
Vstupte do klubu 
a získejte 

pro svoji školu 

REGISTRACE 
I ČLENSTVÍ  

HRY do škol
2 HRY 
ROČNĚ 

ZDARMA

ZDARMA

Chcete mít u nás možnost nakupovat celoročně se 
 a navíc získat ? SLEVOU 40 % DVĚ HRY ročně zcela ZDARMA

Stačí se zaregistrovat do ALBI klubu pro školy!

Registrovat svou školu do klubu můžete na místě nebo prostřednictvím 
elektronického formuláře, který najdete na adrese registrace.albi.cz. 

Odesláním přihlášky se stáváte automaticky členy klubu. Bližší informace 
k výhodám a plná pravidla ALBI klubu pro školy na www.albi.cz.

KONTAKT
ALBI ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Thámova 289/13
180 00 Praha 8
e-mail: skoly@albi.cz
mob.: +420 730 598 146

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ najdete i na 
registrace.albi.cz
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ALBI KLUB 

VÝHODY PRO ČLENY KLUBU

    Na hračkách typu Kouzelného 
čtení je skvělá jejich interaktivita. 
Na rozdíl třeba od relativně pasivního 
hraní na tabletech Kouzelné čtení
více rozvíjí komunikační 
schopnosti dětí díky tomu, 
že se více podobá běžnému 
rozhovoru. Je tak ideální pro 
obohacování slovní zásoby, 
trénink sluchové paměti, 
postřeh i pro rozšiřování 
vědomostí,

Učení, které baví, je efektivnější a přináší dlouhodobé výsledky. Jsme předním 
českým výrobcem her a věříme, že mnohé z her Albi přispívají k rozvoji vzdělávání 

našich dětí. Mezi naše nejúspěšnější výrobky patří Kouzelné čtení a řada 
kvízových i vědomostních her. Naše hry rozvíjejí fantazii i logické myšlení, 

předávají vědomosti zajímavou formou a podporují skupinovou práci 
ve školách. Mohou zpestřit výuku a nabídnout smysluplnou zábavu dětem 

v družinách. Prostřednictvím klubu chceme školy seznámit s novinkami ve světě 
her a nabídnut jim nákup dalších her za výhodných podmínek. 

Registrace i členství v klubu je . BEZPLATNÉ
Členství v klubu vás  k žádným NEZAVAZUJE

nákupům. Fungování klubu není předem 
nijak časově či kapacitně omezeno.

-  dvě hry ročně ZDARMA
-  možnost nakoupit produkty od ALBI se SLEVOU 40 %
-  pravidelné informace o novinkách z herního světa
-  nadstandardní servis – zasíláme náhradní díly, 
   figurky apod. zdarma
-  možnost zapojit se do soutěží – turnajů 
   ve společenských hrách apod.

pro školy

PŘIPRAVILI JSME 
Školy zaregistrované do klubu obdrží

ZDARMA tyto herní novinky:

pro vás

Doporučují

JARO
 2018 

„

" 
dodává speciální pedagožka

PhDr . Jarmila Roučková .

Pravidla ALBI klubu pro školy najdete na adrese registrace.albi.cz.

PODZIM
 2018



S touto knihou budete 
mít zeměpis v malíku!

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

Jaký zvuk vydává 
strakapoud?
Proč se lev označuje 
jako král zvířat?

Kolik zubů má dospělý 
člověk? Z čeho se skládá 
trávicí soustava?

Historie nemusí obsahovat
jen suchá fakta a spoustu 
letopočtů... 

HRAVÉ ČESKÉ 
DĚJINY LIDSKÉ TĚLO 

Učte se anglicky pomocí 
interaktivní knihy!

HRAVÁ 
ANGLIČTINA 

SVĚT ZVÍŘAT

Najdete na slepé mapě 
Plzeň nebo řeku Moravu?

ATLAS SVĚTA

Cestujte po světě pomocí
interaktivní deskové hry.

CESTA KOLEM 
SVĚTA

Kvído je nový vzdělávací koncept od ALBI vytvořený
ve spolupráci s odborníky (speciálními pedagogy, dětskými 
psychology a klinickými logopedy), který přináší zábavné 

objevování světa kolem nás.

Chytré hry pro malé objevitele

www.kvido.cz

MOJE PRVNÍ KVÍZY 
 svět kolem nás–

Kvízová hra o světě kolem nás s 50 kartičkami, 
300 otázkami s 2 variantami obtížnosti pro 
děti 6+/8+. 

CHYTRÉ VĚJÍŘE  

100 unikátních obrázkových karet, otázky
a odpovědi ve vějíři pro všestranný rozvoj dětí.

Netradiční pexeso se zaměřením na 
angličtinu, kde děti spojují 2 obrázky, které 
spolu logicky souvisejí, např. read-book.  

CHYTRÉ PEXESO 
angličtina 

HÁDANKY NA CESTY
malý detektiv

6+ 7+

7+ 6+

let let

let let

40 obrázkových kartiček plných
hádanek a úkolů s mazacím fixem.

www.kouzelnecteni.cz

Kouzelné čtení jedinečným způsobem 
propojuje zábavu a vzdělávání. Díky 
elektronické Albitužce se děti poutavou
formou dozví spoustu zajímavých 
a užitečných informací. 



CATAN 

MOJE PRVNÍ ČESKO/
ČESKO JUNIOR

Jedna z nejpopulárnějších deskových her 
na světě. Hráči nakupují, staví a obchodují 
s cílem ovládnout ostrov Catan. 

Unikátní vzdělávací hra s osmi různými typy 
úkolů. Hra je zaměřena na postřeh, logické 
myšlení, paměť, ale také schopnost rozpoznávat 
předměty podle hmatu.

CORTEX

Zábavné vědomostní hry 
o České republice pro všechny 
zvídavé děti. 

Vysvětlete ostatním spoluhráčům význam 
slov pomocí slovní nápovědy nebo pantomimy, 
najděte vhodné rýmy nebo vymyslete 
co nejvíce slov od jednoho písmena.

UMÍ PRASE LÉTAT?
Má ježek ocas? Žere lenochod 
maso? Hra, ve které si procvičíte 
vlastnosti nejrůznějších zvířat.

10+

5+
10+

8+ 6+

5+

let

let
let

let let

let

Hry V kostce! jsou desetiminutové hry na procvičení paměti a vědomostí. 
V krabičce ve tvaru krychle se skrývají karty s obrázky a různými informacemi na určité téma. Hráči mají 

za úkol si za 10 vteřin zapamatovat z karty co nejvíce a poté správně zodpovědět otázku, 
která se karty týká. 

BRAINBOX

Procestujte státy světa!

Poznejte svou vlast!

Jak dobře znáte přírodu? Objevte svět zvířat!

Vydejte se do historie!

Nahlédněte do světových
metropolí!

PÁRTY ALIAS

11+ let

Hry V kostce! procvičují paměť i vědomosti, mají 
velmi jednoduchá pravidla a krátkou herní dobu!




