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Jacques Breuil – Jean Breuil 

Filipove ďalšie dobrodružstvá
Voľné pokračovanie príbehov Filipa a jeho kamarátov. Ďalšie poučné prí-
behy, prostredníctvom ktorých sa malí čitatelia naučia veľa nového o na-
šej planéte, ekológii, hygienických návykoch, prvej pomoci, predchádzaní 
úrazom v domácnosti a iných praktických veciach. 

152 strán, 16 x 18 cm, viaz. 8,50 €   5,- €

akcia

Renata Kaminská – Pepa Popper

Filip v Jaskyni pokladov a ďalšie dobrodružstvá
Ako sa správať v cestnej premávke a ľahko si zapamätať čísla núdzových 
volaní? Čo znamenajú vlastnosti čestnosť, statočnosť a spoľahlivosť?  
Dá sa veriť neznámym ľuďom? Hrozí pri hrách na ihrisku nejaké nebez-
pečenstvo? Aké má dieťa práva a ako za ne môže bojovať? Odpovede na 
dôležité otázky vám radi prezradia postavy v tejto knihe. 

240 strán, 16 x 18 cm, viaz. 9,- €   7,- €

NOVINKA

akcia

Michal a Daniela Fischer – Martina Blaščáková a Martin Kudla 

Filipove prázdninové dobrodružstvá
Kamaráti Filip, Katka a Tomáš prežijú nezvyčajné prázdniny. Na farme strýka 
Sama zažijú nečakané dobrodružstvo. Dozvedia sa veľa zaujímavého o do-
mácich zvieratách a ich využití, naučia sa, na čo slúžia liečivé rastliny a ako 
ich rozpoznávať a tiež ako sa správne separuje odpad. A čo je dôležité, zistia, 
že urobiť niekomu radosť ich teší viac ako sebectvo. Kniha je určená pre deti 
v predškolskom a mladšom školskom veku a je vhodnou pomôckou najmä pri 
enviromentálnej a prosociálnej výchove a ochrane zdravia. 

188 strán, 16 x 18 cm, viaz. 8,50 €



Bronislava Hyvnarová – Michaela Hrachovcová 

Zmysly zvierat – zrak – hmat – chuť
Druhý diel knihy sa zameriava na zostávajúce zmysly zvierat, ktorých je-
dinečnosť a funkčnosť neprestáva udivovať deti aj dospelých. Na základe 
úžasnej rozmanitosti zmyslov vo svete zvierat si malí čitatelia môžu uve-
domiť zázrak toho, že môžu vidieť, cítiť a chutnať. Opäť nechýba príloha 
s obrázkami, ktoré deti ako odpoveď na hádanky nalepujú na miesta na to 
určené. Pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
68 strán, 16,5 x 18 cm, viaz. 6,50 €

Michaela Hrachovcová – Alice Danielovská 

Murko sa vracia 
Kniha pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku rozpráva prí-
beh kocúrika, ktorý neposlúchol mamičku a vydal sa za dobrodružstvom. 
V lese sa stretáva s nebezpečenstvom, ale stretne tiež kamarátov, ktorí 
mu pomôžu nájsť cestu domov. Príbeh je metaforou ľudského hľadania. 
Ukazuje, že napriek tomu, že človek urobí chybu, ktorá prináša dôsledky, 
existuje nádej na nájdenie cesty späť.
72 strán, 16 x 18 cm, viaz.  6,50 €
Ľubica Brezovická Šebeková 

Medové príbehy
Traja nezbední súrodenci z veľkomesta strávia veselé a veľmi zaujímavé 
prázdniny na vidieku u starých rodičov. Tam objavia krásu okolitej prírody 
a jej obyvateľov. Kniha postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo sa 
deje počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, 
čím sú pre nás ľudí tieto drobné tvory užitočné, čo všetko sa môžeme od 
nich naučiť a tiež ako ich máme chrániť. 
188 strán, 16 x 18 cm, viaz. 8,- €

Bronislava Hyvnarová – Michaela Hrachovcová 

Zmysly zvierat – sluch – čuch
Výnimočná, pútavá kniha, ktorá odhaľuje inak nám ľuďom skryté tajom-
stvá zo zvieracej ríše. Témou sú dva zmysly – sluch a čuch – a ich obdi-
vuhodná funkcia vo svete zvierat. Súčasťou knihy je príloha s obrázkami, 
ktoré deti ako odpoveď na hádanky dolepujú na miesta na to určené. Pre 
deti predškolského a mladšieho školského veku.

68 strán, 16,5 x 18 cm, viaz. 6,50 €

Oldřich Brož – Dominika Matis

Alík a jazvec 
Šteniatko Alíka raz v lese napadnú a porania zatúlané psy. Niektoré lesné 
zvieratká s tým nechcú mať nič spoločné, ale dobrý jazvec s pomocou 
statočného vlka nezištne a obetavo Alíka zachráni. Príbeh, voľne inšpiro-
vaný biblickým príbehom o milosrdnom Samaritánovi, učí malých čitate-
ľov, že je dobré pomáhať jeden druhému a nebáť sa čeliť zlu.

88 strán, 23 x 28 cm, viaz. 6,50 €



akcia

Viera Kubičková – Peter Matis 

ABECEDA, múdra teta
Prirodzený spôsob života v spojitosti s prírodou a jej ochrana tvoria jadro 
veršovaného príbehu, ktorým chce autorka upozorniť na základné hodno-
ty života. Kniha je určená deťom, ktoré sa práve zoznamujú s abecedou 
a učia sa čítať a písať, preto sa na každej stránke popri tlačenom texte 
nachádza aj vzorový ručne písaný text príbehu. Príbeh je sprevádzaný 
farebnými ilustráciami krásnej slovenskej krajiny.
72 strán, 16 x 18 cm, viaz. 6,50 €
Viera Kubičková – Peter Matis 

Vo veršoch sa ľahko ráta
Autorka sa vo svojich básničkách pohrala s číslami, aby začínajúci  ško-
láci videli, že sa ich vôbec nemusia báť. Deti tu nájdu zábavu, poučenie, 
ale aj varovanie pred nerozvážnym konaním, aby vedeli rozlišovať, čo 
je hra, čo je nevinné dobrodružstvo a čo je už ohrozenie zdravia, ba aj 
života. Veríme, že táto srdcom napísaná kniha bude dobrou pomôckou aj 
rodičom, učiteľom a vedúcim krúžkov.
72 strán, 16 x 18 cm, viaz. 6,50 €

Etta B. Degering

Verní priatelia
Bohato ilustrovaná kniha pre deti, plná poučných biblických príbehov. Vý-
ber z najzaujímavejších udalostí zo života známych postáv Starej a Novej 
zmluvy. Príbehy sú písané tak, aby ich posolstvu porozumeli aj tí najmen-
ší, deti predškolského a mladšieho školského veku.

256 strán, 16 x 18 cm, viaz. 8,- €   5,- €

Elaine Graham-Kennedy, Ph.D.

Kde sa vzali... DINOSAURY ...a kam zmizli?
Deti v tejto knihe nájdu vedecké informácie, vysvetlené slovami prístup-
nými aj pre najmenších čitateľov. Autorka nehovorí, čomu máme o di-
nosauroch veriť, ale predkladá doteraz zistené skutočnosti. Keď deťom 
predložíme dobré dôvody pre vieru a dostatok informácií, môže sa ich 
fantázia ponoriť do sveta, kde sa prechádzali dinosaury a vládol Boh.
80 strán, 25 x 23 cm, viaz. 5,- €   3,- €

akcia

Jerry D. Thomas

Detektív Zack 
Záhada potopy a tajomstvo v piesku
Tento denník rozpráva napínavý príbeh chlapca, ktorý sa rozhodne zistiť 
pravdu o Biblii. Hľadanie dôkazov o potope počas prázdninového výletu 
v Utahu a putovanie po stopách Mojžiša a Abraháma na Strednom východe 
prináša nové priateľstvá a mnohé nečakané prekvapenia...

232 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 8,- €



Carl Anker Mortensen – José Pérez Montero 

Hľadaj a nájdi v Biblii
Príbeh o Mini Mikovi nie je len taký obyčajný príbeh. Kniha pre najmen-
šie deti ponúka zábavný a aktívny spôsob, ako čítať Bibliu a orientovať 
sa v nej, poznávať jej obsah, reálie a posolstvo. V každom z 28 príbe-
hov deti stretnú Mini Mika na výprave za najzaujímavejšími biblickými 
príbehmi Starej a Novej zmluvy – ak ho budú hľadať. 

Kniha obsahuje CD ROM

64 strán, 31 x 25 cm, viaz. 10,- €   8,- €

akcia

V.& J. Spielvogelové – Lenka Procházková

Hrošie príbehy 
Príbehy o zvieratkách, hroších mláďatách a ich kamarátoch sú 
zamerané na budovanie charakteru a prosociálnu výchovu. Hlavní 
hrdinovia sa tu na „vlastnej koži“ učia, že lož má krátke nohy, že je 
dôležité povedať „prepáč“, že netreba preceňovať svoje sily, prečo je 
dôležité čistiť si zuby a prečo nechodiť nikam s cudzími ľuďmi. Pre 
deti predškolského a raného školského veku.

88 strán, 23 x 28 cm, viaz. 10,- €

Renata Kaminská – Pepa Popper

Odvážni kamaráti 
Celostranovo ilustrovaná kniha Odvážni kamaráti je určená pre deti 
predškolského a raného školského veku. Zážitky hračiek ich zaujmú 
a zároveň sa môžu spolu s autíčkom Šimonom naučiť, že je dobré 
mať odvahu priznať svoj strach a zveriť sa s tým niekomu ďalšiemu, 
a tiež rozpoznať začínajúce sa šikanovanie. Deti sa pripravia na svoj 
prvý deň v škole či škôlke a na to, čo ich tam čaká

64 strán, 23 x 28 cm, viaz. 10,- €

Renata Kaminská – Pepa Popper

Odvážni kamaráti – ďalšie dobrodružstvá 
Voľné pokračovanie knihy Odvážni kamaráti. Deti tu spolu so zele-
nou motorkou Riškom pochopia, čo je skutočná odvaha, a vďaka 
trom dobrým kamarátom zistia, že najlepšie je povedať hneď prav-
du. Celostranovo ilustrovaná kniha je určená pre deti predškolského 
a raného školského veku.

 
60 strán, 23 x 28 cm, viaz. 10,- €


