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SOUTĚŽ o nejlepší recepty
Léto je ideálním časem pro zkoušení nových věcí. Co třeba zjistit, jaká tajemství skrývají kuchyně
našich maminek a babiček? Pomozte jim něco uvařit nebo upéct, výsledek vyfoťte a zapište si,
co všechno jste do polévky nebo koláče dali. A když se s námi o novou zkušenost podělíte, můžete
vyhrát v naší soutěži o nejlepší recepty!

POSTUP:
Vyfotografujte nám svůj kuchařský výtvor a napište nám k němu recept.
Nezapomeňte se podepsat a napsat nám, ze které školy jste a kolik vám je let.
F otografii 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, to je ty, kteří navštěvují školu, jež s námi spolupracuje.
Každý se může zúčastnit pouze jednou.
Odpovědi zasílejte do 29. 8. 2021.

výhra:
Ze zaslaných obrázků vybereme tři, jejichž autoři si vyberou jednu z našich kuchařek, Kuchařku pro děti, nebo Moji
první opravdovou kuchařku. Více o knížkách se dozvíte na straně 17.
Výsledky jarní soutěže naleznete na webových stránkách DKK.
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novinky
o d 7 le t

80236

Staré řecké báje a pověsti
Audiokniha
Byli to bohové, kdo byli hlavními hybateli života ve starém Řecku. To oni tahali za neviditelné nitky
lidských osudů. Vydejte se na posvátný Olymp a dozvíte se kdo, co, proč a jak tvořil dějiny.

199 Kč
160 Kč

o d 7 le t

Staré řecké báje a pověsti pro děti

80054

Při čtení poutavě a svižně převyprávěných bájí a pověstí se dozvíte nejen spoustu zajímavostí,
ale také se skvěle pobavíte. Přečtěte si, kdo byli Zeus, Herakles nebo Prométheus či Afrodita,
Kyklopové nebo třeba Sirény.

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 12

0 stran

o d 4 le t

Pecivál domácí je hrdinou léta
26693

Pecivál domácí je velký lenoch a nevystrčí z domu ani nos. Jednou se ale jeho kamarádi nevrátí
z výletu. Peciválovi nezbývá nic jiného než udělat odvážný krok a jít své kamarády hledat.

219 Kč
175 Kč
20×20 cm, pe

vná vazba, 80

Ke každé objednávce dárek – zábavná omalovánka

stran

3

vezmi knížky na prázdniny
o d 4 le t

o d 5 le t

Přečtěte si s dětmi oblíbené české pohádky. Pro zjednodušení a zpestření jsou v textu některá slova nahrazena
obrázkem, takže čtení není žádná dřina, ale skvělá
legrace a zábava.

Letem světem s Vášou

179 Kč
145 Kč

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

17×24 cm, pe

vná vazba, 56

knihy pro

2951

189 Kč
150 Kč

vná vazba, 10

4 stran

prvňáčky

Cestování po světě

o d 6 le t

Cestopis pro prvňáčky s barevnými ilustracemi.
Vašík a Tedík objedou zeměkouli v kouzelném bednoletu.
Zavedou děti téměř na všechny kontinenty, zavítají do
pravěku i do budoucnosti.
26624

Týden mezi indiány

Zajímalo by vás, jak to chodí mezi indiány? Vítejte
v indiánském táboře. Právě zmizel totem a Velká noha,
vůdce nepřátelského kmene, tu zanechal tajemný vzkaz.
Co teď? Dobrodružství začíná!
vná vazba, 72

stran

kniha pro celou třídu

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

Dorotka na táboře
Záhada ztraceného poháru

80134

o d 8 le t

vná vazba, 72

stran

o d 9 le t

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.

80169

17×22 cm, pe

Drak do kapsy

179 Kč
145 Kč

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.
vná vazba, 56

249 Kč
200 Kč

stran

kniha pro celou třídu
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239 Kč
190 Kč
17×22 cm, pe

stran

o d 6 le t

17×22 cm, pe

26664

80127

Nejznámější
lidové pohádky

www.grada.cz/DKK

13×20 cm, pe

vná vazba, 23

2 stran

čtení pro prvňáčky
o d 6 le t
o d 6 le t

kniha pro celou třídu

2954

Kouzelná třída,
příběh pokračuje

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

27512

Kouzelná třída pokračuje! Pomůže dětem jejich dobrá víla
Jasmína i v další třídě, kde kraluje nesnesitelná učitelka
Káravá? I tentokrát si užijete dobrodružství plné kouzel!

199 Kč
160 Kč

Kouzelná třída

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

17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

stran

o d 6 le t
o d 6 le t

2956

Povídání se zvířátky

189 Kč
150 Kč

17×22 cm, pe

2908

Každé zvířátko má o čem vyprávět. A obzvlášť prvňáčkům.
Víte, o čem sní bobr, proč měl ptakopysk trému nebo proč
se každé jaro vlaštovky vracejí na Říp? Prozradí vám to
krátké ilustrované příběhy, které vznikly pro radost všem
začínajícím čtenářům.

139 Kč
110 Kč

Lumpíček a Rošťanda

Kniha lesní moudrosti pro první čtenáře.
Dočkají se v ní veselého vyprávění o lese,
kde kromě stromů, rostlin a lesních zvířat žijí
také skřítkové, se kterými je náramná legrace.
vná vazba, 72

17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

stran

o d 6 le t
o d 6 le t

26638

Konec zlobení

229 Kč
185 Kč

17×22 cm, pe

26653

Učit ve 2. B není žádný med. Je to totiž třída plná
malých zlobivců, na které je každý krátký. Když
ale paní učitelka získá nečekaného kouzelného
pomocníka, začnou se dít věci! Že by se podařilo
zlobivé děti přece jen polepšit?

Malá Ema

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 nelekne se ani bílých myšek.
vná vazba, 72

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 72

stran

stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

5

pohádkové čtení
o d 8 le t

Kouzelná třída
další rok s vílou Jasmínou
26702

Nový příběh oblíbené série je tu! Vyrazte s páťáky z kouzelné třídy na školní výlet, který rozhodně
nebude obyčejný. Žáci stráví tři dny v opuštěné chatě a vyzkoušejí také kouzelný sirup.

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

vná vazba, 64

stran

o d 8 le t

Další pokračování příběhu o polepšených žácích a jejich
neuvěřitelné učitelce. O nová překvapivá kouzla nebude
nouze ani ve třetí třídě. Vydejte se na dobrodružnou
výpravu do vílí říše!

Kouzelná třída
Čtvrtý rok

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

o d 8 le t

26612

26583

Kouzelná třída
Další kouzlení

vná vazba, 64

Děti z kouzelné třídy už jsou čtvrťáci. V tomto
příběhu se ztratí zázračný polštářek, který žákům
pomáhá s učením. Nezbývá než se znovu obrátit
na Jasmínu. Podaří se opět navázat spojení s vílí říší?

stran

189 Kč
150 Kč
17×22 cm, pe

Začtěte se do pohádkového příběhu o dráčku Gustíkovi
a jeho kamarádech čarodějnici Berenice a kocouru
Vrnivousovi a vyzkoušejte spolu s nimi uvařit spoustu
vynikajících jídel podle receptů!

26678

26691

Patálie dráčka Gustíka
S kuchařskými recepty

Neplechy čerta Zbrklíka

V pekle se jednoho dne narodí čertík Zbrklík. Kvůli jeho
zbrklosti ho potkává jeden malér za druhým. Nakonec
Luciferovi dojde trpělivost a vyšle Zbrklíka do světa lidí,
aby se své neposednosti zbavil. Povede se mu to?

289 Kč
230 Kč

6

stran

o d 8 le t

o d 8 le t

17×24 cm, pe

vná vazba, 72

vná vazba, 19

2 stran

kniha pro celou třídu

www.grada.cz/DKK

219 Kč
175 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 88

stran

čtení plné dobrodružství
o d 7 le t

Zvířecí agenti
Ztráta signálu

80173

Kačenčini rodiče jedou na služební cestu a Kačenka nemůže zůstat doma sama. Ani trochu
se jí nelíbí, že by měla opustit své počítače, kamarády a hlavně své zaměstnání zvířecího
agenta a strávit týden u tety na farmě. Všechno je jinak, když Kačenka zjistí, že s ní může jet
i její kamarád Tim. Ten nejnudnější týden v historii se okamžitě mění v úžasné dobrodružství.

249 Kč
200 Kč
15×21 cm, pe

vná vazba, 20

8 stran

o d 8 le t

Adam detektivem

27554

Adam touží stát se policistou a jeho sen se mu vyplní na letním táboře malých detektivů.
Pusťte se do čtení a pátrejte spolu s ním! Bude to velká zábava a dobrodružství.

199 Kč
160 Kč
17×22 cm, pe

80110

Tajné jezero

80200

Sourozenci Stela a Tom se přestěhují do nového domu
s rozlehlou zahradou. Náhodou tam objeví skrytý tunel,
kterým jako zázrakem projdou do minulosti. Nevšední
příběh o velkém a nečekaném dobrodružství, statečnosti
a kamarádství navzdory hranicím času.

Vlk a já

199 Kč
160 Kč

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?
vná vazba, 16

stran

o d 8 le t

o d 9 le t

14×21 cm, pe

vná vazba, 80

0 stran

199 Kč
160 Kč
15×21 cm, pe

vná vazba, 13

Ke každé objednávce dárek – zábavná omalovánka

2 stran

7

fantastický svět jednorožců
o d 7 le t

o d 7 le t

Škola jednorožců
První kamarádi

199 Kč
160 Kč

80114

80115

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!

Škola jednorožců
Kouzelná oslava
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?

13×20 cm, pe

vná vazba, 12

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

8 stran

vná vazba, 12

8 stran

o d 7 le t

o d 7 le t

Jednorožci
z Čarovného lesa
Kouzla jednorožců

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

80207

80208

Sestřenky Izabela, Ema a Lea s rodinami si užívají
prázdniny u jezera. Dívky se náhle ocitnou v Čarovném
lese a mají jinou podobu. Jsou z nich jednorožci!

Jednorožci
z Čarovného lesa
Slavnostní hostina

199 Kč
160 Kč

Sestřenky Izabela, Ema a Lea objeví u skalní jeskyně
otisky kopyt. Dívky se znovu přemění v jednorožčí slečny
a vyrazí do Čarovného lesa za dobrodružstvím.
vná vazba, 12

13×20 cm, pe

8 stran

vná vazba, 12

8 stran

o d 5 le t

Kde je jednorožec?

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč
24×33 cm, pe

8

K485

K456

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

Můj jednorožec a já

vná vazba, 48

stran

249 Kč
200 Kč

Deníček pro všechny milovníky jednorožců plný různých
aktivit, otázek a doplňovaček. Zapište si všechno, co se
vašeho jednorožce týká, kreslete si a vyplňujte.
22×31 cm, m

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 96

stran

knihy pro kluky
o d 6 le t

Naše letadla
63587

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.

249 Kč
200 Kč
23×23 cm, pe

o d 7 le t

vná vazba, 64

stran

o d 7 le t

K493

149 Kč
120 Kč

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.

Fotbalová bludiště

Skvělá zábava pro fanoušky fotbalu. Projděte bludišti
různých tvarů a velikostí až k nejvyšší trofeji.
13×20 cm, m

ěkká vazba, 16

80185

Svět aut
Zábavné aktivity
a desková hra

169 Kč
135 Kč
21×26 cm, m

ěkká vazba, 48

stran

0 stran

o d 8 le t

o d 8 le t

Hasičské pohádky

249 Kč
200 Kč
17×24 cm, pe

26553

26570

Policejní pohádky

Pořádek musí být, a to i v pohádkách. Někdy se ale
policistům a detektivům jejich služba pěkně zkomplikuje
a pak přijdou na řadu kouzla. Ve dvaceti napínavých
a humorných pohádkách se to hemží neobvyklými
zločiny a ještě neobvyklejšími vyšetřovacími metodami.

Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih
dobře dopadl, a tak si svoje pohádky rozhodně zaslouží.
V této knížce mají svoje místo i vodníci, zvířátka a hasičská auta. A kdo má ty neplechy s ohněm na svědomí?
Dejte si pozor na čerty a na skřítka Ohnivce.
vná vazba, 12

0 stran

269 Kč
215 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 12

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

8 stran

9

knihy pro holky
o d 9 le t

Závodní kůň,
který odmítá běhat

o d 9 le t

Závodní kůň,
který se ztratil

Vznešený Bojovník s Kájou a poťouchlým poníkem
Percym zachránili farmu. Všichni by byli šťastní, kdyby
koně někdo neukradl. Policie je zmatená. Kája se musí
pustit do vlastního vyšetřování. Podaří se jí čtyřnohého
kamaráda zachránit?

229 Kč
185 Kč
vná vazba, 16

249 Kč
200 Kč
15×21 cm, pe

8 stran

vná vazba, 17

6 stran

o d 7 le t

o d 7 le t

80125

Zázračné koťátko
Splněné sny

199 Kč
160 Kč

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.

80126

15×21 cm, pe

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.

vná vazba, 11

13×20 cm, pe

2 stran

o d 7 le t

80132

Zázračné štěňátko
Malá baletka

vná vazba, 11

2 stran

o d 7 le t

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.

Zázračné štěňátko
Kouzelný koberec

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

199 Kč
160 Kč

80133

13×20 cm, pe

10

80189

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.

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

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

2 stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 11

2 stran

knihy pro holky
o d 12 le t

Holky, to musíte vědět!

62028

Najednou je všechno jinak? Spadla jsi do puberty? To nic…! Z knihy všechno pochopíš. Najdeš odpovědi
na možná i trochu trapné otázky a také rady a nápady, s jejichž pomocí toto nesnadné období projdeš
v pohodě a bez stresu.

249 Kč
200 Kč
17×24 cm, m

o d 7 le t

ěkká vazba, 96

stran

199 Kč
160 Kč

Sovy z Čarovného lesa
Záchranná mise

80210

80209

o d 7 le t

Kamarádky Katku, Evu a Alex čeká další báječné
dobrodružství v Čarovném lese. Dokážou pomoci
ptáčkům střízlíkům získat zpět ztracený hlas?

Sovy z Čarovného lesa
Měsíční kaštan

199 Kč
160 Kč

Tři kamarádky se na zahradě schovají do prastarého
vykotlaného stromu, který je kouzlem přenese
do Čarovného lesa a promění je v moudré létající sovy.
13×20 cm, pe

vná vazba, 96

13×20 cm, pe

stran

vná vazba, 96

stran

o d 7 le t

o d 7 le t

Království poníků
Nečekané přátelství

199 Kč
160 Kč

13×20 cm, pe

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...

80123

80121

Království poníků
Kouzelný závod

Uprostřed moře leží kouzelný ostrov poníků. Ocitne se ve
velkém ohrožení, když se náhle ztratí čarovné podkovy.
Naštěstí však přichází na pomoc holčička Filipka.
vná vazba, 12

8 stran

199 Kč
160 Kč
13×20 cm, pe

vná vazba, 13

Ke každé objednávce dárek – zábavná omalovánka

6 stran

11

bářin kouzelný atlas

Přidejte se ke Společenství kouzelného atlasu
Více informací na www.grada.cz/detsky-knizni-klub/
dkk/spolecenstvi-kouzelneho-atlasu/

199 Kč
160 Kč

o d 9 le t

o d 9 le t

Bára zděšeně prchá nekonečným lesem. V pravou chvíli
ji zachrání rytíř a pomůže jí najít útočiště v klášteře.
Bára zjistí, že jedna z urozených dívek, které tu jsou na
vychování, má být unesena. Tomu je třeba zabránit!

80051

80052

Břetislav a Jitka
Klášterní intriky

Pražské povstání
Růže a barikády
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.
ěkká vazba, 17

13×20 cm, m

6 stran

o d 9 le t

0 stran

o d 9 le t

Arábie
Mezi beduíny

80152

ěkká vazba, 16

Píše se rok 1900 a kouzelný atlas posílá Báru do exotické
Arábie. Tam se dívka seznámí s Aloisem Musilem,
katolickým knězem a šejkem v jedné osobě. Kdo je ale ve
skutečnosti tenhle beduínský šejk?

80048

13×20 cm, m

Japonsko
Gejša a samuraj
Samurajům nebyla proti palným zbraním Evropanů nic
platná ani ďábelská udatnost. Zato gejši dále bavily své
zákazníky tancem a hudbou a přitom leccos vyslechly.
Bára je pověřena nebezpečným úkolem, který ji dovede až
do chrámu plného pastí a nástrah.

13×20 cm, m

12

ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

0 stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 18

4 stran

napínavé putování časem
o d 9 le t

o d 9 le t

Život na malém městě koncem války není plný nějakých
divokých událostí, ale napětí je všudypřítomné. Koho
ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? A do toho Bára
zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro jednu větičku
zastřelili za velezradu...

80050

9052

Vznik ČSR 1918
Velezrada se trestá

Terezínské ghetto
Tajemný vlak do neznáma

13×20 cm, m

Takhle hororovou noc Bára ještě nezažila! Právě zuří druhá
světová válka a Bára se ocitne v naprosto pustém městě,
kam Hitler sváží židy z celých Čech – v Terezíně. Postupně se
dozvídá, že se nachází v nacistickém táboře a musí přežít!
ěkká vazba, 16

0 stran

o d 9 le t

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

6 stran

o d 9 le t

179 Kč
145 Kč

V italské Florencii právě zuří boj mezi dvěma slavnými
rody, do kterého se Bára nechtěně zaplete. Možná však
díky tomu nakonec rozluští tajemství, koho doopravdy
Leonardo da Vinci portrétoval jako Monu Lisu!

9082

80028

Leonardo da Vinci
Úsměv Mony Lisy

Karel IV.
Únos v Paříži
Bářino první a nejprodávanější dobrodružství v novém vydání! Bára našla na půdě starý atlas, vůbec přitom ale netušila,
jaké skrývá tajemství. Vypravte se s ní za Karlem IV.
13×20 cm, m

ěkká vazba, 16

13×20 cm, m

0 stran

ěkká vazba, 17

6 stran

o d 9 le t

o d 9 le t

Báru tentokrát čekají úžasná dobrodružství – zajetí,
strach o holý život, velmi nečekaná zjištění o životě
indiánů, obavy, zda nepotká sebe samu, a překvapivé
rozuzlení jedné záhady.

9078

9053

Mezi indiány
Dcera náčelníkova

Vikingové
Záhada rohatých přileb
Báru čeká napínavé putování se seveřany po velkých
řekách, které ve středověku tvořily dálnici z Novgorodu
do Cařihradu. Zjistí, že vikingské souboje měly do
elegantního baletu hodně daleko.
13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

6 stran

13×20 cm, m

ěkká vazba, 17

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

6 stran
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komiksy
Morgavsa a Morgana jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně jenom Morgavsa. Morganka se toto řemeslo teprve učí, ale zlepšuje se každým
dnem. Společně vyrážejí na dobrodružné výpravy, které je zavedou až na daleký Island, bojují s draky a také se zlými čarodějnicemi.
Zvítězí nakonec i nad nejmocnější čarodějkou všech dob?

80158

249 Kč
200 Kč
19×26 cm, pe

vná vazba, 80

stran

80194

o d 7 le t

o d 7 le t
80097

o d 7 le t

199 Kč
160 Kč
19×26 cm, pe

vná vazba, 80

stran

Vítěz ceny
Muriel 2020
pro nejlepší
dětský komiks

199 Kč
160 Kč
19×26 cm, pe

vná vazba, 80

o d 9 le t

9101

80119

o d 9 le t

stran

159 Kč
125 Kč

199 Kč
160 Kč

15×24 cm, m

ěkká vazba, 72

16×23 cm, m
stran

ěkká vazba, 11

2 stran

o d 9 le t

9105

9104

o d 9 le t

159 Kč
125 Kč

15×24 cm, m

14

159 Kč
125 Kč
ěkká vazba, 72

15×24 cm, m

stran

www.grada.cz/DKK

ěkká vazba, 72

stran

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
24×34 cm, pe

vná vazba, 72

stran

o d 7 le t

Velká kniha mytologie
Příběhy bohů a hrdinů z celého světa
K482

Vydejte se na fantastickou cestu do světa mýtů a legend. Setkáte se
s udatnými hrdiny, starověkými bohy i různými zvláštními bytostmi.

299 Kč
240 Kč
25×34 cm, pe

26625

Co má vědět správný Čech

329 Kč
265 Kč

80036

Znáte celou českou hymnu a víte, kolik má slok? Víte,
jaké jsou naše státní symboly a co znamenají? Kolik
máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo kteří Češi
a jaké vynálezy se celosvětově proslavili? Díky této knize
zjistíte, proč být hrdí na to, že jsme Češi!

299 Kč
240 Kč

Sídla českých panovníků

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.
vná vazba, 13

stran

o d 11 le t

o d 11 le t

21×29 cm, pe

vná vazba, 80

22×28 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

6 stran
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tajemství přírody
K503

Poznejte hmyz našich zahrad
Příručka pro určování hmyzu vyskytujícího se v okolí lidských sídel. Poznejte své malé sousedy.
Najdete zde podrobné informace a zajímavosti a hmyz si prohlédnete na fotografiích.

299 Kč
240 Kč
22×19 cm, m

ěkká vazba, 14

4 stran

o d 9 le t

K461

K371

Ptáci našich zahrad

Poznáte vrabce i sýkoru modřinku? Víte, jak vypadá sojka
nebo kos? A který ptáček přilétá v zimě na vaše krmítko?
S touto knihou poznáte každého ptáčka na vaší zahradě,
a navíc se o něm dozvíte spoustu zajímavých informací.

Stopy zvířat
v životní velikosti

249 Kč
200 Kč
13×19 cm, m

249 Kč
200 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, 11

13×19 cm, m

2 stran

ěkká vazba, 11

2 stran

o d 7 le t

80184

Hele, je to kůň

21×21 cm, pe

5544

179 Kč
145 Kč

Kdyby tak koně uměli mluvit! Pak by vám řekli,
co si myslí, na čem si rádi pochutnají, co je baví
a vůbec všechno, co o nich chcete vědět.
A tenhle kůň vážně mluví! A poví, co ví.

Snažíme se
porozumět kočce

vná vazba, 56

stran

Praktická příručka plná kouzelných fotografií představuje
různorodý repertoár kočičího chování, hlasové projevy
a řeč těla. Díky ní budete se svým domácím mazlíčkem
správně komunikovat.

199 Kč
160 Kč
17×21 cm, m

16
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ěkká vazba, 80

stran

knížkou proti nudě
o d 9 le t

21033

o d 10 le t

80150

Kuchařka pro děti
Bezva recepty
krok za krokem
Celá tahle knížka je prošpikovaná krásnými fotkami,
úžasnými nápady, triky, podrobnými postupy a hlavně
bezva recepty! Naučíte se krájet, sekat, šlehat, zdobit,
péct a mnoho dalšího jako šéfkuchař.

Moje první
opravdová kuchařka

479 Kč
385 Kč
21×21 cm, pe

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.
vná vazba, 40

299 Kč
240 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

0 stran

o d 7 le t

o d 8 le t

Parkour a freerunning

199 Kč
160 Kč

14×21 cm, m

Náš výběr známých slovenských lidových písní
a koled se snadným klavírním doprovodem
a akordovými značkami pro kytaru se chce pokusit
navrátit je do našeho života. Bohatě ilustrováno.

40088

69046

Najznámejšie slovenské
ľudové piesne

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.
ěkká vazba, 12

199 Kč
160 Kč
21×30 cm, m

8 stran

ěkká vazba, 80

stran

o d 6 le t

6588

63011

o d 6 le t

249 Kč
200 Kč

249 Kč
200 Kč
17×22 cm, m
17×22 cm, m

ěkká vazba, 11

ěkká vazba, 11

2 stran

2 stran

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!
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pro šikovné ruce
o d 10 le t

Makramé
Drhání a Margaretina krajka

63053

Technika je známá také jako drhání – vázání ozdobných uzlů a uzlíků na různých přízích. Udrhat si
můžete tašky, šperky, šátky i celé šaty. Připojena je i podobná technika – Margaretina krajka.

299 Kč
240 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 11

2 stran

o d 10 le t

o d 12 le t

Háčkování 3

63068

63060

Nové háčkovací postupy na zhotovení roztomilých figurek, moderních šátků, svátečních ozdob a měkoučkých
ekologických hraček.

Háčkované příšerky

A opět je tu nová kniha háčkování! A co se pod kouzelným
háčkem zrodilo tentokrát? Neuvěřitelní tvorové, podivné
příšerky, roztomilá monstra, barevné postavičky z vesmíru –
20 úžasných projektů.

299 Kč
240 Kč
17×24 cm, pe

vná vazba, 11

299 Kč
240 Kč
17×24 cm, pe

2 stran

vná vazba, 11

2 stran

o d 8 le t

Vyřezávání dřeva
s dětmi v přírodě

63046

o d 7 le t

62025

Obohaťte si dny strávené v přírodě vyřezáváním ze dřeva –
zhotovte si figurky, bezové píšťalky, rytmická dřívka,
nábytek pro panenky a další nápadité předměty.

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 věcí – celkem 1200 obrázků!

299 Kč
240 Kč
17×24 cm, m

18

ěkká vazba, 15

299 Kč
240 Kč
21×21 cm, pe

2 stran

www.grada.cz/DKK

vná vazba, 11

2 stran

pro bystré hlavy
o d 7 le t

o d 7 le t

K506

K505

Vlk Bernard v nových knihách plných aktivit!
Otestujte své schopnosti, trpělivost a zostřete
svůj zrak – hledejte, pozorujte, bavte se
a vyřešte všechny vlčí problémy buď
ve vzduchu, nebo pod zemí.

199 Kč
160 Kč
22×31 cm, pe

vná vazba, 48

22×31 cm, pe

stran

vná vazba, 48

stran

o d 6 le t

o d 6 le t

Pekelné úkoly
čertí babičky

219 Kč
175 Kč

26677

26672

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.

Kouzelná třída
pracovní sešit – Úkoly,
křížovky, doplňovačky

199 Kč
160 Kč

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.

21×29 cm, m

ěkká vazba, 80

21×29 cm, m

stran

ěkká vazba, 88

stran

o d 7 le t

80079

26565

Hravá angličtina
v křížovkách 2 – Více než
100 křížovek a osmisměrek

o d 7 le t

Pokračování úspěšné luštitelské knížky děti opět zahrne
spoustou křížovek, osmisměrek a úžasných omalovánek,
se kterými pro ně bude procvičování anglických slovíček
jedna velká hra.

1234 anglických slovíček

Neváhejte a začněte mluvit anglicky, je to zábava! Naučte se prvních 1234 anglických slovíček pomocí hravých
a názorných ilustrací. Slovíčka jsou řazena abecedně
a do ucelených tematických celků. Tato kniha se skvěle
hodí pro výuku angličtiny zábavnou formou!

249 Kč
200 Kč
22×28 cm, pe

vná vazba, 12

8 stran

199 Kč
160 Kč
21×29 cm, m

ěkká vazba, 88
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stran
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zápisníky

19×26 cm, pe

vná vazba, 96

349 Kč
280 Kč

stran

o d 9 le t

79052

79048

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.

19×26 cm, pe

vná vazba, 96

stran

80192

Zápisník pro správné holky
Úžasné lamy
Konečně je tu zápisník, kam si zaznamenáš úplně všechno! Jaká jsi, co tě baví a zajímá, jaké máš
sny a plány a další věci. Jako bonus tě čeká seznam esemeskových zkratek a malý módní slovníček.
A to všechno doprovází obrázky s roztomilými lamičkami.

159 Kč
125 Kč
stran

o d 8 le t

39551

o d 8 le t

17×24 cm, pe

20

vná vazba, 96

stran

o d 8 le t

17×24 cm, pe

vná vazba, 96

stran

39557

vná vazba, 64

39534

14×18 cm, pe

17×24 cm, pe

vná vazba, 96

www.grada.cz/DKK

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.

199 Kč
160 Kč
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. 2021

Ke každé objednávce dostanete DÁREK – zábavnOU omalovánkU
Kat.
číslo

Název

80079

1234 anglických slovíček

9104

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

200

2954

Kouzelná třída

150

20 000 mil pod mořem

125

26612

Kouzelná třída – Čtvrtý rok

150

27554

Adam detektivem

160

26583

Kouzelná třída – Další kouzlení

150

80152

Arábie – Mezi beduíny

160

26702

Kouzelná třída – Další rok s vílou Jasmínou

150

75010

Barefoot: Žij naboso!

185

26672

Kouzelná třída – pracovní sešit

175

80052

Břetislav a Jitka – Klášterní intriky

160

27512

Kouzelná třída, příběh pokračuje

160

9105

Cesta do středu Země

125

80123

Království poníků – Kouzelný závod

160

39584

Cesta k cizím jazykům – 100+10 metod,
strategií, cvičení a rad pro učitele i samostudium

280

80121

Království poníků – Nečekané přátelství

160

2951

Cestování po světě

150

63046

Kresbičky lehkou rukou

240

Krizové situace ve škole – Bezpečnostní
problematika ve školní praxi
Kuchařka pro děti – Bezva recepty krok za
krokem

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

80036

Co má vědět správný Čech

240

27065

80134

Dorotka na táboře – Záhada ztraceného poháru

145

80150

80169

Drak do kapsy

200

9082

Leonardo da Vinci – Úsměv Mony Lisy

145

K493

Fotbalová bludiště

120

26664

Letem světem s Vášou

190

63060

Háčkované příšerky

240

2956

Lumpíček a Rošťanda

150

63068

Háčkování 3

240

63053

Makramé – Drhání a Margaretina krajka

240

26570

Hasičské pohádky

200

26638

Malá Ema

185

80184

Hele, je to kůň

145

39557

Mám tě ráda, babičko

160

62028

Holky, to musíte vědět!

200

39534

Mám tě ráda, mami

160

26565

Hravá angličtina v křížovkách 2 – Více než 100
křížovek a osmisměrek

160

39551

Mám tě ráda, tati

160

27552

Hry na rozvoj verbální komunikace

240

9078

Mezi indiány – Dcera náčelníkova

145

Moje první opravdová kuchařka

385

205
240

35919

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

200

21033

80048

Japonsko – Gejša a samuraj

160

80097

Morgavsa a Morgana – Dračí chůvy

200

80208

Jednorožci z Čarovného lesa – Kouzla jednorožců

160

80194

Morgavsa a Morgana – Princezna čarodějka

160

80207

Jednorožci z Čarovného lesa – Slavnostní hostina

160

80158

Morgavsa a Morgana – Živelné měňavice

160

80028

Karel IV. – Únos v Paříži

145

K485

Můj jednorožec a já

200

K456

Kde je jednorožec?

160

K506

Najdi mě – Dobrodružství pod zemí

160

26653

Konec zlobení

150

K505

Najdi mě – Dobrodružství ve vzduchu

160

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

21

objednávkový lístek dkk grada
Kat.
číslo

Název

40088

Najznámejšie slovenské ľudové piesne

63587
80127

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

Kat.
číslo

Název

Cena DKK Počet
(Kč)
(ks)

160

80115

Škola jednorožců – První kamarádi

160

Naše letadla

200

80200

Tajné jezero

160

Nejznámější lidové pohádky

145

9052

Terezínské ghetto – Tajemný vlak do neznáma

145
285

26678

Neplechy čerta Zbrklíka

175

27070

Trauma u dětí – Kategorie, projevy a specifika
odborné péče

K477

Objevujeme dinosaury

240

26624

Týden mezi indiány

150
240
185

K398

Omalovánky Pixel Art

200

K482

Velká kniha mytologie – Příběhy bohů a hrdinů
z celého světa

K418

Omalovánky Pixel Art Města

200

80095

Velká kniha spojovaček pro šikovné děti

69046

Parkour a freerunning

160

9053

Vikingové – Záhada rohatých přileb

145

26691

Patálie dráčka Gustíka – S kuchařskými recepty

230

80110

Vlk a já

160

26693

Pecivál domácí je hrdinou léta

175

62025

Vyřezávání dřeva s dětmi v přírodě

240

26677

Pekelné úkoly čertí babičky

160

80050

Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá

145

6588

Pleteme copy a copánky

200

79052

Vzpomínky mojí maminky

280

63011

Pleteme copy a copánky 2

200

79048

Vzpomínky naší babičky

280

26553

Policejní pohádky

215

80192

Zápisník pro správné holky – Úžasné lamy

125

2908

Povídání se zvířátky

110

80181

Závodní kůň, který odmítá běhat

185

K503

Poznejte hmyz našich zahrad

240

80189

Závodní kůň, který se ztratil

200

80051

Pražské povstání – Růže a barikády

160

80126

Zázračné koťátko – Kouzelné přátelství

160

K382

Proměny zvířat

160

80125

Zázračné koťátko – Splněné sny

160

K371

Ptáci našich zahrad

200

80133

Zázračné štěňátko – Kouzelný koberec

160

9101

Robinson Crusoe

125

80132

Zázračné štěňátko – Malá baletka

160

26625

Sídla českých panovníků

265

80119

Zombíci… Zubatí mazlíčci!

160

5544

Snažíme se porozumět kočce

160

80173

Zvířecí agenti – Ztráta signálu

200

80209

Sovy z Čarovného lesa – Měsíční kaštan

160

80210

Sovy z Čarovného lesa – Záchranná mise

160

K394

Spojovačky Dot to dot

200

80236

Staré řecké báje a pověsti – audiokniha

160

80054

Staré řecké báje a pověsti pro děti

240

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

200

80185

Svět aut – Zábavné aktivity a desková hra

135

Datum:

80114

Škola jednorožců – Kouzelná oslava

160

Podpis rodičů:
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Jméno a příjmení:
Třída:
Celkový počet knih:

www.grada.cz/DKK

omalovánky a spojovačky
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
ěkká vazba, 96

stran

ěkká vazba, 64

stran

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

K418

K398

25×25 cm, m

249 Kč
200 Kč
26×37 cm, m

ěkká vazba, 64

26×37 cm, m
stran

o d 6 le t

K394

Velká kniha spojovaček
pro šikovné děti

80095

229 Kč
185 Kč

Spojovačky Dot to dot

249 Kč
200 Kč
26×37 cm, m

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!

Nejprve začněte spojovat body a po chvíli uvidíte, jak se
ze změti čísel vynořují úžasná zvířata, předměty
a krajiny! Výsledné kresby si navíc můžete vybarvit!
ěkká vazba, 64

21×29 cm, m

ěkká vazba, 12

stran

Ke každé objednávce dárek – zábavná omalovánka

8 stran
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pro učitele a rodiče
Trauma u dětí
Kategorie, projevy
a specifika odborné péče

359 Kč
285 Kč
17×24 cm, m

27065

27070

Co se nám stane v dětství, je v hlubinách našeho
těla a naší mysli uloženo navždy. Nejdůležitější je
pochopit – pak s tím můžeme pracovat.

Krizové situace ve škole
Bezpečnostní problematika
ve školní praxi

259 Kč
205 Kč

Pochopte roli učitele, žáka a zřizovatele školy
v krizové situaci a získejte přehled o běžném
riziku ve školách i při mimoškolních akcích.
ěkká vazba, 22

14×21 cm, m

4 stran

ěkká vazba, 12

8 stran

Jak se naučit
100 slovíček za hodinu

349 Kč
280 Kč
16×24 cm, m

Rádi byste zefektivnili a oživili výuku pomocí moderních,
zábavných a osvědčených metod? Tuto knihu využijí
učitelé cizích jazyků i samouci, kteří se naučí rychle
reagovat v situacích z běžného života.

35919

39584

Cesta k cizím jazykům
100+10 metod, strategií,
cvičení a rad pro učitele
i samostudium

249 Kč
200 Kč

Připadá vám nemožné naučit se 100 slovíček za hodinu? Objevte
revoluční paměťovou techniku klíčového slova, která využívá
podobnosti slovíček se známými slovy v naší mateřštině.
ěkká vazba, 27

14×21 cm, m

2 stran

ěkká vazba, 17

6 stran

Barefoot: Žij naboso!

Hry na rozvoj
verbální komunikace

229 Kč
185 Kč
14×21 cm, m

24

27552

75010

Jak správně vybrat obuv pro sebe i své děti? Na co si
dát pozor a co vlastně znamená zdravá noha?
První kniha na toto téma od české fyzioterapeutky
vám pomůže s orientací ve světě zdravého obouvání.

299 Kč
240 Kč

Kdo si hraje, nezlobí, a navíc se může hrou něco
nového naučit. Kniha nabízí 107 nejlepších
komunikačních her, které udělají z rozvoje řeči zábavu!
ěkká vazba, 14

4 stran

14×21 cm, m

ěkká vazba, 19

Sleva 20 % na všechny knihy z nakladatelství GRADA!

2 stran

