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1

Se strašidly se dá užít spousta legrace! Nevěříte? Tak to jste se ještě neseznámili se členy Addamsovy rodiny ani se strašidly
z našich Strašidlářů. Chcete je poznat? Honem namalujte nějaké strašidlo, obrázek nám pošlete a držte si palce, abyste vyhráli v naší
letní soutěži.

POSTUP:
Namalujte strašidlo známé či neznámé nebo strach nahánějící postavu. Fantazii se meze nekladou.
Nezapomeňte se podepsat a napsat nám, ze které školy jste a kolik vám je let.
Obrázek 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 26. 8. 2020.

výhra:

Ze zaslaných obrázků vybereme tři nejkrásnější, jejichž autoři získají DVD s novým kresleným filmem Addamsova rodina a vyberou si
jeden ze Strašidlářů.
Výsledky jarní soutěže naleznete na webových stránkách DKK.

Addamsova rodina se vraci!
Tentokrát se budou snažit dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.
DVD v prodeji na www.magicbox.cz.

198 Kč
160 Kč

17×24 cm, pe

2

2

o d 7 le t

80021

o d 7 le t

9047

o d 7 le t

9048

o d 7 le t

9162

o d 7 le t

9029

o d 7 le t

9059

Chtěli byste mít některý z těchto Strašidlářů doma, ale bojíte se, že nevyhrajete?
Kupte si ho. Pozor, pouze do vyprodání zásob.

17
17
17
17
17
vná vazba, 64 ×24 cm, pevná vazba, 64 ×24 cm, pevná vazba, 64 ×24 cm, pevná vazba, 64 ×24 cm, pevná vazba, 64 ×24 cm, pevná vazba, 64
stran
stran
stran
stran
stran
stran

www.grada.cz/DKK

Nejoblíbenější z jarního katalogu

199 Kč
160 Kč

Zázračné štěňátko
Kouzelný koberec

o d 7 le t

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

80133

80126

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč

Zázračné koťátko
Kouzelné přátelství

vná vazba, 11

2 stran

o d 9 le t

Moje první opravdová
kuchařka

13×20 cm, pe

vná vazba, 11

2 stran

o d 10 le t
21033

13×20 cm, pe

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.

80150

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.

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 12

Kuchařka pro děti
Báječné recepty krok za
krokem

Myslíte si, že malé děti nezvládnou vařit? Pokud mají
správnou kuchařku, tak to nejen zvládnou, ale navíc se
u vaření budou skvěle bavit.

8 stran

o d 7 le t

479 Kč
385 Kč
21×21 cm, pe

vná vazba, 40

0 stran

Cupcakes

80135

199 Kč
160 Kč
16×23 cm, pe

vná vazba, 64

stran

Záchranná stanice pro
zvířátka
Mazlivý pejsek

Máte rádi zvířátka a dobrodružství? S Amálkou, Robinem
a Jáchymem zažijete úžasné příhody na záchranné veterinární stanici. Dozvíte se, jak to dopadne se zachráněným
bíglíčkem Fidem, srnečkem Ríšou a také s nemocným
křečkem.

63578

Vyzkoušejte některý z 80 receptů a upečte si dortíčky
podle své chuti. Ať už jste cukrář, hospodyňka nebo
jen rádi pečete sladké dobroty, nechte se inspirovat.
Všechny recepty jsou zárukou, že výsledek vaší práce
bude dokonalý.

299 Kč
240 Kč
21×21 cm, m

ěkká vazba, 14

4 stran

Ke každé objednávce dárek – Klapačka – klasická papírová hra

3

novinky
26674

co věděla moudrá želva
Lukáš si dělá starosti, že když se jeho maminka znovu
vdá, bude pro něj všeho méně. Znamená více členů rodiny
opravdu méně věcí? Nebo má pravdu moudrá želva Agnes,
která tvrdí, že důležité věci se spočítat nedají?

novinka
o d 5 le t

26664

o d 8 le t

novinka

179 Kč
145 Kč

239 Kč
190 Kč

letem světem s vášou

17×22 cm, pe

vná vazba, 56

299 Kč
240 Kč

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!

stran

o d 9 le t

17×22 cm, pe

vná vazba, 10

4 stran

Kouzlo psané rukou

53014

Netradiční učebnice krasopisu vám pomůže nacvičit tahy a naučí vás krásně psát. Kaligrafie je
součástí pohádkového příběhu.

novinka

vná vazba, 11

2 stran

o d 8 le t

26078

Kniha skřítků náladovníčků
S povídkami na dobrou noc

249 Kč
200 Kč
17×24 cm, pe

4

4

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.

novinka

novinka
o d 8 le t

26643

21×28 cm, pe

Velká smůla
trpaslíka Smůly

189 Kč
150 Kč

Veselý příběh z Pohádkového lesa vám přináší nové
dobrodružství Karkulky Červené. Tentokrát se bude snažit
pomoci trpaslíku Smůlovi zbavit se jeho smůly smůlovaté,
která jako by se mu na paty lepila. Podaří se jí to?
A jak do jejího plánu zapadá vzteklý tchoř Šuplík?

vná vazba, 14

17×22 cm, pe

4 stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 64

stran

pro nejmenší
o d 3 le t

Dřív než půjdem spát

4861

Je čas jít spát, ale našim malým se ještě nechce... jak neobvyklé. My rodiče to známe všichni.
Pojďme tedy ještě poslední minuty společného dne strávit s knížkou pro nejmenší o tom,
že i zvířátka už jdou spinkat.

149 Kč
120 Kč
21×20 cm, pe

stran

o d 4 le t

Malované čtení je u dětí velmi oblíbené a pročítání
knížky může být velká legrace! Když jsou některá
slova nahrazena obrázky, děti zjistí, že s knihami
je skvělá zábava. Díky krásným ilustracím si děti
snadno zapamatují všechna oblíbená lidová říkadla
a naučí se číst na těch nejznámějších lidových
pohádkách.

80127

80103

o d 4 le t

vná vazba, 24

179 Kč
145 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 56

17×24 cm, pe

stran

pro předškoláky

o d 6 le t

vná vazba, 56

stran

o d 5 le t

liška šiška ve školce

499 Kč
400 Kč
22×28 cm, pe

Tradiční český rok
Josef Lada

vná vazba, 22

4 stran

26650

80092

Malá Adélka si do školky ráda bere svou oblíbenou hračku
lišku Šišku. Jednou odpoledne ji tam však zapomene. Jak
se Šiška zabaví? Přečtěte si v krásně ilustrované pohádce,
co hračky podnikají, když je nikdo nevidí.

novinka

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.

17×22 cm, pe

vná vazba, 64

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

199 Kč
160 Kč
stran

5

čtení pro prvňáčky
o d 6 le t

Kouzelná třída

novinka
o d 6 le t

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 72

26672

2954

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.

Kouzelná třída
pracovní sešit

Vraťte se s tímto pracovním sešitem za Jasmínou Bílou
a vyzkoušejte si úkoly, které řešili i žáci v Kouzelné třídě.
Bude vám k tomu stačit tužka, pero, barevné pastelky
a hlavně vlastní bystrá hlava. Tak ani chvilku neváhejte
a pusťte se do čtení, úkolů, křížovek a doplňovaček.

stran

219 Kč
175 Kč
21×29 cm, m

ěkká vazba, 80

stran

novinka
o d 6 le t

199 Kč
160 Kč

Šestiletá Lucinka má ráda legraci. Vydejte se s ní
a kouzelnými zvířátky za dobrodružstvím a užijte
si společně spoustu legrace u Lucinky doma,
ve škole i na výletě v zoo.

Malá Ema

vná vazba, 96

Zvířátka jsou pro malou Emičku vším. Doma má nejen
králíčka, kocourka a pejska, ale podaří se jí vycvičit i dědovo
prasátko! Navíc moc ráda jezdí na ponících, a dokonce se
nelekne ani bílých myšek.

17×22 cm, pe

stran

o d 6 le t

2955

Čarodějnice Eulálie

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 80

stran

229 Kč
185 Kč

To je celá Eulálie, mladá čarodějnice ze Zlomyslnic, umí
jen škodit! Však se také začnou dít podivné věci – Hejkal
nastydne, vodníkovi vyschne tůňka, čarodějnici Zevlíně se
ztratí kniha kouzel, nic zkrátka není, jak se patří. Kdo se
postará o pořádek?

vná vazba, 72

stran

o d 6 le t

2956

17×22 cm, pe

6

o d 6 le t

26638

26681

Lucinka a kouzelná
zvířátka

Lumpíček a Rošťanda

Ilustrovaná kniha lesní moudrosti vypráví nejen o stromech,
rostlinách a zvířatech, ale ožívají v ní také zlobiví skřítkové
Lumpíček a Rošťanda. Naštěstí se včas dostanou do rukou
pana učitele. Lesní skřítkové ale nesedávají v lavici jako děti
ve škole, učí se přímo v lese. Seznámí se s lesními zvířaty
a naučí se rozpoznávat houby, bylinky i lesní plody.

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 72

stran

pohádkové čtení
o d 8 le t

o d 8 le t

199 Kč
160 Kč

vná vazba, 88

Pohádkové přátelství

219 Kč
Kč

Vodník Eda je nejzvědavějším obyvatelem třeboňského 175
rybníka Svět. Jednoho dne se vydá z dlouhé chvíle mimo
bezpečí své vodní říše. Jenže udeří zima a rybník mu zamrzne. Co teď? Podaří se Edovi dostat zpět domů s pomocí
přátelské fenky Betynky?

novinka
17×24 cm, pe

V pekle se jednoho dne narodí čertík s nebesky
modrýma očima a jménem Zbrklík. Kvůli jeho zbrklosti
ho potkává jeden malér za druhým. Nedopatřením
vytopí peklo, pak málem nechá shořet pekelné listiny.
Nakonec Luciferovi dojde trpělivost a vyšle Zbrklíka do
světa lidí, aby se své zbrklosti zbavil. Povede se mu to?

26678

26081

Neplechy čerta Zbrklíka

novinka

17×24 cm, pe

stran

vná vazba, 88

stran

o d 8 le t

o d 8 le t

26677

Čertí babička

199 Kč
160 Kč

26622

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být
i někdo, kdo se postará o pořádek, legraci a dobré jídlo.
A to je čertí 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

Pekelné úkoly čertí babičky

21×29 cm, m

ěkká vazba, 88

Že už vás při luštění nic nepřekvapí? Po čertech zapeklitý
sešit plný čertisměrek a křížovek, co se kroutí jako užovky,
procvičí důvtip všech malých luštitelů.

17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

stran

o d 8 le t

Pekelné příběhy čertí babičky

26679

Čertí babička je pro každé peklo hotový poklad. Má síly a elánu za sto čertů. Chcete se dozvědět,
co udělala, když odhalila krádež ve spíži, jak vyráběla netopýří sádlo nebo jak si v pekle obstarala
borůvky do koláče? Zalistujte knížkou a dozvíte se odpovědi na všechny zapeklité otázky.

199 Kč
160 Kč

novinka
17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

Ke každé objednávce dárek – Klapačka – klasická papírová hra
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čtení plné DOBRODRUŽSTVÍ
o d 9 le t

Vlk a já

80110

Jonáš najde v lese štěně chycené do medvědí pasti. Protože mu rodiče psa zakázali, Jonáš schová
štěňátko u sebe v pokoji. Jakmile pejska poprvé spatří Jonášův tatínek, hned je mu jasné, že to
není pes, ale malý vlček. Jak to všechno dopadne?

199 Kč
160 Kč

novinka
0 stran

novinka

o d 9 le t

80131

Magická knihovna

14×21 cm, pe

vná vazba, 15

2 stran

Frajer Ferda
Největší smraďoch

80147

8

á vazba, 256

stran

o d 9 le t

229 Kč
185 Kč

Frajer Ferda
Kravál v kanále

Největší frajer ve městě, skunk Ferda, je zpět. V jeho ulici
se však děje něco velmi podezřelého. Beze stopy se ztrácí
zvířata a zmizí dokonce i jeho sekretářka, lasička Cecilka.
Podaří se detektivům Ferdovi a Tondovi odhalit viníka?
vná vazba, 12

349 Kč
280 Kč

Ferda je ten nejúžasnější skunk – jak sám rád říká. Poté, co
spolu s kamarádem Tondou založí detektivní kancelář, první případ na sebe nenechá dlouho čekat. Podaří se Ferdovi
díky jeho superschopnostem zločince zastavit?

novinka

229 Kč
185 Kč

Hra o sen

Neúprosný boj právě začíná! Deset výjimečně nadaných dětí
bylo vybráno do nové televizní soutěže Tajný mecenáš. Jde o
hodně. Kdo vyhraje, získá svého mecenáše – člověka, který
mu zaplatí vše, co bude potřebovat, aby mohl rozvíjet svůj
mimořádný talent. 14×21
cm, pevn

o d 9 le t

14×21 cm, pe

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.

novinka

229 Kč
185 Kč

o d 11 le t

26682

vná vazba, 16

80146

14×21 cm, pe

novinka
14×21 cm, pe

8 stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 14

4 stran

fantastický svět jednorožců
o d 7 le t

Škola jednorožců
Přehlídka mazlíčků

80182

Již páté pokračování série Škola jednorožců! Chystá se přehlídka mazlíčků. Viky se nemůže dočkat,
ale Bouřlivák se začíná chovat velmi podivně. Co ho asi trápí? Může to souviset s přehlídkou?

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

novinka
vná vazba, 14

4 stran

Škola jednorožců

Bájní jednorožci jsou ochránci kouzelné země Arcadia. Všichni mladí jednorožci musí chodit
do školy. Tam se učí správně létat, pomáhat druhým v nouzi a také se zdokonalují v kouzlení.
Při vyučování zažívají báječná dobrodružství a užijí si hodně legrace!

13×20 cm, pe

od 7 let

80114

80115

od 7 let

vná vazba, 12

od 7 let

13×20 cm, pe
13×20 cm, pe
13×20 cm, pe
vná vazba, 14
vná vazba, 12
vná vazba, 12
8 stran
8 stran
4 stran
8 stran

801

o d 5 le t

349 Kč

38

Rozměry: 40×40 cm
Materiál: 100% polyester
s povrchem z odlehčeného sametu

80130

K456

199 Kč
160 Kč

80164

od 7 let

80165

199 Kč
160 Kč

Kde je jednorožec?

24×33 cm, pe

vná vazba, 48

Najdete na každé dvoustraně všech sedm
jednorožců? Hledejte na 17 dvoustranách
nabitých dějem a spoustou možností, kde
hledat.
stran

Rozměry: 40×40 cm
Materiál: 100% polyester s povrchem
z odlehčeného sametu

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

9

KNIHY pro holky
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.

novinka

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 11

o d 7 le t

Zázračné štěňátko
Malá baletka

Zázračné koťátko
Splněné sny

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.
2 stran

80125

80132

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč

13×20 cm, pe

novinka

vná vazba, 11

2 stran

o d 7 le t

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč

Kitty a kouzelný Zlatý tygr

Kitty se nemůže dočkat, až navštíví muzeum a na vlastní oči
uvidí drahocenného Zlatého tygra. Legenda totiž praví, že
kdo se sošky dotkne, tomu se splní jeho největší přání…
Stane se ale něco strašného – sochu někdo ukradne! Dokáže
Kitty s pomocí svých superschopností najít zloděje včas?

vná vazba, 12

8 stran

o d 5 le t

80080

Zachráněný Mourek
Záchranná stanice
pro zvířátka

16×23 cm, pe

10

199 Kč
160 Kč
13×19 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

o d 9 le t

Jste zvědaví, jak to vypadá na záchranné veterinární stanici? Nerozluční kamarádi, Amálka, Jáchym a Robin, moc
rádi pomáhají při ošetřování zvířátek. Co myslíte, podaří se
jim pomoci malému Mourkovi, který si zlomil tlapku?

199 Kč
160 Kč

Terka a bláznivá úča

199 Kč
160 Kč

10

novinka

80109

13×19 cm, pe

Ve dne holčička, v noci kočka! Kitty se těší, že jednou bude
jako její maminka, která má kočičí super schopnosti – toulá se nocí a pomáhá lidem i zvířátkům. První dobrodružství
přijde ale mnohem dřív, než čekala.

80156

80155

Kitty a první noční
dobrodružství

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?
vná vazba, 64

14×19 cm, pe

stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 12

0 stran

KNIHY PRO KLUKY
o d 6 le t

o d 7 le t

DĚTSKÁ DÍLNA
JEDNODUCHÉ VYŘEZÁVÁNÍ

199 Kč
160 Kč

K493

63587

Všechno, co potřebuješ, je nůž. A můžeš vyřezat píšťalku,
hůlku, luk a šípy, ryby nebo tučňáka.

novinka

149 Kč
120 Kč

Fotbalová bludiště

ěkká vazba, 80

stran

13×20 cm, m

o d 8 le t

0 stran

PRO VŠECHNY KLUKY
A HOLKY
69046

Parkour a freerunning

199 Kč
160 Kč
14×21 cm, m

ěkká vazba, 16

ěkká vazba, 12

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.

8 stran

63536

o d 9 le t

Jak přežít svou
vlastní pubertu
I S UČITELI A RODIČI

o d 12 le t

Rodiče, učitelé, dokonce ani kamarádi ti nerozumějí?
Nerozumíš už ani sám sobě? Puberta je zkrátka hustý
období. Zvládni ho díky radám a tipům v téhle super
knížce! Napsala ji psycholožka a pomáhala jí přitom
partička puberťáků.

26550

17×24 cm, m

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

Téměř tajný průvodce
dospíváním

299 Kč
240 Kč
19×23 cm, pe

vná vazba, 12

0 stran

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.

249 Kč
200 Kč
14×21 cm, m

ěkká vazba, 16

0 stran

Ke každé objednávce dárek – Klapačka – klasická papírová hra

11

bářin kouzelný atlas

SPOLEČENSTVÍ KOUZELNÉHO ATLASU
Děti, máte rády 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/

novinka
o d 9 le t

Pražské povstání
RŮŽE A BARIKÁDY

80051

Je 25. dubna 1945. To, že do konce druhé světové války zbývají dva týdny, ví jen Bára. Německá
armáda ustupující před Spojenci se v Čechách a na Moravě hodlá bránit do posledního dechu. 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...

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, m

o d 9 le t

ěkká vazba, 16

0 stran

o d 9 le t

199 Kč
160 Kč

13×20 cm, m

12

Neuvěřitelná souhra náhod zavede Báru na nebezpečnou
misi – doručit králi Narám-Sínovi vzkaz od jeho tety,
velekněžky Encheduanny, které jde o život. Podaří se Báře
vzkaz doručit včas?

80052

80049

Mezopotámie
Ve službách velekněžky

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!
ěkká vazba, 17

6 stran

www.grada.cz/DKK

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, m

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

80027

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

ěkká vazba, 17

6 stran

13×20 cm, m

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

ěkká vazba, 16

0 stran

13

komiksy
o d 9 le t

9149

80119

o d 9 le t

199 Kč
160 Kč

199 Kč
160 Kč

16×23 cm, m

ěkká vazba, 11

15×24 cm, m

2 stran

odd 97 lleett
o

ěkká vazba, 11

6 stran

9101

9105

od 9 let

159 Kč
125 Kč

159 Kč
125 Kč

15×24 cm, m

ěkká vazba, 72

15×24 cm, m

stran

14

80158

80097

199 Kč
160 Kč

14

stran

o d 7 le t

o d 7 le t

19×26 cm, pe

ěkká vazba, 72

199 Kč
160 Kč
vná vazba, 80

19×26 cm, pe

stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 80

stran

vezmi knížky na tábor
Dorotka na táboře
záhada ztraceného poháru

o d 8 le t

80134

Dorotka mohla o prázdninách lenošit u babičky. Místo toho jede na tábor. Tohle budou ty nejhorší
prázdniny na světě. Tutově! Městská slečinka ale vydrží víc, než si myslela. Přečtěte si letní
táborové dobrodružství okořeněné záhadou ukradeného poháru.

179 Kč
145 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 24

8 stran

80023
vná vazba, 64

149 Kč
120 Kč
21×30 cm, m

ěkká vazba, 56

stran

o d 9 le t

Určitě máte spoustu kamarádek a zážitků.
Zapište si do svého tajného zápisníku
všechny příhody a tajemství. Nebo si sem
můžete nakreslit bezva obrázky a nalepit
fotky kámošek a zvířecích mazlíčků.

149 Kč
120 Kč
stran

80000

Zpěvník – Zdeněk Svěrák
a Jaroslav Uhlíř

Máte chuť si zahrát a zazpívat písničky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře? V tomto nejobsáhlejším zpěvníku,
plném textů, not i akordů, najdete 120 nejznámějších
hitů této oblíbené autorské dvojice. Zpěvník by neměl
chybět nikomu, kdo rád zpívá! A nezapomeňte – zažít
nudu – to vadí!

o d 9 le t

14×18 cm, pe

Úžasný zpěvník plný not, akordů a textů pro všechny děti
i dospělé, kteří si rádi zahrají a zazpívají nejznámější
a nejoblíbenější písničky skvělých autorů Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.

80060

85033
17×24 cm, pe

stran

o d 5 le t

Nejznámější dětské písničky
– J. Uhlíř a Z. Svěrák

279 Kč
225 Kč

vná vazba, 56

14×18 cm, pe

vná vazba, 64

stran

Ke každé objednávce dárek – Klapačka – klasická papírová hra
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Pro zvídavé děti
o d 8 le t

Objevujeme dinosaury

K477

Zajímají vás dinosauři? Poutavá a krásně ilustrovaná kniha vám ukáže, jaká tato zvláštní zvířata
byla a jak se vyvíjela.

299 Kč
240 Kč

novinka
vná vazba, 72

stran

80128

Koho má znát
správný čech

299 Kč
240 Kč

novinka

Víte, kteří Češi, Moravané či Slezané se
celosvětově proslavili? Co naše slavné
osobnosti dokázaly nebo v čem byly
a jsou výjimečné? V této knížce se
dozvíte odpověď nejen na tyto otázky,
ale také spoustu dalších informací a
zajímavostí o významných lidech naší
země.

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

22×28 cm, pe

vná vazba, 14

od 11 le t

od 11 le t

vná vazba, 12

8 stran

4 stran

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

249 Kč
200 Kč

13×19 cm, m

16

16

ěkká vazba, 11

80108

o d 11 le t

80036

24×34 cm, pe

2 stran

www.grada.cz/DKK

349 Kč
280 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 17

6 stran

pro šikovné ruce
o d 6 le t

o d 13 le t

sešívané příšerky

299 Kč
240 Kč

63518

63056

Vítejte ve světě monster a vesmírných příšer.
A všechny si je dokážete ušít! I začátečníci naleznou
svůj oblíbený model. Každý netvor je jiný, ale všichni
jsou líbezní. Ponožková zrůda pomůže udržet pořádek,
Příšerná žínka zpříjemní koupání, Ozubené monstrum
se těší na první zuby. Jen dokonalost jim chybí.
Připojené jsou dvě střihové přílohy.

299 Kč
240 Kč

Veselé celoroční tvoření

Tuto knihu sestavil mladý muž. Proč se 18letý kluk rozhodl
soupeřit v převážně ženském světě, vysvětlí krátce
v úvodu. Hlavně ale přináší svěží nové nápady s použitím
klasických ale i zcela nových materiálů, které důkladně
prověřil.

novinka
17×24 cm, pe

vná vazba, 12

21×24 cm, pe

vná vazba, 80

stran

novinka

8 stran

o d 6 le t

6588

63011

o d 6 le t

ěkká vazba, 11

80162

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 knihy jsou
originální šablony a jedinečné samolepky.

249 Kč
200 Kč
16×23 cm, m

ěkká vazba, 80

17×22 cm, m

2 stran

stran

249 Kč
200 Kč
ěkká vazba, 11

2 stran

o d 9 le t

80163

17×22 cm, m

249 Kč
200 Kč

249 Kč
200 Kč

novinka
16×23 cm, m

ěkká vazba, 80

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

stran

17

knížkou proti nudě
o d 9 le t

Velká zelená kniha

K490

Kniha plná ekologicky zaměřených her a zábavných aktivit, díky kterým si vyzkoušíte, co víte
o naší měnící se planetě.

269 Kč
215 Kč
21×30 cm, m

novinka

ěkká vazba, 12

8 stran

Zábavné spojovačky pro
šikovné děti

K410

80030

o d 7 le t

149 Kč
120 Kč

249 Kč
200 Kč

Spojovačky
dot to dot – Zvířata
21×29 cm, m

ěkká vazba, 64

26×37 cm, m

stran

ěkká vazba, 64

stran

K398

K408

Omalovánky Pixel Art

26×37 cm, m

18

18

ěkká vazba, 64

249 Kč
200 Kč

249 Kč
200 Kč
Colourtronic
29×29 cm, m

stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 64

stran

pro bystré hlavy
o d 6 le t

Písmenka v hádankách a křížovkách

26080

V tomto pracovním sešitě se můžete seznámit s písmenky netradičním způsobem. Procvičíte si je
nejen pomocí krátkých textů s úkoly, ale hlavně díky hádankám a křížovkám. Správná odpověď
na hádanku se totiž vždy ukrývá v křížovce. Zažijete tak spoustu zábavy s písmenky a navíc si
rozšíříte slovní zásobu.

229 Kč
185 Kč

novinka
21×29 cm, m

o d 8 le t

Vyjmenovaná slova
Doplňovačky,
křížovky, osmisměrky

ěkká vazba, 13

6 stran

o d 8 le t

199 Kč
160 Kč
ěkká vazba, 80

stran

26537

Hravá angličtina
v křížovkách

199 Kč
160 Kč
ěkká vazba, 88

stran

229 Kč
Kč

Taky občas tápete, kdy napsat ve slově Y a kdy zase I? V tomto
185
hravém pracovním sešitě se seznámíte se základními pravidly
psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, takže už vás 21×29 cm
, měkká vazb
a, 168 stran
pravopis nezaskočí.

o d 7 le t

21×29 cm, m

Napiš správně i/y po měkkých
a tvrdých souhláskách
Křížovky, doplňovačky,
osmisměrky

o d 6 le t

Luštěte, vybarvujte a naučte se spoustu nových anglických
slovíček! Uvidíte, že učení může být i zábava. Křížovky,
osmisměrky a detailní omalovánky pro náruživé luštitele
jsou seřazeny do patnácti tematických kapitol a doprovázejí je ilustrace, které všechny malé studenty angličtiny
zaručeně rozesmějí a usnadní jim zapamatování slovní
zásoby.

26590

21×29 cm, m

27069

26623

Nebojte se pravopisu! Přinášíme vám ilustrovaný pracovní
sešit se spoustou zábavných úkolů pro jednotlivé obojetné
souhlásky a skupiny vyjmenovaných slov.

Malované křížovky
a osmisměrky pro prvňáky
a druháky
Čtěte, pište, luštěte, vybarvujte a užijte si chytrou zábavu
s písmenky! S knížkou plnou veselých obrázků a omalovánek si procvičíte čtení, psaní ale také počítání nebo
znalosti z prvouky.

199 Kč
160 Kč
21×29 cm, m

ěkká vazba, 10

4 stran
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ZÁPISNÍKY

vná vazba, 96

Rodiny se dnes vídají méně často, než bychom
všichni chtěli. Čas utíká jako splašený kůň a my se
nestačíme dívat kolem sebe. Proto vznikly knihy, do
kterých by naše maminky a babičky mohly zachytit
všechno to, co nám uniká mezi prsty. Mohou
zavzpomínat na události a lidi, které my už známe
jen z jejich vyprávění, a uchovat tak v knize naše
společné kořeny a také zážitky.

349 Kč
280 Kč

stran

19×26 cm, pe

17×24 cm, pe

vná vazba, 96

stran

vná vazba, 14

0 stran

o d 8 le t

39534

o d 8 le t

39557

o d 8 le t

199 Kč
160 Kč

20

17×24 cm, pe

0 stran

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.

39574

39575

Překvapte maminku nebo babičku krásným dárkem
plným lásky! Maminka nebo babička vám v knize
zodpoví všechny otázky, na které jste se jich vždy
chtěli zeptat. Uchováte si tak vzácné vzpomínky
na celou svou rodinu.

229 Kč
185 Kč
vná vazba, 14

stran

o d 8 le t

o d 8 le t

17×24 cm, pe

vná vazba, 96

17×24 cm, pe

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 96

stran

39551

19×26 cm, pe

novinka

79052

79048

novinka

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. 8. 2020

Ke každé objednávce dostanete DÁREK – papírovou klapačku
Kat.
číslo

Název

39574

Babičko, vyprávěj mi o sobě

185

80028 Karel IV. – Únos v Paříži

145

75010

Barefoot: Žij naboso!

185

K456

Kde je jednorožec?

160

9077

Boj o Ameriku – Nečekané setkání

145

75052

Kdyby lidi byli stromy

215

80052 Břetislav a Jitka – Klášterní intriky

160

80156

Kitty a kouzelný Zlatý tygr

160

9105

125

80155 Kitty a první noční dobrodružství

160

80108 Co má poznat správný Čech

280

26078

200

80036 Co má vědět správný Čech

240

80128

Kniha skřítků náladovníčků – S povídkami na
dobrou noc
Koho má znát správný Čech

240

26674

Co věděla moudrá želva

145

2954

Kouzelná třída

150

K408

Colourtronic

200

26672

Kouzelná třída – pracovní sešit

175

63578 Cupcakes

240

53014

Kouzlo psané rukou

240

2955

Čarodějnice Eulálie

150

9164

Král Karel IV. – Osudový turnaj

145

26622

Čertí babička

160

63016

Dětská dílna – Jendoduché vyřezávání

160

9080

Doba kamenná – Pomsta Šedého lva

80134

Cesta do středu Země

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kuchařka pro děti – Báječné recepty krok za
80150
krokem

240

9082

Leonardo da Vinci – Úsměv Mony Lisy

145

145

26664

Letem světem s Vášou

190

Dorotka na táboře – Záhada ztraceného poháru

145

26650 Liška Šiška ve školce

160

4861

Dřív než půjdem spát

120

26681

Lucinka a kouzelná zvířátka

160

9050

Egypt – V nitru pyramidy

145

2956

Lumpíček a Rošťanda

150

K493

Fotbalová bludiště

120

80131

Magická knihovna

185

80146

Frajer Ferda – Kravál v kanále

185

26638 Malá Ema

80147

Frajer Ferda – Největší smraďoch

185

26682

Hra o sen

280

Malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky
26590
a druháky

185
160

39557

Mám tě ráda, babičko

160

Mám tě ráda, mami

160

26537

Hravá angličtina v křížovkách

160

39534

27552

Hry na rozvoj verbální komunikace

240

39551

Mám tě ráda, tati

160

80026 Husité – Dobrodružství s práčetem

145

39575

Maminko, vyprávěj mi o sobě

185

26550 Jak přežít svou vlastní pubertu

200

9051

Marie Terezie – Tajnosti císařských komnat

145

80138

Jednorožec – polštář 1. verze

349

9078

Mezi Indiány – Dcera náčelníkova

145

80130

Jednorožec – polštář 2. verze

349

80049 Mezopotámie – Ve službách velekněžky

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

160
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Kat.
číslo
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Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

80163

Módní tipy a triky pro správné holky

200

80165

Škola jednorožců – Honba za pokladem

160

80162

Módní triky pro správné holky

200

80114

Škola jednorožců – Kouzelná oslava

160

21033

Moje první opravdová kuchařka

385

80115

Škola jednorožců – První kamarádi

160

80097 Morgavsa a Morgana – Dračí chůvy

160

80182

Škola jednorožců – Přehlídka mazlíčků

160

80158 Morgavsa a Morgana – Živelné měňavice

160

63536

Téměř tajný průvodce dospíváním

240

27069

185

9052

Terezínské ghetto – Tajemný vlak do neznáma

145

120

80109

Terka a bláznivá úča

160

Napiš správně i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách – Křížovky, doplňovačky, osmisměrky
Nejznámější dětské písničky – J. Uhlíř a Z.
80000
Svěrák
80103

Nejznámější lidová říkadla

145

80092 Tradiční český rok – Josef Lada

400

80127

Nejznámější lidové pohádky

145

9076

Trojská válka – Poseidónův hněv

145

26678

Neplechy čerta Zbrklíka

175

26643

Velká smůla trpaslíka Smůly

150

K477

Objevujeme dinosaury

240

K490

Velká zelená kniha

215

K398

Omalovánky Pixel Art

200

63056 Veselé celoroční tvoření

240

69046 Parkour a freerunning

160

80110

160

26679

Pekelné příběhy čertí babičky

160

26623

26677

Pekelné úkoly čertí babičky

160

80050 Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

145

26080 Písmenka v hádankách a křížovkách

185

79052

280

6588

Pleteme copy a copánky

200

79048 Vzpomínky naší babičky

280

63011

Pleteme copy a copánky 2

200

85090 Z deníku Dočaskářky – Ten pes je chuligán!

200

26081

Pohádkové přátelství

160

9049

145

26018

Pohyb s říkadly pro nejmenší

175

80030 Zábavné spojovačky pro šikovné děti

Vlk a já

Vyjmenovaná slova – Doplňovačky, křížovky,
osmisměrky

Vzpomínky mojí maminky

Za Marie Terezie – Zamilovaný dragoun

160

120

Zachráněný Mourek – Záchranná stanice pro
80080
zvířátka

160

125

80135

80027 Rudolf II. – Spiknutí

145

80060 Zápisník pro správné holky – Koťátka

120

80025 Řím – Pozdvižení v Pompejích

145

80023 Zápisník pro správné holky – Štěňata

120

63518

Sešívané příšerky

240

80126

Zázračné koťátko – Kouzelné přátelství

160

K410

Spojovačky dot to dot – Zvířata

200

80125

Zázračné koťátko – Splněné sny

160

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

200

80133

Zázračné štěňátko – Kouzelný koberec

160

9059

Strašidlář – Mezi námi draky

160

80132

Zázračné štěňátko – Malá baletka

160

9048

Strašidlář – Mezi námi lesními strašidly

160

80119

Zombíci… Zubatí mazlíčci!

280
225

80051 Pražské povstání – Růže a barikády
9101

Robinson Crusoe

160

Záchranná stanice pro zvířátka – Mazlivý pejsek

160

160

9047

Strašidlář – Mezi námi vílami

160

85050 ZOOPISNÍK Miroslava Bobka

9029

Strašidlář – Mezi námi vodníky

160

85033 Zpěvník – Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

80021

Strašidlář – Mezi námi z hlubin tajemna

160

9149

Ztracený svět

160

9162

Strašidlář – Mezi námi ze záhrobí

160

62018

Zvládneš to…

240

9079

Svatý Václav – Vraždou to nekončí

145

85093 Život byl pes

160

80164

Škola jednorožců – Hlavní role

160

Pro milovníky zvířat
ZOOPISNÍK Miroslava Bobka
Zápisky ředitele pražské zoo

85050

Vychutnejte si jedinečné zážitky ze světa zvířat, které doplňují zcela výjimečné fotografie. Jaké je
to žít v pralese? Kolik žeber má úhoř? Která žába je velká jak olev? Na otázky, které by vás možná
ani nenapadly, odpovídá ve svých zápiscích ředitel pražské zoo.

349 Kč
280 Kč
15×21 cm, pe

vná vazba, 28

8 stran

Život byl pes

85093

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Také mě nikdo
nerozmazloval. Od samého začátku jsme byli s paničkou spřízněné duše. Byl jsem součástí jejího
života, její kumpán, kamarád do nepohody – její Život. O tom, co jsem prožil, je tahle knížka.

novinka

199 Kč
160 Kč
15x21 cm, m

ěkká vazba, 20

8 stran

Z DENÍKU DOČASKÁŘKY – TEN PES JE CHULIGÁN
SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY PSÍCH BEZDOMOVCŮ

85090

Humorné i dojemné příběhy zachráněných psů ze spolku Dočasky De De, které po nějakou dobu
žijí u dočaskářky Olgy, dokud se nezotaví a nepůjdou k novému, stálému páníčkovi. Každý příběh
zachráněného psa je plný humoru a zároveň dokáže krásně pohladit po duši.

novinka
Koupí knihy přispějete na spolek Dočasky De De, z.s.,
https://www.docaskydede.cz/

249 Kč
200 Kč
13×19 cm, pe

vná vazba, 15

6 stran

Ke každé objednávce dárek – Klapačka – klasická papírová hra

23

Pro celou rodinu
Barefoot: Žij naboso!

Jak správně vybrat obuv pro sebe i své děti? Na co si dát pozor, co je důležité a co vlastně
znamená zdravá noha? Kniha od české fyzioterapeutky vám pomůže zorientovat se ve světě
obouvání. Obsahuje také cvičení na stimulaci chodidel i pro kompenzaci už vzniklých deformací.
Text doplňují náčrtky a barevné fotografie.
75010

229 Kč
185 Kč

novinka
14×21 cm, m

ěkká vazba, 14

4 stran

Pohyb s říkadly
pro nejmenší

219 Kč
175 Kč

14×21 cm, m

o d 7 le t

62018

26018

Všechny rodiče jistě potěší krátké rytmické básničky, které
doprovázejí jednoduché cviky a slouží nejen pro zpestření
cvičení, ale napomáhají i rozvoji řečových dovedností dětí.

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.
ěkká vazba, 12

299 Kč
240 Kč
16×16 cm, pe

8 stran

Pro učitele

novinka

vná vazba, 20

novinka

27552

Hry na rozvoj verbální
komunikace

299 Kč
240 Kč

14×21 cm, m

24

Kdo si hraje, nezlobí, a navíc se může hrou něco nového
naučit. Kniha nabízí 107 nejlepších komunikačních her,
které udělají z rozvoje řeči zábavu!

0 stran

269 Kč
215 Kč

ěkká vazba, 19

2 stran

www.grada.cz/DKK

75052

Kdyby lidi byli stromy

Kniha určená dětem i dospělým, která nás zve k poznávání
života pomocí vnímání vlastního těla jako součásti přírody.
Obsahuje pohádkové příběhy i návody her.

20×20 cm, pe

vná vazba, 72

stran

