a zachraňovat celou bájnou Říši snů!
14×19 cm, pe

vná vazba, 12

14×19 cm, pe

0 stran

o d 7 le t

vná vazba, 12

0 stran

o d 7 le t

Ema a jednorožec
Záhadné bludiště

80076

80063

V dalším příběhu Emy a Keiry unesou noční můry
čarodějku Aislin a uvězní ji v záhadném bludišti plném
nástrah…

Ema a jednorožec
Medailon moci

vná vazba, 11

14×19 cm, pe

2 stran

o d 7 le t

80104

Ema a jednorožec
Zázračný lektvar

vná vazba, 11

2 stran

o d 7 le t

Maminka Emy onemocněla, a i když všechny příznaky
ukazují na obyčejnou chřipku, Ema díky napojení na
Keiru a celou Říši snů moc dobře ví, že je za tím něco
jiného. Je třeba najít lék, který mamince pomůže.
Dokážou ji Ema s Keirou zachránit?

80199

14×19 cm, pe

Ema se zamiluje do spolužáka Kristiána a chce s ním trávit
všechen volný čas. Ten však má svůj vlastní svět a nikoho
do něj nepouští. Pomohou Emě kamarádi z Říše snů získat
Kristiánovo srdce?

Ema a jednorožec
Ztracené hříbě

14×19 cm, pe

10

vná vazba, 11

Keiře se co nevidět narodí malé hříbě, o jehož kouzelných
schopnostech se může zatím jen spekulovat. Ema je
samozřejmě nesmírně nadšená – ovšem jen do chvíle,
kdy je čerstvě narozené hříbátko uneseno a je dost dobře
možné, že se z Říše snů ocitlo rovnou v Řísi nočních můr.
2 stran

www.grada.cz/DKK

14×19 cm, pe

vná vazba, 11

2 stran

fantastický svět jednorožců
o d 7 le t

Safíra bude mít narozeniny a jednorožci
připravují tajnou oslavu. Troy se ale
chová divně. Vypadá to, že před ostatními
něco tají… Podaří se Viky přesvědčit ho,
aby přišel mezi svoje kamarády na tu nejlepší oslavu?

80114

80115

199 Kč
160 Kč

o d 7 le t

Škola jednorožců
Kouzelná oslava

Škola jednorožců
První kamarádi

13×20 cm, pe

I bájní jednorožci musí chodit do školy. Učí se tam správně létat, pomáhat druhým v nouzi a také se zdokonalují
v kouzlení. Při vyučování zažívají báječná dobrodružství
a spoustu legrace!
vná vazba, 12

8 stran

13×20 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

o d 7 le t

o d 7 le t

Škola jednorožců
Hlavní role

13×20 cm, pe

Škola jednorožců
Honba za pokladem

Viky vyráží s kamarády na honbu za pokladem. Troy
začne výpravě velet a všechny komanduje. Pak se ale
objeví něco nečekaného a hádky jsou zapomenuty.
Ukáže se, že najít poklad a vyhrát hru možná není to
nejdůležitější.
vná vazba, 12

80164

80165

Chystá se školní představení! Viky sní o tom, že se stane
slavnou herečkou a zahraje si Šípkovou Růženku. Jenomže Safíra touží po tom samém. A hlavní role je jen jedna.

8 stran

13×20 cm, pe

vná vazba, 14

4 stran

o d 7 le t

o d 7 le t

Škola už se chýlí ke konci a na obzoru se rýsuje spousta
zábavných her a radovánek. Nejdřív ale všechny jednorožce čekají zkoušky. Všichni se pilně učí, až na Troye.
Ten má mnohem vychytralejší plán. Když Viky přijde na
to, co má Troy za lubem, je jí hned jasné, že to nemůže
dopadnout dobře. Dokáže Viky kamaráda zachránit?

80183

80182

Škola jednorožců
Kouzelný tým

Škola jednorožců
Přehlídka mazlíčků

13×20 cm, pe

vná vazba, 14

Chystá se přehlídka mazlíčků. Viky se nemůže dočkat,
ale Bouřlivák se začíná chovat velmi podivně. Co ho asi
trápí? Může to souviset s přehlídkou?
4 stran

13×20 cm, pe

Ke každé objednávce dárek – Dopis ježíškovi

vná vazba, 12

8 stran

11

pro všechny kluky a holky
o d 8 le t

69046

Parkour a freerunning

Chcete se seznámit se zajímavým sportem, nebo už ho děláte a chcete se zdokonalit, abyste byli
fakt dobrými traucery? Knížka vám ukáže, jak provádět jednotlivé parkourové prvky, a poradí vám,
jak se na ně připravit a na co si při provádění dát pozor, abyste se přitom nezranili.

199 Kč
160 Kč

14×21 cm, m

ěkká vazba, 12

8 stran

o d 10 le t

479 Kč
385 Kč
21×21 cm, pe

vná vazba, 40

o d 9 le t

Dokonalý dárek pro všechny, kdo začínají s vařením!
Ája je nadšená dospívající kuchařka a všechny recepty
testuje na své rodině. Její jídla jsou nápaditá a jasně
popsaná, takže je zvládne opravdu každý.
80150

21033

Moje první
opravdová kuchařka

Kuchařka pro děti
Bezva recepty
krok za krokem

0 stran

299 Kč
240 Kč

Myslíte si, že nezvládnete vařit? Pokud máte správnou
kuchařku, tak to nejenže zvládnete, ale navíc se u vaření
budete skvěle bavit.

22×28 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

o d 9 le t

Téměř tajný průvodce dospíváním

63536

Všechny obavy, starosti, zmatené pocity, tělesné změny, prostě neuvěřitelně mnoho nového
a neznámého, co s sebou puberta přináší, přesně to zaplnilo stránky tohoto „tajného“ průvodce.

299 Kč
240 Kč

19×23 cm, pe

12

vná vazba, 12

0 stran

www.grada.cz/DKK

knihy pro kluky

vná vazba, 12

0 stran

17×24 cm, pe

63587

249 Kč
200 Kč

vná vazba, 64

269 Kč
215 Kč

vná vazba, 11

2 stran

17×24 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

Svět aut
Zábavné aktivity
a desková hra

o d 6 le t

23×23 cm, pe

249 Kč
200 Kč

Vtipné příběhy vám přiblíží
povolání zachraňující lidské
životy, tedy hasičské, policejní
a lékařské. Jak už to
v pohádkách chodí, i tady
všechno dobře dopadne, ale
dobrý konec často visí na vlásku.

o d 7 le t

Auta, auta, samá auta! Uvnitř najdete parádní spojovačky, bludiště, nejrůznější hry, hledání skrytých obrázků,
puzzle i omalovánky. Čeká vás i závodní desková hra,
kterou si můžete zahrát doma s rodiči nebo třeba
o přestávce s kamarády.

80185

17×24 cm, pe

26553

249 Kč
200 Kč

o d 8 le t

26580

o d 8 le t

26570

o d 8 le t

Naše letadla

Výběr 31 významných typů letadel vyráběných v českých
a československých továrnách od poválečných let až do
současnosti. Všechny detailně nakreslené stroje jsou
zasazené do skutečného pozadí a u každého je uvedená
historie jeho vzniku a technické údaje.

169 Kč
135 Kč
21×26 cm, m

ěkká vazba, 48

stran

stran

o d 8 le t

o d 7 le t

Superstroje
Plakát a 100 samolepek

K493

80179

Víte, jaké superstroje existují? Tady je máte! Prohlížejte,
čtěte, nalepujte, objevujte, ale co je nejdůležitější, dobře
se bavte!

149 Kč
120 Kč
13×20 cm, m

179 Kč
145 Kč

Fotbalová bludiště

Skvělá zábava pro fanoušky fotbalu. Projděte bludišti
různých tvarů a velikostí až k nejvyšší trofeji.
ěkká vazba, 16

22×28 cm, m

ěkká vazba, 32

stran

0 stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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knihy pro holky
o d 9 le t

Chcete zjistit, jak si vyrobit svůj vlastní parfém, náramek,
šátek nebo čepici, kterou nikdo jiný prostě nemá? Nemáte kam uložit šperky nebo nutně potřebujete mít trendy
obal na svačinu, mobil či penál? S našimi módními triky
se za vámi každý otočí, stanete se hvězdou školy
i narozeninových party, a ještě se při jejich výrobě skvěle
pobavíte! Součástí knih jsou originální šablony
a jedinečné samolepky.

80163

80162

o d 9 le t

249 Kč
200 Kč
ěkká vazba, 80

16×23 cm, m

stran

14×18 cm, pe

vná vazba, 64

stran

o d 9 le t

80193

o d 9 le t

ěkká vazba, 80

Konečně je tady zápisník, kam si zaznamenáš úplně
všechno! Jaká jsi, co tě baví, jaké máš sny, jaká hudba
nebo filmy se ti líbí, co ty a móda a spoustu dalších věcí.
Můžeš si sem navíc vlepovat fotky a jako bonus v tomto
úžasném zápisníku najdeš slovník SMSkových zkratek
a také malý módní slovníček. A to všechno doprovází
obrázky s nádhernými lamičkami nebo jednorožci.

159 Kč
125 Kč

stran

80192

16×23 cm, m

14×18 cm, pe

vná vazba, 64

stran

o d 9 le t

Terka a bláznivá úča

80109

Terezka nesnáší školu. A navíc je ta nová učitelka plná energie a hýří všelijakými nápady. Taková
otrava! Terka se tedy rozhodne novou úču svými fórky ze školy vyštvat. Podaří se jí to?

199 Kč
160 Kč
14×19 cm, pe

14

vná vazba, 12

0 stran

www.grada.cz/DKK

knihy pro holky
o d 7 le t

o d 7 le t

Království poníků
NEČEKANÉ přátelství

199 Kč
160 Kč

80123

80121

Uprostřed moře leží kouzelný ostrov poníků. Ocitne se ve
velkém ohrožení, když se náhle ztratí čarovné podkovy.
Naštěstí však přichází na pomoc holčička Filipka.

Království poníků
KOUZELNÝ ZÁVOD

Právě se chystají každoroční Královské hry, kde bude
soutěžit i poník Květa. Ostrov ale zůstává v ohrožení po
zmizení osmi kouzelných podkov. Holčička Filipka, jejímž
posláním je podkovy najít, zatím objevila jen jednu
jedinou podkovu. Čas se však neúprosně krátí...
vná vazba, 12

13×20 cm, pe

8 stran

o d 7 le t

Kamarádky Ela a Olivie prožívají další báječné dobrodružství
s kouzelným koťátkem. Díky Mazlince se podívají na
talentovou soutěž Hledá se hvězda. Holčičky tu poznají
novou kamarádku Jasmínu a proniknou do zákulisí soutěže.

Zázračné koťátko
KoUZELNÉ PŘÁTELSTVÍ

Kamarádky Olivie s Elou objeví to nejroztomilejší
koťátko na světě. Brzy zjistí, že Mazlinka je nejen
roztomilá, ale i kouzelná. Holčičky díky ní prožijí
velké dobrodružství ve starověkém Egyptě.

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

2 stran

o d 7 le t

80132

vná vazba, 11

2 stran

o d 7 le t

Zázračné štěňátko
Malá baletka

199 Kč
160 Kč

13×20 cm, pe

80126

80125
vná vazba, 11

6 stran

o d 7 le t

Zázračné koťátko
Splněné sny

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 13

Rozárka, Jenda a zázračné štěňátko Šmudlík se spolu
vydávají na další napínavou výpravu. Kouzelný pejsek je
tentokrát přenese do divadla, kde právě probíhá zkouška
baletu. Společnými silami pomohou baletce Elišce
překonat trému z vystoupení.

80133

13×20 cm, pe

199 Kč
160 Kč

Zázračné štěňátko
Kouzelný koberec

199 Kč
160 Kč

Rozárka s Jendou u dědečka na chatě potkají roztomilé
štěňátko Šmudlíka, které baví skákat v kalužích, ale
které především umí kouzlit. Šmudlík vezme děti na
dobrodružný výlet až do daleké Persie.
vná vazba, 11

2 stran

13×20 cm, pe

vná vazba, 11

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

2 stran
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bářin kouzelný atlas

SPOLEČENSTVÍ KOUZELNÉHO ATLASU
Máte rádi Bářiny poutavé příběhy?
Cestování časem na různá místa po celém světě?
Přidejte se ke Společenství kouzelného atlasu
Více informací na www.grada.cz/detsky-knizni-klub/
dkk/spolecenstvi-kouzelneho-atlasu/
o d 9 le t

Arábie
Mezi beduíny

80152
ěkká vazba, 16

Píše se rok 1898. Tentokrát kouzelný atlas pošle Báru za dobrodružstvím mezi beduíny do exotické Arábie,
kde se Bára seznámí s Aloisem Musilem, katolickým knězem a šejkem beduínů v jedné osobě. S ním zažije
různá dobrodružství, než se za pár týdnů bude vracet z Arábie do Vídně se zprávou o objevu pouštního
paláce s neslýchanou výzdobou.

0 stran

o d 9 le t

80051

Pražské povstání
Růže a barikády

o d 9 le t

Je 25. dubna 1945. To, že do konce druhé světové války
zbývají dva týdny, ví jen Bára. Když v Praze vypukne
povstání, Bára cítí povinnost zapojit se do něj jako
zdravotnice s oddílem skautů, s nimiž se stačila spřátelit.
Ani si nepřipouští, že ve válce může jít o život nejen jí...

80052

13×20 cm, m

199 Kč
160 Kč

Břetislav a Jitka
Klášterní intriky

Útěk nekonečným lesem před hrůzu nahánějícím chlapíkem
končí podvrtnutým kotníkem. Báru ovšem v pravou chvíli
zachrání rytíř a pomůže jí najít útočiště v klášteře. Ke svému
zděšení však Bára zjišťuje, že jedna z urozených dívek, které tu
jsou na vychování, má být unesena. Tomu je třeba zabránit!
13×20 cm, m

16

ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

0 stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 17

6 stran

napínavé putování časem

13×20 cm, m

ěkká vazba, 16

o d 9 le t

9078

o d 9 le t

ěkká vazba, 17

6 stran

13×20 cm, m

ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

0 stran

ěkká vazba, 17

6 stran

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

6 stran

9049
ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

13×20 cm, m

0 stran

80026
13×20 cm, m

ěkká vazba, 16

0 stran

o d 9 le t

ěkká vazba, 16

0 stran

o d 9 le t

6 stran

13×20 cm, m

o d 9 le t

o d 9 le t

o d 9 le t

9082

o d 9 le t

0 stran

9076

13×20 cm, m

o d 9 le t

6 stran

9079

0 stran

ěkká vazba, 17

9052

ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

80025

o d 9 le t

6 stran

9077

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

6 stran

o d 9 le t

ěkká vazba, 17

6 stran

9053

13×20 cm, m

80050

0 stran

9080

o d 9 le t

ěkká vazba, 16

9050

13×20 cm, m

o d 9 le t

9164

179 Kč
145 Kč

o d 9 le t

9051

o d 9 le t

80028

o d 9 le t

13×20 cm, m

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

ěkká vazba, 17

6 stran

17

komiksy
o d 7 le t

80194

Morgavsa a Morgana
Princezna čarodějka

199 Kč
160 Kč

19×26 cm, pe

vná vazba, 80

Pokračování oblíbených příhod malé Morganky, které znáte ze Čtyřlístku! Obě čarodějky doputují
na sever Islandu, kam vyrazily s jediným cílem – vrátit zachráněného draka do jeho rodiště.
Na severu Islandu žije Agáta, která shromažďuje draky z celého světa, zmrazuje je a pak z nich
odsává magii. K dovršení jejího úsilí už jí schází poslední drak. Drak, kterého vezou Morgavsa
a Morgana přímo do jámy lvové!

stran

o d 7 le t

o d 7 le t

80158

80097

199 Kč
160 Kč

199 Kč
160 Kč
19×26 cm, pe

vná vazba, 80

19×26 cm, pe

stran

vná vazba, 80

stran

o d 9 le t

9104

9149

o d 9 le t

159 Kč
125 Kč

15×24 cm, m

18

199 Kč
160 Kč
ěkká vazba, 72

15×24 cm, m

stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 11

6 stran

zábavné čtení s poučením
o d 5 le t

Letem světem s Vášou

Chtěli byste obletět svět a poznat život a zvyky lidí v jiných zemích? Vypravte se s letadýlkem
Vášou na cestu kolem světa a zažijte spoustu dobrodružství. Tak nasedat a letíme!

26664

239 Kč
190 Kč

17×22 cm, pe

vná vazba, 10

4 stran

o d 7 le t

Kouzelné pověsti našich krajů

80081

Vydejte se za dobrodružstvím po naší vlasti a projeďte celý bájný svět pověstí křížem krážem!
Navštivte zajímavá místa Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se, jaké pohádkové bytosti v našich
krajích přebývají a jaké historky si mezi sebou vyprávějí.

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 96

stran

o d 8 le t

Kniha skřítků
náladovníčků
S povídkami na dobrou noc

199 Kč
160 Kč

Malí skřítci náladovníčci žijí v dětských hlavičkách
a v zákoutích jejich pokojíků. Můžou za střídání jejich
nálad, rozmarů a chování. Poznejte je pomocí této knížky
a zjistěte, jestli se neukrývají i u vás doma.

Alenka lékařka
O našem těle

Kde máme srdce? Jak se měří tep? Alenka chce být
lékařka, a tak hledá odpověď na každou otázku
o lidském těle. Hledejte s ní!
17×22 cm, pe

vná vazba, 80

stran

26078

26613

o d 5 le t

249 Kč
200 Kč
17×24 cm, pe

Ke každé objednávce dárek – Dopis ježíškovi

vná vazba, 14

4 stran

19

pro zvídavé děti
o d 7 le t

K478

K480

o d 7 le t

20×25 cm, pe

vná vazba, 56

20×25 cm, pe

stran

Vydejte se s chlapcem Averym do starověkého Řecka, Říma, Egypta nebo
mezi Aztéky a prožijte tam s ním neuvěřitelná dobrodružství!

vná vazba, 56

stran

249 Kč
200 Kč
o d 7 le t

K479

K481

o d 7 le t

vná vazba, 56

20×25 cm, pe

stran

o d 11 le t

Sídla českých panovníků

26625

Poznejte s námi nejvýznamnější knížecí hradiště
a panovnické hrady a zámky. Dozvíte se, jak se stavěly,
bránily a jak se v nich žilo jejich vznešeným obyvatelům.

20

vná vazba, 13

stran

o d 9 le t

Panovníci českých zemí

Víte, kdo všechno nám v našich Českých zemích za všechna ta staletí vládl? V této knížce najdete poutavě
a svižně převyprávěné příběhy našich panovníků od
Libuše a Sáma až po Františka Josefa I. a Karla I.
U každého panovníka navíc nechybí medailonek se
základními fakty o jeho životě.

329 Kč
265 Kč
21×29 cm, pe

vná vazba, 56

80075

20×25 cm, pe

6 stran

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 12

8 stran

pro zvídavé děti
o d 11 le t

Velká kniha správného Čecha
80206

Velká kniha správného Čecha je souborné dílo, které by si měl přečíst každý správný vlastenec, aby
se dozvěděl, proč by měl být hrdý na svou zemi, v níž se narodil, vyrostl, žije v ní a která je jeho
domovem. Měl by ctít její státní symboly, být hrdý na její historii, úspěchy, slávu a postavení ve
světě. Ať je tedy tato kniha pro vás – mladé čtenáře – inspirací a ukáže vám, jací Češi byli a jsou
kabrňáci a že se jimi můžete stát i vy.

699 Kč
560 Kč
22×28 cm, pe

o d 11 le t

80036

80108

o d 11 le t

299 Kč
240 Kč
vná vazba, 12

8 stran

22×28 cm, pe

249 Kč
200 Kč

6 stran

22×28 cm, pe

vná vazba, 14

4 stran

Moje první kniha
o teorii relativity

Nikdy není příliš brzy (a ani pozdě) seznámit se
s myšlenkami géniů. Zábavný průvodce základy teorie
relativity odhalí dětem (i dospělým) tento fenomén
moderní fyziky.
63591

vná vazba, 48

vná vazba, 17

Znáte celou českou hymnu? Víte,
kolik má slok? Víte, který náš hrad
je nejnavštěvovanější? Víte, které
naše osobnosti se celosvětově
proslavily? V těchto třech knížkách
se dozvíte odpověď nejen na tyto
otázky, ale také spoustu dalších
zajímavostí a střípků z naší historie.
Zjistíte, co by měl vědět, která místa naší republiky by měl navštívit
a jaké velikány a osobnosti by měl
znát každý správný Čech, Moravan
i Slezan.

o d 9 le t

o d 9 le t

21×21 cm, pe

299 Kč
240 Kč

8 stran

63592

22×28 cm, pe

349 Kč
280 Kč

80128

o d 11 le t

vná vazba, 44

Moje první kniha
o kvantové fyzice

Svět kvantové fyziky je úžasné místo, kde kvantové
částice dokáží dělat neuvěřitelné věci. Jak mohou atomy
existovat na dvou místech najednou? Jak může být kočka
zároveň mrtvá a živá? V průvodci fascinujícím světem
kvantové fyziky se to dozvíte.

21×21 cm, pe

vná vazba, 48

stran

stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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tajemství přírody
o d 7 le t

K488

Fauna
Fascinující svět zvířat

Skvělá kniha pro milovníky zvířat s krásnými fotografiemi, která zblízka představí živočichy
od čenichu po ocas. Dozvíte se například o kostře ptáků, jedovaté kůži, šupinách, tykadlech či
smyslových vouscích.

899 Kč
720 Kč
25×30 cm, pe

vná vazba, 33

6 stran

199 Kč
160 Kč

Štěně

ěkká vazba, 80

Vychováváte štěně a zažíváte dost pekelné situace?
Prošly jimi i autorky této knížky a teď radí, jak první týdny
společného života, které provázejí překotné turbulence,
přežít bez větší úhony.

stran

17×22 cm, m

K461

Stopy zvířat v životní
velikosti

249 Kč
200 Kč
13×19 cm, m

22

299 Kč
240 Kč

Poznáte stopy zajíce, veverky, divokého prasete nebo
kosa? Podle této přehledné příručky dokážete určit
stopy 65 druhů zvířat, a navíc se o nich dozvíte spoustu
informací.

ěkká vazba, 18

4 stran

o d 7 le t

K464

17×21 cm, m

Tato knížka vám prozradí, co všechno signalizují kočičí
zvuky, mimika tváře, výraz očí, pohyby ocasem, tlapkami
nebo ušima. Naučte se s námi kočičí řeč.
62014

5544

Snažíme se porozumět
kočce

Podivuhodná zvířata

269 Kč
215 Kč

Příroda nás asi nikdy nepřestane udivovat. Obzvlášť
v království zvířat. Prohlédněte si ty nejzvláštnější tvory,
kteří žijí na naší planetě.
ěkká vazba, 11

26×29 cm, pe

2 stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 64

stran

knížkou proti nudě
o d 7 le t

o d 7 le t

Pusťte se do zábavných aktivit a luštění s jednorožci
a lamami! Chcete zjistit, jak jednorožci čarují, kde bydlí
lamy, a hlavně jak si hrají a s kým se kamarádí? Čekají
na vás spojovačky, bludiště, hry, kreslení, hádanky,
omalovánky a spousta další zábavy.
80195

80186

Království her
Jednorožci a lamy

Jednorožci a lamy
Kniha plná zábavy

199 Kč
160 Kč

ěkká vazba, 60

249 Kč
200 Kč
21×28 cm, m

stran

ěkká vazba, 10

Chcete si složit z papíru čepici, vlaštovku nebo lodičku?
A nevíte, jak na to? Nevadí. Tyto knížky vám poradí,
jak vytvořit ty nejznámější a nejoblíbenější skládačky.
Užijte si spoustu zábavy a složte si čertíka, větrník,
přáníčko, nebe-peklo-ráj nebo třeba i vodní bombu.

o d 7 le t

80094

o d 7 le t

4 stran

80009

21×30 cm, m

Kniha plná super zábavy s oblíbenými jednorožci
a lamami! Naučíte se kreslit jednorožce i lamy, projdete
s nimi zapeklitými bludišti a užijete si při luštění
křížovek, řešení spojovaček i při plnění dalších báječných
úkolů. Navíc je v knize plno krásných samolepek.

199 Kč
160 Kč

149 Kč
120 Kč

21×29 cm, m

ěkká vazba, 12

21×29 cm, m

8 stran

ěkká vazba, 64

stran

o d 6 le t
o d 6 le t

80154

Svět poníků
Kouzelné aktivity

169 Kč
135 Kč
21×26 cm, m

Dinosvět
Zábavné aktivity z pravěku

Knížka plná parádní dinosauří zábavy! Uvnitř najdete
dinosauří spojovačky, bludiště, nejrůznější hry, hledání
skrytých obrázků, dinosauří domino, puzzle
i omalovánky.
ěkká vazba, 48

80161

Pusťte se do zábavných aktivit a luštění s poníky! Chcete
zjistit, co poníci jedí, kde žijí, co rádi nosí a hlavně jak si
hrají? Čekají na vás spojovačky, bludiště, hry, hádanky,
omalovánky a spousta další zábavy.

169 Kč
135 Kč
21×26 cm, m

ěkká vazba, 48

stran

stran
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pro šikovné ruce
o d 6 le t

o d 7 le t

Průsvitné obrázky
a hvězdy do oken

219 Kč
175 Kč
17×24 cm, m

ěkká vazba, 12

63041

63050

Efekt průsvitového obrázku umístěného na okně je
úžasný – jeho barvy uklidňují, projasňují a dokáží zcela
proměnit atmosféru celé místnosti. Kniha obsahuje
návody na zhotovení a šablony na vystřižení.

Háčkování
figurky v pastelových
barvách

V nové Lenčině knize najdete 20 háčkovacích projektů, které
jsou přehledně popsané slovem i fotografiemi.
Uháčkujte si z příze Camilla postavičky nebo pozemská,
létající a vodní zvířátka!

299 Kč
240 Kč
17×24 cm, pe

0 stran

vná vazba, 11

2 stran

o d 6 le t

80196

6588

o d 7 le t

249 Kč
200 Kč

299 Kč
240 Kč
17×22 cm, m

ěkká vazba, 11

2 stran
18×23 cm, m

ěkká vazba, 12

8 stran

o d 7 le t

299 Kč
240 Kč
21×21 cm, pe

vná vazba, 11

o d 9 le t

53014

63046

Kresbičky lehkou rukou

Chcete umět rychle a vtipně kreslit? Podle našich vzorů
to snadno zvládnete! S pomocí vyzkoušených technik
profesionálních umělců se naučíte lehkou rukou nakreslit
mnoho druhů různých postaviček, tváří, zvířat a předmětů
– celkem 1200 obrázků!

Kouzlo psané rukou

2 stran

299 Kč
240 Kč

Netradiční učebnice krasopisu vám pomůže nacvičit
tahy a naučí vás krásně psát. Kaligrafie je součástí
pohádkového příběhu.
21×28 cm, pe

24

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 13

6 stran

pro bystré hlavy
o d 8 le t

o d 7 le t

26623

Křížovky, osmisměrky a omalovánky pro všechny malé
náruživé luštitele. Luštěte, vybarvujte a naučte se
spoustu nových anglických slovíček!

Vyjmenovaná slova
Doplňovačky, křížovky,
osmisměrky

199 Kč
160 Kč
21×29 cm, m

26537

Hravá angličtina
v křížovkách
VÍCE NEŽ 100 KŘÍŽOVEK
A OSMISMĚREK

199 Kč
160 Kč

Nebojte se pravopisu! Se zábavným pracovním sešitem
procvičíte obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova.
ěkká vazba, 80

21×29 cm, m

stran

ěkká vazba, 88

stran

o d 6 le t

Zábavné úkoly pro šikovné děti

80137

V této knížce na vás čekají úžasné dokreslovačky, spojovačky, vybarvování podle čísel, doplňování
slov, omalovánky i zapeklité rébusy a logické hrátky. Užijte si skvělou zábavu se super úkoly na
doma i do školy!

159 Kč
125 Kč
21×29 cm, m

ěkká vazba, 64

stran

o d 8 le t

vná vazba, 36

stran

K496

K428

K361

26×35 cm, pe

Krásně ilustrované knihy s velkými
dvoustránkovými obrázky. Podle
stop projděte všechna fantastická
bludiště, a pomozte tak detektivu
Pierrovi vyřešit jeho případy.

od 8 le t

od 8 le t

26×35 cm, pe

vná vazba, 36

249 Kč
200 Kč
stran

26×35 cm, pe

vná vazba, 36

stran
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spojovačky
Extrémní spojovačky Dot to Dot

K395

Vytvořte mistrovské dílo bod po bodu, čáru po čáře. Unikátní číselné spojovačky zvou umělce,
který se ve vás skrývá, k vytvoření úžasného díla.

249 Kč
200 Kč
stran

Spojte celkem 30 000 bodů a uvidíte,
jak se ze změti čísel vynoří krásné
kresby, které můžete vybarvit podle
svých představ.
K410

ěkká vazba, 96

K394

24×28 cm, m

249 Kč
200 Kč

ěkká vazba, 64

26×37 cm, m

stran

o d 7 le t

80030

26

stran

o d 6 le t

149 Kč
120 Kč
21×29 cm, m

ěkká vazba, 64

Baví vás objevovat skryté obrázky?
Spojování teček podle čísel je skvělá
zábava. Obrázek si pak můžete vybarvit
a pochlubit se rodičům nebo věnovat
kamarádům. Tak pojďte na to a objevte,
kdo nebo co se skrývá pod tečkami!

80095

26×37 cm, m

229 Kč
185 Kč
ěkká vazba, 64

21×29 cm, m

stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 12

8 stran

omalovánky
Proměny zvířat
K382

Vítejte ve zvláštním, nádherném světě, kde se v úchvatných ilustracích různá podivná stvoření proměňují
v dechberoucí portréty zvířat. Detailní spletité kresby můžete dotvořit podle vlastních představ.

199 Kč
160 Kč
25×25 cm, m

ěkká vazba, 96

stran

ěkká vazba, 64

stran

K418

K398

V těchto omalovánkách objevíte zase něco
nového! Vezměte pastelky nebo fixy
a vybarvujte podle čísel jednotlivé geometrické
tvary, ze kterých se obrázek skládá.

249 Kč
200 Kč
26×37 cm, m

stran

29×29 cm, m

ěkká vazba, 64

stran

Vybarvěte obrázky podle jednoduchého
barevného kódu. Postupujte podle předtištěné
barevné palety nebo se klidně nechte vést fantazií
a vyberte si vlastní odstíny.

249 Kč
200 Kč

K430

ěkká vazba, 64

K408

26×37 cm, m

29×29 cm, m

ěkká vazba, 64

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

stran

27

ZÁPISNÍKY
o d 5 le t

Můj první diář

Pohádkový kalendář naučí děti již v raném věku orientovat se v jednotlivých dnech týdne i měsíce.
Každý měsíc doprovází krátká pohádka, která je doplněná pranostikami, hádankami a rébusy.
A nechybí samolepky se symboly narozenin, Vánoc, prázdnin a emotikonů.
62027

249 Kč
200 Kč

17×24 cm, m

ěkká vazba, 10

4 stran

o d 9 le t

Díky tomuto zápisníku si uchováte všechny
vzpomínky na první okamžiky, které strávíte
se svým novým mazlíčkem. Poradí vám, jak
jednoduše připravit domácnost tak, aby vám
nic nechybělo. Najdete tu i tipy na výrobu
jednoduchých hraček či pamlsků. To vše
v krásném barevném provedení, které potěší
malé i velké milovníky zvířat.

79037

79036

o d 9 le t

199 Kč
160 Kč

o d 8 le t

199 Kč
160 Kč
17×24 cm, pe

28

o d 8 le t

vná vazba, 96

stran

vná vazba, 12

8 stran

o d 8 le t

17×24 cm, pe

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 96

stran

39551

Řekněte své mamince, babičce nebo tatínkovi, jak
moc je máte rády. Do této knížky můžete zapisovat
hezké vzpomínky, vtipné vzkazy, kreslit i lepit,
aby vznikl ten nejkrásnější dárek k narozeninám,
svátku nebo jen tak.

ideální dárek
ší
pro vaše nejbliž

15×21 cm, pe

8 stran

39534

vná vazba, 12

39557

15×21 cm, pe

17×24 cm, pe

vná vazba, 96

stran

objednávkový lístek dkk grada
Jméno a příjmení:
Třída:
Kontakt na rodiče:
Datum:
Podpis rodičů:

Křížkem označ vybrané knihy a zapiš počet.
Čitelně vyplň všechny kontaktní údaje. Nezapomeň dát podepsat
rodičům. Objednávku odevzdej ve škole paní učitelce / panu učiteli.
S případnou reklamací se obrať na paní učitelku / pana učitele.
Ceny v tomto katalogu jsou platné do 31. 12. 2020

Ke každé objednávce dostanete DÁREK – dopis ježíškovi
Kat.
číslo

Název

9104

20 000 mil pod mořem

63573

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

125

9050

Egypt – V nitru pyramidy

Adventní vybarvovací kalendář

120

80038 Ema a jednorožec – Kouzelný roh

160

26613

Alenka lékařka – O našem těle

160

80076 Ema a jednorožec – Medailon moci

160

80152

Arábie – Mezi beduíny

160

80039 Ema a jednorožec – Tajemství krystalu

160

K361

Bludiště – Staň se soukromým detektivem

200

80063 Ema a jednorožec – Záhadné bludiště

160

K428

Bludiště 2 – Záhada Zlaté věže

200

80104

Ema a jednorožec – Zázračný lektvar

160

K496

Bludiště 3 – Zámek v oblacích

200

80199

Ema a jednorožec – Ztracené hříbě

160

9077

Boj o Ameriku – Nečekané setkání

145

K395

Extrémní spojovačky Dot to Dot

200

80052 Břetislav a Jitka – Klášterní intriky

160

K488

Fauna – Fascinující svět zvířat

720

80108 Co má poznat správný Čech

280

K493

Fotbalová bludiště

120

80036 Co má vědět správný Čech

240

63041

Háčkování – figurky v pastelových barvách

240

K408

Colourtronic

200

26570

Hasičské pohádky

200

K430

Colourtronic Zvířata

200

85075 Hoď se do pogody

200

26622

Čertí babička

160

A0006 Hoď se do pogody – AUDIOKNIHA

220

26673

Dědečkovy povídačky

160

26537

80154

Dinosvět – Zábavné aktivity z pravěku

135

80026 Husité – Dobrodružství s práčetem

145

9080

Doba kamenná – Pomsta Šedého lva

145

80195

200

26687

Dobrodružství mašinky Vendy

175

80028 Karel IV. – Únos v Paříži

21041

Domácí zvířátka – Čtení s babičkou

175

26078

Kniha skřítků náladovníčků – S povídkami na
dobrou noc

200

80169

Drak do kapsy

200

80128

Koho má znát správný Čech

240

27073

Dva netopýři na talíři – Případ pro malé
detektivy

175

32014

Konec školní nudy – Didaktické metody pro
21. století

345

Hravá angličtina v křížovkách – Více než 100
křížovek a osmisměrek

Jednorožci a lamy – Kniha plná zábavy

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)
145

160

145

29

Kat.
číslo

Název

2954

Kouzelná třída

Kat.
číslo

Název

150

63591

Moje první kniha o kvantové fyzice

200

26688 Kouzelná třída o Vánocích

175

63592

Moje první kniha o teorii relativity

200

26632

Kouzelná třída v muzeu

150

21033

Moje první opravdová kuchařka

385

26670

Kouzelná třída v zoo

150

80097 Morgavsa a Morgana – Dračí chůvy

160

27512

Kouzelná třída, příběh pokračuje

160

80194

Morgavsa a Morgana – Princezna čarodějka

160

80081 Kouzelné pověsti našich krajů

240

80158

Morgavsa a Morgana – Živelné měňavice

160

25069 Kouzelné vánoční sny

205

62027

Můj první diář

200

27077

Kouzelný pelíšek

160

63587 Naše letadla

200

53014

Kouzlo psané rukou

240

80094 Nejlepší české papírové skládačky

160

9164

Král Karel IV. – Osudový turnaj

145

4887

Nejznámější české a moravské koledy

135

80186 Království her – Jednorožci a lamy

160

80127

Nejznámější lidové pohádky – Obrázkové čtení

145

80123

Království poníků – Kouzelný závod

160

K398

Omalovánky Pixel Art

200

80121

Království poníků – Nečekané přátelství

160

K418

Omalovánky Pixel Art Města

200

240

80105 Panda Fanda

160

63046 Kresbičky lehkou rukou

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

80150

Kuchařka pro děti – Bezva recepty krok za
krokem

240

80075 Panovníci českých zemí

240

9082

Leonardo da Vinci – Úsměv Mony Lisy

145

69046 Parkour a freerunning

160

26664

Letem světem s Vášou

190

26679

160

80159

Lucinka a zatoulané koťátko

160

26686 Plašmyška – Jak malý myšák hledal odvahu

150

80160 Lucinka a zraněný králíček

160

6588

Pleteme copy a copánky

200

80131

Magická knihovna

185

27074

Plnou parou do pohádky

205

39557

Mám tě ráda, babičko

160

K464

Podivuhodná zvířata

215

39534

Mám tě ráda, mami

160

26081

Pohádkové přátelství

160

39551

Mám tě ráda, tati

160

26553

Policejní pohádky

215

9051

Marie Terezie – Tajnosti císařských komnat

145

80009 Pravé české papírové skládačky

120

9078

Mezi indiány – Dcera náčelníkova

145

80051 Pražské povstání – Růže a barikády

160

80163

Módní tipy a triky pro správné holky

200

K382

160

80162

Módní triky pro správné holky

200

63050 Průsvitné obrázky a hvězdy do oken

30

Pekelné příběhy čertí babičky

Proměny zvířat

175

Kat.
číslo

Název

79037

První rok s mojí kočkou

160

63059

79036

První rok s mým psem

160

63052 Vánoční ozdoby z korálků

160

50036 Příběhy budov

280

4823

125

80025 Řím – Pozdvižení v Pompejích

145

80095 Velká kniha spojovaček pro šikovné děti

185

26625

Sídla českých panovníků

265

80206 Velká kniha správného Čecha

560

5544

Snažíme se porozumět kočce

160

9053

Vikingové – Záhada rohatých přileb

145

K394

Spojovačky Dot to dot

200

K481

Všudybyl Avery – Den ve společnosti Aztéků

200

K410

Spojovačky Dot to dot – Zvířata

200

K479

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Egyptě

200

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

200

K478

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Řecku

200

80196

Super účesy pro malé slečny

240

K480

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Římě

200

80179

Superstroje – Plakát a 100 samolepek

145

26623

Vyjmenovaná slova – Doplňovačky, křížovky,
osmisměrky

160

9079

Svatý Václav – Vraždou to nekončí

145

80050 Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

145

80185 Svět aut – Zábavné aktivity a desková hra

135

9049

145

80161

Svět poníků – Kouzelné aktivity

135

80030 Zábavné spojovačky pro šikovné děti

120

80164

Škola jednorožců – Hlavní role

160

80137

125

80165

Škola jednorožců – Honba za pokladem

160

26580 Záchranářské pohádky

200

80114

Škola jednorožců – Kouzelná oslava

160

80193

Zápisník pro správné holky – Bájní jednorožci

125

80183

Škola jednorožců – Kouzelný tým

160

80192

Zápisník pro správné holky – Úžasné lamy

125

80115

Škola jednorožců – První kamarádi

160

80181

Závodní kůň, který odmítá běhat

185

80182

Škola jednorožců – Přehlídka mazlíčků

160

80126

Zázračné koťátko – Kouzelné přátelství

160

62014

Štěně

240

80125

Zázračné koťátko – Splněné sny

160

63536

Téměř tajný průvodce dospíváním

240

80133

Zázračné štěňátko – Kouzelný koberec

160

9052

Terezínské ghetto – Tajemný vlak do neznáma

145

80132

Zázračné štěňátko – Malá baletka

160

80109

Terka a bláznivá úča

160

9149

Ztracený svět

160

80089 Tradiční české KOLEDY – Josef Lada

200

80175

Zvířecí agenti – Noví kamarádi

160

80092 Tradiční český rok – Josef Lada

400

62018

Zvládneš to…

240

9076

145

Trojská válka – Poseidónův hněv

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

Vánoční ozdoby a dekorace – Z přírodnin a
recymateriálů

Vánoční příběh

Za Marie Terezie – Zamilovaný dragoun

Zábavné úkoly pro šikovné děti

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)
160

31

Pro učitele a rodiče
KONEC ŠKOLNÍ NUDY
Didaktické metody pro 21. století

32014

Kniha zprostředkovává ucelený vhled do moderních výukových metod, jež lze uplatnit v jazykovém
vzdělávání. Současně skvěle propojuje teoretické pasáže a doporučení s praktickými ukázkami
lekcí.

429 Kč
345 Kč
16×24 cm, m

ěkká vazba, 33
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A0006

85075

Hoď se do pogody

Můj tata je, jak to jen hezky říct… přírodní úkaz, lokální
baron Prášil. Naše rodina Pogodů je vůbec hodně bizarní
seskupení bláznů a toto je dokořán otevřené okno do
našeho obýváku. Vítejte! Přísaháme s tatou, že všechny
příběhy, které zde vyprávíme se opravdu staly.

Hoď se do pogody
AUDIOKNIHA

249 Kč
200 Kč

Audio verze známého bestselleru Hoď se do Pogody,
kterou Vás provedou hlasy Sandry Pogodové, Jana Kanyzy
a Richarda Pogody.

13×19 cm, m

ěkká vazba, 20

8 stran
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279 Kč
220 Kč
nyza
godová, Jan Ka
Čte Sandra Po
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50036

Příběhy budov

Navštivte slavné stavby od pyramid egyptských faraonů
až po Centre Pompidou v Paříži. Příběhy Patricka Dillona
a ilustrace Stephena Biestyho vám ukáží, jak tyto budovy
vznikaly a jak vlastně drží pohromadě.

349 Kč
280 Kč

21×28 cm, pe

32

62018

Zvládneš to…

Spojení moudrosti a humoru s barevnými roztomilými
obrázky, které vás mohou provázet dny, kdy se cítíte plni
úzkosti, neschopní a zahlcení. Dostane se vám povzbuzení
a budete moci čelit každé výzvě, která vám přijde do cesty.
Tuto knihu můžete otevřít a číst stále znovu a znovu – jistě
vás přesvědčí o tom, že na to nejste sami.
vná vazba, 10

299 Kč
240 Kč
16×16 cm, pe
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