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LIEČENIE DOTYKOM   
 NOVINKA 
Jadwiga Górnicka
145 x 205 mm
tvrdá väzba
152 strán
7,90 €

Cenný sprievodca zdravím pre všetkých ľudí, ktorí chcú 
predchádzať chorobám, ale aj pre tých, ktorí už trpia 
menšími chorobnými zmenami. Prvá časť knihy  
sa venuje akupresúre chodidiel, ktorá je v mnohých  
smeroch účinnejšia ako akupunktúra, a čo je fantastické,  
nevyžaduje si žiadne špeciálne prípravy ani chemické 
lieky. V druhej časti vám prinášame informácie o tlakovej  
masáži shiatsu. Vďaka podrobným popisom  
a zrozumiteľným obrázkom sa vaše učenie týchto 
prastarých, ale zato vysokoúčinných techník stane ešte 
jednoduchšie.

V histórii ľudstva nie je detoxikácia ničím neznámym.  
Na rozdiel od minulosti sa dnes stáva podstatnou súčasťou 
prevencie a liečby chronických chorôb. V súčasnosti 
narastá počet ľudí trpiacich na srdcovo-cievne choroby, 
alergie, rakovinu a depresie, ktoré vznikajú následkom 
hektického životného štýlu, zlej životosprávy a škodlivín 
okolo nás. Detoxikácia zbavuje telo jedovatých látok  
a stimuluje samoliečebné schopnosti organizmu.  
Jej výsledky môžu byť naozaj ohromujúce. Správne 
vykonaná detoxikácia čistí a harmonizuje organizmus, 
navodzuje pocit zdravia, dodáva energiu a zbavuje 
negatívneho myslenia.

V Bulharsku má prírodná medicína veľmi dlhú históriu. 
Vo svete ju preslávil profesor Mermerski, ktorý sa jej 
aktívne venuje vyše 50 rokov. Počas nich zozbieral  
od ľudí, ktorí sa úspešne vyliečili, množstvo receptov na 
prípravu liečivej a protirakovinovej stravy. Spolu  
so synom dr. Jonkom Mermerským sú autormi 24 kníh. 
Kniha Zdravie z prírodnej lekárne obsahuje vyše 2500 
receptov a poslúži vám ako domáci lekár. Vďaka nej 
pochopíte, že súčasná prírodná medicína vás bude 
chrániť a pomôže vám zbaviť sa mnohých ochorení.

Aj vy si kladiete otázku, prečo mnohí ľudia zomierajú 
predčasne, na choroby, ktorým sa dá predísť?  
Za zvyšovanie rizika civilizačných chorôb a predčasné 
starnutie si neraz môžeme my sami spôsobom života, 
aký vedieme. Čo teda robiť, ak sa chceme cítiť zdravšie 
a vyzerať lepšie nielen v mladosti, ale aj vo vyššom 
veku? Stačí si zvoliť zdravý životný štýl a rozumne si 
vyberať stravu bohatú na zeleninu, ovocie a vlákninu, 
plnú antioxidantov. Na tanier si spolu s ňou naložíte  
aj zdravie a mladosť.

DETOXIKÁCIA TELA  
 NOVINKA 
MUDr. David Frej
145 x 205 mm
tvrdá väzba
168 strán
7,90€

ZDRAVIE 
Z PRÍRODNEJ 
LEKÁRNE 
 NOVINKA 
Prof. Christo Mermerski  
Dr. Jonko Mermerski
165 x 240 mm
penová väzba
520 strán
16,99 €

LIEČIVÁ SILA 
ANTIOXIDANTOV   
 NOVINKA 
Tatiana Kimáková 
Ivana Baranovičová
145 x 205 mm 
tvrdá väzba
152 strán
7,90 €

www.priroda.sk

Nie nadarmo sa hovorí, že dotyky liečia. Sú hojivým balzamom 
nielen pre telo, ale aj pre dušu. Preto sú po celom svete také 

obľúbené rôzne formy liečivých masáží. Kniha, ktorú práve držíte  
v rukách, sa podrobne venuje reflexoterapii. Označujú sa ňou me-
tódy liečby, ktoré vychádzajú z reflexných (samočinných) mecha-
nizmov. K nim patria reflexné masáže, akupresúra a akupunktúra.  
Samostatnou kapitolou sú masáže shiatsu, ktoré tiež výraznou mie-
rou prispievajú ku zdraviu človeka.

Ak hľadáte ideálneho sprievodcu, ktorý vám ukáže, ako sa efektívne 
starať o svoje telo a súčasne pohladiť aj dušu v súčasnom uponáhľa-
nom svete, Liečenie dotykom je určite správna voľba.

ISBN 978-80-07-02392-5

Liecenie_dotykom-polep.indd   1 16.9.2014   10:19

ISBN 978-80-07-02372-7

V Bulharsku má prírodná medicína veľmi dlhú históriu. Vo svete 
ju preslávil prof. Mermerski, autor tejto knihy, ktorý sa jej aktívne 
venuje vyše 50 rokov. Počas dlhých rokov sa mu podarilo zozbierať 
od ľudí, ktorí sa úspešne vyliečili, množstvo receptov na prípravu 
stravy a medicíny s liečivými a protirakovinovými účinkami. Spolu 
so synom dr. Jonkom Mermerskim sú autormi 24 kníh. 

 ❧ Táto kniha obsahuje vyše 2 500 receptov na prípravu  
  liečivej a protirakovinovej stravy. 

 ❧ Dozviete sa z nej, ako používať prírodné liečivá,  
  a aj to, že prírodná medicína má recepty na všetky  
  ochorenia – stačí ich len poznať a vedieť správne používať. 

Zdravie z prírodnej lekárne, to je váš vlastný domáci lekár, vďaka kto-
rému pochopíte, že súčasná prírodná medicína vás dokáže chrániť  
a zbaviť vás mnohých ochorení. Za každým receptom sú totiž ľudia, 
ktorí sa už úspešne vyliečili.

www.priroda.sk
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SKONCUJTE 
S CUKROVKOU   
 NOVINKA 
Joel Fuhram
145 x 205 mm
tvrdá väzba
256 strán
10,90 €

VARÍME S LÁSKOU 
 NOVINKA 
Peter Planieta –  
Zuzana Marková
165 x 240 mm
tvrdá väzba
240 strán
11,90 €

NAKUPUJTE 
HLAVOU, VARTE 
SRDCOM  
 NOVINKA 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm
tvrdá väzba
160 strán
7,90 €

ZÁZRAČNÉ LIEKY 
PRÍRODY
 NOVINKA 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm
tvrdá väzba
200 strán
8,90 €

To, že žijete dynamicky, ste pracovne vyťažení a ani 
okolité prostredie už nie je, čo bývalo, ešte neznamená, 
že by ste nemohli byť zdravým človekom. Stačí sa len 
trochu racionálnejšie pozrieť na to, čo zvyčajne končí 
vo vašich nákupných košíkoch a pri príprave jedla  
pre seba a rodinu viac zapojiť srdce. Z knihy Nakupujte 
hlavou, varte srdcom sa dozviete, ktorým potravinám 
by ste sa mali radšej oblúkom vyhnúť, a vyvrátime vám 
aj predstavu, že zbankrotujete, ak budete kupovať len 
zdravé potraviny. Dokážeme vám, že príprave jedla sa 
oplatí venovať čas. 

Alergie, angína, akné, astma... To je len krátky zoznam 
súčasných civilizačných chorôb. Tí, ktorí nimi trpia, 
veľmi dobre vedia, že mastičky z lekární zaberú len  
na chvíľu, potlačia príznaky, ale nevyliečia. Ak ste už 
na zvládnutie svojej choroby vyskúšali takmer  
čokoľvek, je možno  najvyšší čas obrátiť sa na alterna-
tívne prírodné metódy liečby. Sami sa presvedčíte, že 
niekedy stačí naozaj málo, aby ste svoj problém zmier-
nili alebo sa ho natrvalo zbavili. V knihe Zázračné lieky 
prírody nájdete to najlepšie z prírodného liečiteľstva. 
Na 200 stranách vám ponúkame jednoduché návody, 
ale aj cenné a užitočné rady na vašej ceste za zdravím 
a vitalitou.

Načo cukrovku neustále kontrolovať, keď sa jej môžete 
jednoducho zbaviť? To všetko vďaka nášmu plánu 
zdravej výživy, ktorý sa úspešne používa nielen  
pri prevencii, ale aj pri liečbe cukrovky. Aby ste sa z nej 
totiž nadobro vyliečili, nepotrebujete recept od lekára. 
Stačí, keď zmeníte svoj stravovací štýl. Táto kniha 
odštartuje vašu púť za celoživotným zdravím a životom 
plným energie.

Chcete sa stravovať zdravšie a neviete, ako začať? 
Táto kniha vám ukáže, že variť jednoducho, zdravo  
a chutne z prirodzených potravín nie je až také 
zložité a finančne náročné, ako ste si možno mysleli. 
Autori vám ponúkajú vzorové jedálničky na celý 
deň, nezabúdajú pritom ani na maškrtníkov. Navyše 
vám kniha dáva praktické tipy, aké kroky treba 
urobiť pri zmene stravovania, a oboznamuje vás 
s potravinami, ktoré sa oplatí zahrnúť do vášho 
jedálnička. Recepty sú zoradené podľa ročných 
období, neobsahujú mäso a ani veľké množstvo 
surovín a nie sú náročné na prípravu. Pomocou nich 
sa presvedčíte, že kvalitné a správne jedlo je tou 
najlepšou investíciou do vášho zdravia.

ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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Ste chorí alebo máte nejaký zdravotný problém? Dozviete sa, ako úpravou stravy podporiť samoliečebné schopnosti 
organizmu a zásadne tak zlepšiť priebeh choroby a uzdravovanie. Knihy ponúkajú zaujímavé informácie a užitočné rady, 
ako preventívne pôsobiť proti chorobám alebo liečiť bežné choroby či zdravotné ťažkosti pomocou jedál a nápojov. 

ČO JESŤ, KEĎ… 
Jarmila Mandžuková

145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
216 strán
7,90 € 

ČO PIŤ, KEĎ... 
Jarmila Mandžuková

145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
184 strán
7,90 € 

ČO VÁM CHÝBA, 
KEĎ... 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
180 strán
7,90 €

ČO NEJESŤ, KEĎ... 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
136 strán
7,90 €

DOTYK LIEČI TELO, 
ÚSMEV DUŠU
 NOVINKA 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm
tvrdá väzba
120 strán
7,90 €

LIEČIVÁ SILA 
VITAMÍNOV  
A MINERÁLNYCH 
LÁTOK 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
280 strán
10,90 €

Radostné srdce hojí rany. 
Raz sa zasmiať pomáha viac  

než trikrát užiť medicínu. 

ISBN 978-80-07-02386-4

O tom, že fyzické a psychické zdravie spolu úzko súvisia, už hádam 
netreba nikoho presviedčať. Z  tohto poznania vychádza autorka 
bestselleru Myslenie uzdravuje Jarmila Mandžuková. Tentoraz vám 
vo  svojej novej knihe ponúka cenné informácie a  rady, ako akti-
vovať liečivé energetické prúdy vlastného tela a  prostredníctvom 
dotykov a automasáží posilňovať svoj organizmus a pomáhať mu 
v liečení. Ťažko to však dosiahnuť bez dobrej duševnej pohody, kto-
rej základom je pozitívne myslenie, liečivý humor a úsmev.

„Poznajte úžasnú silu vlastných liečivých síl a buďte zodpovední za svo-
je telo. Majte otvorenú myseľ a buďte ochotní zmeniť vzťah k svojmu 
telu a zdraviu. Kto dokáže sám seba rozmaznávať a stará sa o svoje 
fyzické a duševné zdravie, ten sa cíti vo svojej koži, je sám so sebou 
vyrovnaný a žije harmonickým životom. Touto knihou by som chcela 
posilniť vaše šance, že prežijete dlhý, vitálny a zdravý život.“

Jarmila Mandžuková

www.priroda.sk

Dotyk-polep.indd   1 9.10.2014   8:45Fyzické a psychické zdravie spolu úzko súvisia, 
o tom už asi nikto nepochybuje. Z tohto poznania 
vychádza autorka bestselleru Myslenie uzdravuje 
Jarmila Mandžuková. Tentoraz vám vo svojej novej 
knihe ponúka cenné informácie a rady, ako využiť 
svoju vlastnú energiu na zmiernenie chorôb, bolesti 
a nepohodlia, čo so sebou prináša dnešný moderný 
spôsob života. Poradí vám, ako aktivovať liečivé 
energetické prúdy vlastného tela a prostredníctvom 
dotykov a automasáží posilňovať svoj organizmus 
a pomáhať mu v liečení. Ťažko to však dosiahnuť bez 
dobrej duševnej pohody, ktorej základom je pozitívne 
myslenie, liečivý humor a úsmev.

Dnešný životný štýl vo vyspelých krajinách síce 
ponúka veľké množstvo potravín, ale, žiaľ,  
už nejaký čas nezabezpečuje dostatočný prísun 
základných látok. Dôvodom sú naše nie vždy 
ideálne stravovacie návyky, ale aj zhoršujúca sa 
kvalita poľnohospodárskej pôdy, uskladňovanie 
a konzervovanie potravín či kuchynská úprava 
stravy. V knihe nájdete zaujímavé a vyčerpávajúce 
informácie o vitamínoch, mineráloch, aminokyse-
linách a výťažkoch z rastlín, ktoré pôsobia nielen 
preventívne, ale sú aj vhodným prostriedkom  
pri liečbe mnohých chorôb a zdravotných ťažkostí. 

ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

DOBU
JEDOVÚ

Ako prežiť

SUPERIMUNITA 
Joel Fuhram
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
304 strán
13,90 €

Fascinujúca kniha, ktorá zmení váš život. Objavíte 
neuveriteľné vlastnosti zeleniny, ovocia, obilnín, 
strukovín, byliniek, korenín a ďalších potravinových 
zázrakov. Keď sa nebudete cítiť vo svojej koži, 
neotvárajte lekárničku, ale radšej sa poraďte s touto 
knihou a choďte sa pozrieť do chladničky alebo  
do špajzy, kde určite objavíte správnu medicínu. 
Kniha vychádza z odborných rád a odporúčaní 
posledných rokov a je prínosom pre všetkých, ktorí 
chcú prežiť zdravý, harmonický a plnohodnotný život.

Základný sprievodca zdravou výživou, ktorý vám 
pomôže zvýšiť obranyschopnosť vášho tela a žiť tak 
dlhšie, zdravšie a bez chorôb. Kniha popredného 
odborníka a lekára, ktorý sa špecializuje na prevenciu 
a liečbu chorôb, ponúka podrobný návod na pevné 
zdravie. Autor vychádza z najnovších vedeckých 
výskumov a radí, ako sa môžeme stať takmer úplne 
odolní voči chrípkam, angínam a ďalším infekciám.

AKO PREŽIŤ DOBU JEDOVÚ    
 NOVINKA 
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
145 x 205 mm
mäkká väzba
368 strán
12,50 €

DOBA JEDOVÁ
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.  
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
145 x 205 mm
mäkká väzba
296 strán
12,50 €

Tieto knihy sú užitočným sprievodcom pre každého, kto nečaká na čarovnú pilulku, ale berie zodpovednosť za 
svoje zdravie predovšetkým do vlastných rúk. Autori, medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny 
a toxikológie, zasvätene i kriticky, pritom jasne a zrozumiteľne  píšu o škodlivých látkach v potravinách, 
nápojoch, kozmetike, liekoch,  v potravinových doplnkoch a v životnom prostredí vôbec. V najnovšej knihe,  
Ako prežiť dobu jedovú, sa popri aspartámu, statínov, umelých farbív a hormonálnych disruptorov venuje  
Prof. DNDr. Strunecká, DrSc., aj rizikám konzumácia sóje, Coca-Coly či populárneho MMS.

SUPERPOTRAVINY 
Jarmila Mandžuková
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
248 strán
11,90 €

ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

DOBA JEDOVÁ
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.  
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
145 x 205 mm
mäkká väzba
368 strán
12,50 €



7

NOVÁ DIÉTA 5:2 
Dr. Michael Mosley 
Mimi Spencerová
145 x 225 mm 
tvrdá väzba 
224 strán
9,90 €

Je možné päť dní v týždni normálne jesť a pritom 
schudnúť a cítiť sa zdravšie?  Jednoduchá odpoveď 
znie: áno. Ak počas dvoch dní v týždni obmedzíte 
denný prísun kalórií na 500 – 600 kalórií, schudnete 
rýchlo a bez veľkej námahy. 

TOP DIÉTA
Wanda Jackowska
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
128 strán
8,90 €

Tieto knihy vám neponúkajú nijaké návody na 
tyranské redukčné diéty. Ponúkajú vám rady, podnety 
a recepty, ktoré vám zaručia, že schudnete, a najmä 
zostanete štíhli raz navždy.

CHUDNEME 
S ROZUMOM
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
136 strán
7,90 € 

KNIHA RECEPTOV  
NOVÁ DIÉTA 5:2 
Dr. Michael Mosley 
Mimi Spencerová
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
224 strán
12,90 €

PRVÁ POMOC 
145 x 210 mm 
mäkká väzba 
288 strán
16,50 €

OPATROVATEĽSTVO
145 x 210 mm 
mäkká väzba 
192 strán
16,50 € 

ZDRAVOVEDA
165 x 240 mm 
mäkká väzba 
192 strán 
5,61 € 

PRÍRUČKA PRE 
OPATROVATEĽKY 
CHORÝCH 
145 x 210 mm  
mäkká väzba 
48 strán
1,75 € 

Tieto príručky obsahujú všetky aktuálne a dôležité informácie, týkajúce sa prvej pomoci, zdravia  
a opatrovateľstva. Sú vhodné pre študentov príslušných odborov, ale aj pre širokú verejnosť. 

Publikácie s odporúčaním Slovenského Červeného kríža:

ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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AŽ NA VRCHOL HORY  
 NOVINKA 
Arne Dahl

125 x 200 mm
tvrdá väzba
384 strán
11,90 €

Začalo sa to brutálnou vraždou 
futbalového fanúšika  
v štokholmskej reštaurácii.  
Nikto nič nevidel, ani Per 
Karlsson, ktorý sedel pri 
vedľajšom stole. Predstieral, 
že je zahĺbený do Ovídiových 
Metamorfóz. Komplikovaného 
vyšetrovania sa ujíma špeciálna 
policajná skupina, Jednotka A. 
Román dostal v Nemecku cenu  
za najlepší kriminálny román.

ZLÁ KRV  NOVINKA 
Arne Dahl
125 x 200 mm
tvrdá väzba
368 strán
11,90 €

Zlá krv je príbeh o nezastaviteľ-
nej, vojnou vyvolanej brutalite, 
ktorá sa šíri viacerými generácia-
mi. Jednotka A sa dozvie,  
že americký sériový vrah sedí  
v lietadle z New Yorku do Štok- 
holmu, ale nemá jeho poznávacie 
údaje. V neustálom kontakte s FBI 
sa policajti ženú na letisko, infor-
mácia však príde príliš neskoro: 
vrah je už v Štokholme. Čoskoro 
sa objavia prvé obete…

MISTERIOSO  NOVINKA 
Arne Dahl
125 x 200 mm
tvrdá väzba
360 strán
11,90 €

Po tom, čo zavraždili niekoľko 
obchodných riaditeľov  
z najvyšších vrstiev, sa nová 
elitná jednotka policajných 
špecialistov púšťa do svojej 
prvej úlohy: vystopovať 
nepolapiteľného vraha. 
Rozhodujúcou stopou sa stane 
vzácna nahrávka Thelonia 
Monka, džezová klasika 
Misterioso.

Arne Dahl
Severské detektívky so svojou temnou, až mystickou atmosférou zažívajú v súčasnosti 
nebývalý celosvetový boom. Medzi najlepších švédskych autorov tohto literárneho žánru 
sa radí Arne Dahl, ktorého drsné trilery sa vyznačujú napínavým dejom a psychologickou 
hĺbkou. Autor získal za ne viacero významných literárnych ocenení, predali sa takmer 
tri milióny výtlačkov. Niektoré jeho romány boli aj sfilmované. Vyšetrovatelia z elitnej 
jednotky štokholmskej polície v nich riešia komplikované kriminálne prípady, postupne 
však pritom odhaľujú aj rôzne tienisté stránky súčasnej európskej spoločnosti. 

ZLÁ
KRV

ARNE
DAHL

Arne Dahl - obalky2.indd   2 7.5.2014   9:09

AŽ NA 
VRCHOL HORY

ARNE
DAHL

Arne Dahl - obalky2.indd   3 7.5.2014   9:10

RECEPTY NA PREŽITIE 
Peter Krištúfek
130 x 200 mm
tvrdá väzba
120 strán
7,90 €

V krátkych zamysleniach nielen z prostredia zdravotníctva vyjadruje autor 
svoje životné pravdy a postoj k dôležitým veciam i zdanlivo bezvýznamným 
maličkostiam.

KRIMI A BELETRIA
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ŽENY NETÚŽIA IBA PO TOPÁNKACH
105 x 170 mm
mäkká väzba
168 strán
5,50 €

MUŽI NETÚŽIA IBA PO SEXE
105 x 170 mm
mäkká väzba
176 strán
5,50 €

Porozumieť druhému pohlaviu nie je vždy jednoduché. Aby sme vám to uľahčili, prezradíme vám základné 
pravidlá na použitie muža a ženy, ktoré sú niekedy veľmi, veľmi zábavné.

SVADOBNÁ NOC  
Sophie Kinsellová
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
376 strán
11,90 €

ŠTVRTKY V PARKU 
Hilary Boydová 
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
248 strán
9,90 €

MÁM TVOJE ČÍSLO 
Sophie Kinsellová
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
360 strán
11,90 €

LÁSKA NA PRVÝ 
POHĽAD 
Mhairi McFarlaneová
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
408 strán
11,90 €

Lottie sa vydala za svoju prvú lásku. Na romantickom 
gréckom ostrove prežije svadobnú noc, na ktorú 
nikdy nezabudne. Alebo radšej zabudne?

Človek má v každom veku právo na lásku. Jeanie  
ju opäť stretla vo štvrtok v parku. Bude mať odvahu 
obrátiť svoj život naruby a začať nový vzťah  
s Rayom?

Stačilo niekoľko pohárov šampanského s kamarát-
kami a Poppy sa život otočil hore nohami. Stratila 
svoj zásnubný prsteň a v panike aj mobil. Keď 
v odpadkovom koši našla zabudnutý telefón, zdalo 
sa jej to ako zásah osudu. Pôvodný majiteľ mobilu 
má však iný názor...

Stretnutie Rachel a Bena po desiatich rokoch oživí 
ich staré priateľstvo. Čo sa stane, keď sa vráti muž, 
ktorý už raz odišiel z jej života? 

ISBN 978-80-07-02120-4

Mohlo by sa zdať, že mužom stačí k šťastiu 
naozaj málo: teplá večera, čisté ponožky, 
drahé auto, pekná žena... No oni chcú viac.

Stále sa usmievajte, neponosujte sa, nechcite 
od nich nič okamžite, občas buďte ticho...  
To je len zopár vecí, po ktorých muži naozaj túžia. 
No netešte sa, teplá večera a čisté ponožky 
stále zostávajú na popredných priečkach.
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www.priroda.sk

Ak chcete 
nájsť odpoveď, 

prečítajte si 

Ženy netúžia 
iba po topánkach.

Muzi-obalka3.indd   1 2.11.2012   13:22

ISBN 978-80-07-02119-8
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Porozumieť ženám nie je vždy jednoduché. Najmä 
preto, že často ony samy netušia, čo vlastne chcú. 
Preto ani nečakajte, že vám to prezradia. Vtip je 
v tom, že na to musíte prísť sami. 

Aby ste to mali jednoduchšie, prezradíme vám 
jedno základné pravidlo na použitie ženy: 
Ak žena mlčí, je zle. Vždy. Aj vtedy, keď tvrdí, 
že je všetko v poriadku...

Ak chcete 
nájsť odpoveď, 

prečítajte si 

Muži netúžia 
iba po sexe.

Zeny-obalka.indd   1 5.11.2012   13:08

KRIMI A BELETRIA
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1000 RECEPTOV  
 NOVINKY
–   RÝCHLO 

A ĽAHKO 
–  KUCHÁRSKA 

BIBLIA  
– PEČENIE
220 x 280 mm   
tvrdá väzba   
304 strán
17,50 €

Čo si počať, keď potrebujete navariť chutné jedlo rýchlo a hneď teraz, ale nemáte obrúsok prestri sa, ani hrnček, 
čo varí sám? Zoberiete do rúk niektorú z kníh z tejto edície a všetky jedlá pripravíte do 30 minút! Stavte sa! 

HRNČEKOVÁ KUCHÁRKA  NOVINKA 
Vladimír Horecký – Zdenka Horecká 
165 x 240 mm 
penová väzba 
264 strán
13,99 €

Máte radi vlastnoručne pripravené múčniky, ale dokáže vás odradiť zdĺhavá 
príprava? Máme pre vás geniálne riešenie. Je ním úplne nová Hrnčeková kuchárka, 
v ktorej nájdete až 300 praktických receptov na prípravu osvedčených sladkých 
múčnikov na každú príležitosť. Zabudnite na kuchyňu plnú hrncov, misiek, 
odmeriek a váh. Svoje obľúbené múčniky teraz pripravíte rýchlo a ľahko, pretože 
všetky potrebné suroviny si dokážete odmerať jediným obľúbeným hrnčekom.

Prvá voľba kuchára! Knihy plné lákavých a lahodných receptov, ktoré sú skvelé pre nováčikov v kuchyni, ale aj 
pre skúsených kuchárov. A to všetko neuveriteľne rýchlo a ľahko!

BLESKOVKY V KUCHYNI  
–  NÁTIERKY, CHUŤOVKY, ŠALÁTY  
Renáto Magát
– VEČERE  
– MÚČNIKY  
Jarmila Mandžuková
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
200 – 248 strán
10,90 €

SVIATOČNÉ PEČENIE   
195 x 235 mm 
penová väzba 
272 strán
15,95 €

Kniha vám ponúka množstvo skvelých receptov, rád a postupov na pečenie  
na rodinné oslavy, sviatky, svadby, návštevy či len na spríjemnenie nedeľnej pohody.

RECEPTY PRE KAŽDÉHO
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VEĽKÁ RODINNÁ 
KUCHÁRKA
Zdenka Horecká  
Vladimír Horecký
165 x 240 mm 
penová väzba  
304 strán 
14,95 €

100 NAJSLÁVNEJŠÍCH 
RECEPTOV
Renáto Magát
205 x 280 mm 
tvrdá väzba  
208 strán 
13,90 €

MÚČNIKY A MÚČNE 
JEDLÁ     
Zdenka Horecká  
Vladimír Horecký
165 x 240 mm 
penová väzba 
304 strán 
14,95 € 

100 NAJSLÁVNEJŠÍCH 
MÚČNIKOV A INÝCH 
DOBRÔT 
Renáto Magát
205 x 280 mm 
tvrdá väzba  
208 strán 
13,90 €
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Jedinečný kulinársky sprievodca vám prináša 
100 najslávnejších múčnikov a iných dobrôt sve-

tovej histórie a je voľným pokračovaním úspešnej 
kuchárskej knihy „100 najslávnejších receptov.“  
Podľa tejto bohato ilustrovanej kuchárskej knihy 
sa naučíte krok za krokom pripravovať tie naj-
úžasnejšie a najchutnejšie dobroty z viacerých  
kútov našej planéty, aj keď treba poznamenať,  
že v tejto knihe sa autor viac zameral na náš stredo-
európsky jazýček. 

Nájdete tu najchutnejšie múčniky, torty, koláče, 
zákusky, sladké či slané pečivo. Niektoré recepty 
sú náročnejšie na čas či zručnosť, ale iné postupy 
zvládne aj začiatočník. Aj v tejto knihe sa dozviete 
niečo z histórie danej dobroty. Ako a kedy vznikla, 
ako sa časom menila či upravovala. Kto bol auto-
rom, či po kom bola pomenovaná. 

Okrem iného sa dozviete, že niektoré recepty vznik-
li vlastne omylom, že pôvodné mafiny či anglický 
puding vôbec neboli sladké, že výroba pardubic-
kého perníka sa traduje už od 15. storočia a kde 
pečú chlieb mŕtvych.

ISBN 978-80-07-02363-5

Najslavnejsie_dobroty-polep.indd   1 28.3.2014   9:59

KUCHÁRKA V GATIACH   
Miloš Mikuš
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
328 strán
15,95 €

SLOVENSKÁ KUCHÁRKA 
– SLOVAK CUISINE 
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
88 strán
8,95 €

KUCHÁRKA V GATIACH 
NA CELÝ ROK  
Miloš Mikuš
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
320 strán
15,95 €

SLOVENSKÁ KUCHÁRKA 
– SLOWAKISCHE KÜCHE  
165 x 240 mm 
tvrdá väzba 
88 strán
8,95 €

Ponúkame vám výnimočné kuchárky. Návody nielen pre úplných začiatočníkov v kuchyni, ale aj pre kuchárskych 
majstrov. Naučíte sa, ako dobrým varením prispieť k pohode a zdraviu celej rodiny i priateľov. Obsahujú mnoho 
overených tradičných i moderných receptov aj najnovšie poznatky o surovinách, stravovaní a výžive.  Dobrú chuť!

RECEPTY PRE KAŽDÉHO



12

BABIČKINA  
KUCHÁRKA  
NAD ZLATO 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
400 strán 
14,99 €

BABIČKINE JEDLÁ 
BEZ MÄSA 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
240 strán 
11,99 €

BABIČKINE  
POLIEVKY, OMÁČKY, 
PRÍVARKY 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
240 strán 
11,99 €

ISBN 978-80-07-02364-2

www.priroda.sk

Kedysi, v dobách minulých, poznali naše babičky  
tajomstvá lacnej, ale zato nesmierne chutnej do-
mácej kuchyne. My sme ich pre vás zozbierali 
a prinášame vám ich teraz na inšpiráciu v knihe 
Babičkina kuchárka nad zlato. Nájdete tu jedlá jed-
noduché, každodenné, ale aj tie náročnejšie, ktoré 
sú skôr vhodné na slávnostné príležitosti. Nechýbajú 
tu polievky, jedlá z mäsa i bez neho, múčniky ani 
rôzne iné dobroty. Preto, ak si najbližšie položíte 
otázku: „Čo mám dnes chuť navariť sebe a svojim 
blízkym?“, neváhajte a siahnite po našej kuchárs-
kej knihe. Garantujeme vám, že v nej nájdete viac 
ako dosť skvelých a zároveň praktických nápadov. 
S trochou lásky bude výsledok vášho snaženia určite 
stáť za to. Ak sa navyše spoľahnete aj na kvalitné 
suroviny a prísady, poďakuje sa vám aj vaše telo.  
A keďže sa hovorí, že každá dobrá rada je nad zlato, 
pár sme vám ich v podobe tipov primiešali aj do tejto 
kuchárskej knihy. 

Želáme vám dobrú chuť!

BKnZ-polep.indd   1 16.7.2014   11:08

ISBN 978-80-07-02366-6

www.priroda.sk

Aj vy si často a radi zaspomínate na fantastické,  
ba priam rozprávkové koláčiky, bábovky, zákusky 
či iné dobroty, ktoré kedysi dávno robievala vaša  
babička? Pamätáte si ešte, ako neodolateľne roz-
voniavali v jej domácnosti počas pravidelných ne-
deľných návštev? Oživiť si tieto krásne spomienky 
môžete teraz prostredníctvom knižky, ktorú práve dr-
žíte v rukách. Prinášame vám v nej totiž to najlepšie  
z overených receptov našich starých mám, a dokonca 
vám ich ešte aj ponúkame presne v takej istej podobe,  
v akej nám ich odovzdali naše vlastné babky, mamy, 
tety či rodinné známe. Pri čítaní našich receptov na 
múčniky a iné dobroty sa vám preto pokojne môže 
stať, že budete mať pocit, akoby vaša vlastná babič-
ka stála hneď vedľa vás  a celým pečením vás krok 
za krokom viedla. 

V tejto knižke nájdete nielen recepty na koláče od 
výmyslu sveta, ale aj na rôzne sladké jedlá a slané 
múčniky. Stovky receptov, množstvo užitočných rád 
a tipov, ktoré sa vám pri pečení určite zídu. Jedno-
ducho povedané, Babičkine múčniky a iné dobro-
ty ulahodia aj tým najnáročnejším maškrtníkom.  
Na záver preto len dodáme... 

Dobrú chuť!

Babickine_mucniky-polep.indd   1 16.7.2014   11:13

,

BABIČKINA VIANOČNÁ 
KUCHÁRKA  
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
240 strán
11,99 €

BABIČKINA ÚSPORNÁ 
KUCHÁRKA 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
312 strán
13,99 €

Ak si najbližšie položíte otázku, čo dnes navariť 
sebe a svojim blízkym, neváhajte a siahnite po 
našej kuchárskej knihe, kde nájdete dosť skvelých 
a praktických nápadov. S trochou lásky bude 
výsledok vášho snaženia určite stáť za to.

Najčastejšími surovinami, ktoré používali naše ba-
bičky, boli zemiaky, múka, zelenina, ovocie, prípadne 
huby. Mäso sa kedysi jedlo iba v nedeľu. V tejto knihe 
nájdete jedlá slané, sladké, varené i pečené. 

Ako pripraviť jedlo pre rodinu, keď v peňaženke 
zostalo len pár eur? Možno to nie je také náročné. 
Stačí poznať tie správne recepty a pár trikov.

Mäsové, zeleninové, rybacie, strukovinové, hubové... 
Naučíte sa aj to, ako si pripraviť poctivé domáce 
rezance, fliačky, halušky či knedličky. A keďže  
od polievok nie je ďaleko k omáčkam či prívarkom, 
vyberú si z nich aj milovníci týchto jedál.

Aj vy si často a radi zaspomínate na fantastické 
koláčiky, bábovky, zákusky či iné dobroty, ktoré kedysi 
dávno robievala vaša babička? Teraz si tieto krásne 
spomienky môžete oživiť.

Už naše babičky vedeli, že jedlo rodinu stmeľuje 
a nastoľuje v nej harmóniu. Preto sme podľa ich 
receptov pre vás pripravili túto knihu – labužnícku 
oslavu Vianoc a rodinných tradícií. 

BABIČKINE MÚČNIKY  
A INÉ DOBROTY 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
400 strán 
14,99 €

RECEPTY PRE KAŽDÉHO
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BABIČKINA ŠPAJZA 
NAD ZLATO
165 x 240 mm 
penová väzba 
400 strán
14,99 €

ZLATÉ BABIČKINE 
DOBROTY
165 x 240 mm 
penová väzba 
400 strán
14,99 €

BABIČKINE RADY  
NAD ZLATO
165 x 240 mm 
penová väzba 
400 strán
14,99 €

BABIČKINA KNIHA 
O MEDE 
165 x 240 mm 
penová väzba 
344 strán
13,99 €

BABIČKINA LEKÁREŇ 
NAD ZLATO
165 x 240 mm 
penová väzba 
312 strán
13,99 €

Liečivé rastliny sú významnými pomocníkmi pri 
prevencii ochorení, zvyšovaní imunity organizmu  
a odstraňovaní následkov chronických chorôb. Kniha 
vám poradí, ako používať bylinky a koreniny  
v domácich podmienkach.

V tejto knihe vám ponúkame nielen vyše 600 receptov 
na rôzne koláče, sladké jedlá i slané múčniky, ale aj 
veľa užitočných rád a tipov, ktoré sa vám pri pečení 
určite zídu. 

Za čias našich starých a prastarých mám dobrú 
gazdinú hodnotili nielen podľa stavu domácnosti, 
ale aj podľa toho, ako bohato zásobila svoju špajzu 
rôznymi zaváraninami, kompótmi, konzervovanou 
zeleninou, prípadne výrobkami z mäsa.

Ak nerozumiete svojim snom, táto kniha vám pomôže 
ich dešifrovať. Výklad sna podľa snára je iba impulz  
na zamyslenie, malé posunutie na životnej ceste, 
pomoc pri orientácii alebo usmernenie, ako sa  
dostať zo spleti starostí a problémov.

Med – sladký prírodný zázrak, pozná každý.  
Nie každý však vie, aké priaznivé účinky môže mať 
med a ostatné včelie produkty na ľudský organizmus. 
Okrem toho, že je vynikajúcim prírodným sladidlom 
a zdravšou náhradou cukru, má množstvo vlastností, 
ktoré ocení každý človek v zdraví i v chorobe. 

Kniha ponúka množstvo praktických rád a zaujíma-
vých fígľov našich babičiek overených časom. Poradia 
vám, ako si zjednodušiť prácu v kuchyni, v domácnos-
ti a v záhrade, či ako sa starať o svoje zdravie a krásu. 

VEĽKÝ BABIČKIN SNÁR
130 x 200 mm 
penová väzba 
440 strán
9,99 €

RECEPTY PRE KAŽDÉHO
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Danko J. - Vdoviaková K. - Weisová T. a kol.

www.priroda.sk

M
A

Č
K

A
D

an
ko

 J.
 - 

V
do

vi
ak

ov
á 

K
. -

 W
ei

so
vá

 T
. a

 k
ol

.

ISBN 978-80-07-02368-0

. . . čeľaď mačkovitých mäsožravcov (Felidae) sa začala vyvíjať 
v  treťohorách. Za prapredka domácich mačiek sa považuje mačka 
plavá (Felis silvestris lybica), ktorá sa dodnes vyskytuje v Afrike, a to 
aj vo svojej pôvodnej forme. Predkom mačky domácej môže byť tiež 
voľne žijúca Felis silvestris  ocreata z  Etiópie. Domestikácia mačky 
začala 4000 – 5000 rokov pred n. l., no do Európy sa mačka dostala až 
v prvom storočí nášho letopočtu. 

Mačkovité mäsožravce patria medzi najkrajšie zvieratá, a  tak nie 
je prekvapením, že chov mačiek si získava z  roka na rok stále viac 
nadšencov. V  súčasnom pretechnizovanom svete je jedným z možných 
dôvodov aj hľadanie vzájomného kontaktu človeka s prírodou.

Preto je žiaduce, aby boli k dispozícii súborné a prehľadne spracované 
aktuálne, odborné informácie nielen pre študentov, ale aj pre odbornú 
a laickú verejnosť. Predložená knižná publikácia je prvá svojho druhu 
na Slovensku. Spracovali ju odborníci z  oblasti medicíny mačiek, 
z  Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v  Košiciach. Kniha 
je jedným z možných a vhodných spôsobov, ako realizovať zverejnenie 
prehľadu množstva základných údajov o  chove, výžive, správaní 
a  chorobách mačiek. Z  hľadiska celospoločenských prínosov pre 
oblasť školstva a pedagogiky je potrebné vyzdvihnúť, že navrhovaná 
publikácia nájde uplatnenie nielen vo veterinárnej medicíne, ale aj 
vo všetkých vzdelávacích inštitúciách prírodovedeckého charakteru 
v pregraduálnej ako aj postgraduálnej výchove, v praxi aj u chovateľov 
mačiek. . . 

 Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.                                                                                                        

Kniha vyšla s finančnou podporou 

SKVELÁ GAZDINKA  
 NOVINKA 
Anthea Turnerová
165 x 240 mm 
penová väzba 
264 strán
13,90 €

ABECEDA HUBÁRA  
 NOVINKA 
Vincent Kabát  
Anton Janitor
130 x 190 mm 
flexi väzba 
136 strán
8,90 €

MAČKA  NOVINKA 
prof. MVDr. J. Danko, PhD.,  MVDr. K. Vdoviaková, PhD., MVDr. T. Weissová, PhD. a kol.
205 x 290 mm, tvrdá väzba, 196 strán
25,00 €

Táto kniha je prvá svojho druhu na Slovensku. Autorov, odborníkov z Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, motivovala na jej napísanie najmä 
skutočnosť, že mačka sa čoraz viac stáva pacientom budúcnosti malej veterinárskej 
praxe. Veterinárskym lekárom, študentom, chovateľom a všetkým milovníkom 
mačiek, ktorí sa starajú o ich zdravie a pohodu, ponúka kniha nielen množstvo 
odborných informácií o chove, výžive, správaní a chorobách mačiek, ale aj užitočné 
praktické rady.
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100 najchutnejších druhov húb
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hubáraISBN 978-80-07-02334-5

www.priroda.sk

Pri zvažovaní náplne tejto knihy autori vychádzali z vlastných 
skúseností, ale aj z rozhovorov s praktickými hubármi, ktorí sa 
zaujímajú o huby aj ako o surovinu na kuchynské využitie.  Hľadali 
odpoveď na otázku, čo potrebuje rekreačný hubár, keď chce 
nazbierať dobré jedlé huby. 

Začínajúci hubár potrebuje vedieť, aké najlepšie huby má zbierať. 
Chce ich bezpečne rozpoznať v prírode. Potrebuje vedieť, kedy 
a kde ich má hľadať. Musí však vedieť, ako ich zbierať, prepravovať 
a uskladňovať. Tieto informácie chce získať rýchlo, bez zdĺhavého 
hľadania v množstve informácií, ktoré práve nepotrebuje. 

Táto kniha obsahuje sto, podľa názoru autorov, najchutnejších 
druhov. Považovali však za potrebné upozorniť, na ktoré nebezpečné 
druhy si treba dať pozor a desať z nich je vyobrazených v zadnej 
časti knihy.

Pri pozornom preštudovaní tejto knihy by ste sa mali vyhnúť 
sklamaniu a nezdarom v určovaní nájdených húb. Skôr, než sa 
vyberiete do lesa, dôkladne si ju prezrite, nájdete v nej potrebné 
informácie na úspešný zber húb. 

Hlavným poslaním tejto publikácie je poskytnúť záujemcom 
o hubárčenie základné rady, ako a kde huby zbierať, správne ich 
určovať a zužitkovať.

STAVIAME 
Z KAMEŇA A DREVA
165 x 210 mm, mäkká 
väzba, 96 strán
9,26 € 

MOJA ZÁHRADA       
170 x 245 mm 
tvrdá väzba 
280 strán
19,95 €

IZBOVÉ RASTLINY 
195 x 270 mm 
tvrdá väzba 
140 strán
11,99 € 

VEĽKÁ KNIHA 
IZBOVÝCH RASTLÍN           
210 x 295 mm 
tvrdá väzba, 192 strán
13,24 € 

Domov by mal byť miestom, kam sa rady vraciate. 
Ak budete dodržiavať autorkine rady, veľmi 
jednoducho vytvoríte priateľský a prívetivý priestor,  
na ktorý budete náležite hrdá. Poradíme vám, 
ako sa zbaviť neporiadku a udržiavať domácnosť 
v čistote, a to všetko pri minimálnych nákladoch.  
Či ste žena v domácnosti, pracujete alebo študujete, 
táto kniha vám bude oddanou pomocníčkou  
a sprievodkyňou. Ušetrite čas i peniaze a premeňte 
svoj domov na kráľovský príbytok!

Autori, skúsení slovenskí mykológovia, podávajú 
touto knihou pomocnú ruku rekreačným hubárom 
a poskytujú im cenné informácie o všetkom, čo 
potrebujú vedieť: ako, kde a kedy nazbierajú dobré 
jedlé huby, ako ich bezpečne rozpoznajú, prepravia 
a uskladnia. Táto kniha obsahuje sto najchutnejších 
druhov jedlých húb rastúcich na Slovensku a tiež 
desať nebezpečných druhov, na ktoré si treba dať 
v lese pozor. 

DOMA, V ZÁHRADE, V PRÍRODE
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OBJEDNÁVAME SI 
Z VESMÍRU 
 NOVINKA 
Bärbel Mohrová
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
120 strán
7,90 €

MYSLENIE UZDRAVUJE 
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
144 strán 
7,90 €

ZÁZRAK SEBALÁSKY 
 NOVINKA 
Bärbel Mohrová  
Manfred Mohr 
145 x 180 mm 
tvrdá väzba 
160 strán
9,90 €

Nechajte v sebe  
rozkvitnúť lásku!

Kto má rád seba, ľahšie si nájde priateľov,  
prežíva obohacujúci partnerský vzťah,  

je úspešnejší a žije zdravšie.  
Kto má rád seba, má rád život.

Sebaláska sa tak stáva kľúčom ku všetkým dverám,  
lebo ten, kto v sebe nosí lásku a znásobuje ju,   
magicky priťahuje všetko dobré a pozitívne.   

Kto sa, naopak, nachádza 

tomu sa to zrejme nepodarí.

Autori Bärbel Mohrová a Manfred Mohr 
 

nám láskyplným spôsobom ukazujú,  

 

 kto v sebe vytvorí dobrú živnú pôdu pre 

 

 ZÁZRAK SEBALÁSKY. 

www.priroda.sk

Sebalaska_cover_SK.indd   1 9/4/14   2:59 PM

vo vnútornom stave núdze a nedostatku, 

ako sa zákon rezonancie bohato odmení každému, 

AKO 
DOSIAHNUŤ

TO, 
ČO CHCETE 

Presvedčte druhú stranu, aby chcela to čo vy

Herb Cohen AKO DOSIAHNUŤ TO, ČO CHCETE   NOVINKA 
Herb Cohen
130 x 200 mm, tvrdá väzba, 256 strán
11,90 €

Svet je jeden obrovský rokovací stôl a či sa vám to páči, alebo nie, aj vy za ním 
sedíte. Pri každom kontakte s inými ľuďmi dochádza k vyjednávaniu. Nezáleží na 
tom, či je to vaša drahá polovička, šéf, bankový úradník alebo váš najlepší priateľ. 
Skutočnosť, ako pri týchto stretnutiach obstojíte, určí, či tým získate, alebo stratíte. 
My vám teraz ponúkame spôsob, vďaka ktorému dokážete pre seba z každého 
vyjednávania vyťažiť maximum.

Stále ste nenašli toho pravého partnera, po akom 
snívate? Alebo túžite po novom bývaní či lepšej 
práci? Táto knižka vás naučí plniť si priania. Autorka 
vám ukáže, ako si môžete myšlienkami privolať alebo 
objednať z vesmíru to, po čom túžite. Naučí vás po-
čúvať váš vnútorný hlas, plniť si povinnosti voči sebe 
samému a pozitívne formovať vlastný život. Knižka 
plná zaujímavých príbehov ponúka rady a tipy, ktoré 
môžete s úspechom využiť v každodennom živote.

Môže rozdávať ten, kto nič nemá? Jasné, že nemôže! 
Môže milovať ten, kto nemiluje seba samého? Odpoveď 
už nie je každému jasná, hoci je to iba druhá strana tej 
istej mince. Môže dávať lásku človek bez sebalásky? 
Na túto otázku a na všetko, čo s ňou súvisí, ponúkajú 
odpoveď autori svetových bestsellerov vydaných  
v miliónových nákladoch. V knihe nájdete cvičenia  
na posilnenie lásky k sebe, užitočné tipy, rady a príklady 
určené pre začiatočníkov i pokročilých v sebaláske. 

Sila myšlienky dokáže hlbokým a často zásadným 
spôsobom ovplyvniť všetky oblasti nášho života a 
zdravia. Čítaním tejto knihy môžete „stratiť“ len pár 
hodín času, ale získať roky života. 

Astrologický sprievodca, ktorý ukazuje nielen klady, 
ale aj možné úskalia spojení jednotlivých znamení 
zverokruhu.

MOTIVÁCIA A KARIÉRA

PARTNERSKÉ 
HOROSKOPY
Jarmila Mandžuková
145 x 205 mm 
tvrdá väzba 
180 strán
7,90 € 
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Dale Carnegie
Zakladateľ techník osobného rozvoja, najznámejší autor v oblasti komunikácie  
a prednášania na verejnosti. Dale Carnegie ponúka vo svojich knihách, ktoré sa stali 
svetovými bestsellermi, praktické návody, ktoré môžete začať používať hneď zajtra. 
Tieto knihy môžu zmeniť celý váš život. Len si treba uvedomiť, ako využiť svoje skryté 
možnosti.

Tieto úžasné motivačné knihy sú zamerané najmä na posilnenie vzťahov a efektívnej komunikácie, upevnenie 
sebadôvery a zvládnutie presvedčivej prezentácie, zdokonalenie manažérskych a vodcovských zručností, 
osvojenie efektívnych obchodných zručností a schopností jednať s ľuďmi.  

Dale Carnegie nevyriešil nijakú záhadnú záhadu univerza. Viac ako ktokoľvek iný z jeho generácie však pomohol 
a naďalej vďaka svojim knihám pomáha ľuďom naučiť sa, ako spolu vychádzať – a to často potrebujeme najviac  
zo všetkého.

135 x 205 mm 
tvrdá väzba 
248 strán
9,95 €

135 x 205 mm 
tvrdá väzba 
192 strán
9,95 € 

135 x 205 mm 
tvrdá väzba 
160 strán
9,95 €

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
136 strán
9,50 € 

135 x 205 mm 
tvrdá väzba 
208 strán
9,95 €

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
120 strán
7,47 € 

135 x 205 mm 
tvrdá väzba 
320 strán
9,95 €

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
286 strán
10,59 € 

135 x 20 5 mm 
tvrdá väzba 
196 strán
9,95 €

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
264 strán
9,95 € 

MOTIVÁCIA, KARIÉRA
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AKO HODNOTIŤ SVOJ 
ŽIVOT 
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
168 strán
9,95 €

TAJOMSTVO PROSPERITY 
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
128 strán
8,39 € 

EMOCIONÁLNA 
INTELIGENCIA 
130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
192 strán
9,95 €

TESTY IQ + EQ 
165 x 240 mm 
mäkká väzba 
256 strán
9,95 €

Táto kniha vám pomôže pokračovať vo vašej ceste 
tak, aby ste si na konci vedeli dať jednoznačnú 
odpoveď na otázku, ako budete hodnotiť svoj život.
Je to jedna z vecí v živote, ktorá stojí za námahu.

Odpoveď na večnú otázku, čím sa vyznačujú víťazi. 
Ľudia, ktorí v detstve žili  v chudobe, dosiahnu 
úspech skôr než tí, ktorých odmalička obklopoval 
prepych.  A to je len jedno z mnohých prekvapení, 
ktoré odhaľuje táto kniha. 

Vyše 600 otázok, pomocou ktorých zistíte, akým du-
ševným a emocionálnym potenciálom v skutočnosti 
disponujete.

Otvoriť sa emóciám je veľmi ťažké a väčšina 
z nás to nikdy neurobí, pretože sa s nimi bojíme 
konfrontovať. Poskytneme vám kompas a budeme 
vám klásť otázky, no len vy na ne môžete nájsť 
správne odpovede. 

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
200 strán
6,88 € 

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
200 strán
9,95 € 

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
104 strán
4,59 €

130 x 200 mm 
tvrdá väzba 
104 strán
7,47 € 

MOTIVÁCIA, KARIÉRA



18

KNIHA PROROCTIEV 
 NOVINKA 
165 x 240 mm 
penová väzba 
248 strán
13,99 €

NAJVAČŠIE ZÁHADY  
A MYSTÉRIÁ SVETA 
205 x 290 mm 
tvrdá väzba 
216 strán 
16,50 €

VEĽKÁ KNIHA POVIER
165 x 240 mm 
penová väzba  
200 strán
12,90 €

Skúste staré osvedčené návody na šťastie a ochranu pred nepriazňou osudu, využite 
magické vlastnosti čísiel a spoznajte najrozšírenejšie povery sveta.
Túžite po šťastí v láske, úspechu v práci a podnikaní, zdraví či bohatstve? A napriek 
tomu, že robíte všetko správne, výsledky sú neprimerané vynaloženému úsiliu? Skúste 
si pomôcť starými osvedčenými návodmi na šťastie a ochranu pred nepriazňou osudu, 
magickými vlastnosťami čísiel a predmetov a v neposlednom rade vlastným rozumom.

NAJVÄČŠIE OMYLY 
ĽUDSTVA 
150 x 210 mm 
tvrdá väzba 
296 strán 
14,95 €

TAJOMNÉ STOPY 
ĽUDSTVA  
 NOVINKA 
210 x 280 mm 
tvrdá väzba 
200 strán
16,50 €

Všetky kultúry od minulosti až po súčasnosť 
túžili poznať svoju budúcnosť. Prví proroci mali 
neobyčajný boží dar – dokázali vidieť budúcnosť. 
V tejto knihe hovoríme o veštiarňach v Grécku 
a Ríme, biblických prorokoch, veštcoch a o 
astrológoch. Pozrieme sa aj na blížiaci sa koniec 
cirkvi, ktorý sa často spája  so zánikom ľudstva, 
zameriame sa na veštcov, ktorí videli budúcnosť  
v snoch alebo ju čítali vo hviezdach.

Náš druh sa za posledných 100 000 rokov nezmenil, 
ale zjavne sme sa od chvíle, keď nastala globálna 
povodeň, o ktorej sa rozprávajú legendy, ďalej 
vyvíjali len posledných 10 000 rokov. Ale čo sa 
udialo počas tých zvyšných 90 000 rokov? 

Už od počiatkov ľudstva existovali v jeho dejinách tienisté 
miesta a záhady, ktoré zostávali počas dlhých storočí 
neobjasnené. Vďaka vedeckému pokroku sa niektoré 
z nich podarilo nakoniec rozšifrovať, no k mnohým márne 
hľadáme ten správny kľúč. Navyše sa stále vynárajú nové 
a nové nevysvetliteľné historické udalosti. Tak sa vydajte 
s nami po zaviatych tajuplných stopách ľudstva. Už na 
vás čakajú tajomné príbehy, dobrodružstvo a príjemné 
napätie. 

Kniha ponúka dlhý zoznam ľudských hlúpostí, omylov, 
chýb a zlých rozhodnutí, ale aj následkov, ktoré 
v histórii spôsobili.  Najväčšie omyly ľudstva vznikli 
v dôsledku zloby, závisti, chamtivosti, viery, pýchy, 
neviazanosti, lenivosti, lásky alebo nenávisti. 

HISTÓRIA I SÚČASNOSŤ
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HISTÓRIA I SÚČASNOSŤ
DEJINY SVETA  
OD A PO Z   
Marek Budaj
165 x 240 mm 
penová väzba 
408 strán
14,99 € 

DEJINY UMENIA  
OD A PO Z  
 NOVINKA 
Katarína Platznerová
165 x 240 mm 
penová väzba 
376 strán
14,99 €

ejinD Yumenia

Kompletný sprievodca svetovým umením

Katarína Platznerová
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ZVeľkoryso koncipované a bohato ilustrované encyklopedické dielo 
v abecedne usporiadaných heslách sprostredkúva panoramatický po-
hľad na dejiny umenia v ich historickom, spoločenskom a kultúrnom 
kontexte. Pod jednou strechou sa tu stretli najväčšie poklady duchov-
ného umenia – maliarstva, sochárstva, architektúry, divadla, hud-
by, literatúry... Záber hesiel je široký a siaha až do súčasnosti. A tak 
popri informácii o egyptských pyramídach, veľkolepých katedrálach, 
maliarskych a architektonických skvostoch gotiky či renesancie, 
o majstrovských hudobných a literárnych dielach romantizmu a kla-
sicizmu sa môžeme viac dozvedieť o súčasných filmových tvorcoch, 
hudobných štýloch či technikách street-artu, pop-artu...

ISBN 978-80-07-02315-4

www.priroda.sk

DejinyUmenia-polep.indd   1 15.10.2014   16:23

KRÁSNE SLOVENSKO
205 x 290 mm, tvrdá väzba, 120 strán
14,95 €

SLOVENSKO  zaujímavosti - unikáty - rarity 
215 x 295 mm, tvrdá väzba, 128 strán
14,95 €

55 NAJKRAJŠÍCH MIEST A MESTEČIEK SLOVENSKA       
215 x 295 mm, tvrdá väzba, 152 strán 
v slovenčine 15,24 € – v angličtine 15,90 €   
– v nemčine 15,90 € 

55 NAJKRAJŠÍCH GOTICKÝCH PAMIATOK  
SLOVENSKA       
215 x 295 mm, tvrdá väzba, 152 strán 
v slovenčine, angličtine, nemčine 18,99 € 

Kto chodí po svete s otvorenými očami, má nádej, že uvidí to, čo zostane pred 
ostatnými navždy ukryté. Krásne obrazové publikácie podávajú svedectvo 
o veľkoleposti i bohatosti slovenskej histórie. Zachytávajú nielen slovom, ale aj 
obrazom kultúru slovenského národa, opisujú výnimočné lokality a vzácne kultúrne 
pamätihodnosti Slovenska.   

SLOVENSKO – SLOVAKIA – SLOWAKEI – LA SLOVAQUIE 
215 x 295 mm 
tvrdá väzba 
112 strán
14,95 €

Veľkoryso koncipované a bohato ilustrované 
encyklopedické dielo v abecedne usporiadaných 
heslách sprostredkúva panoramatický pohľad  
na dejiny umenia v ich historickom, spoločenskom  
aj kultúrnom kontexte. 

HISTÓRIA I SÚČASNOSŤ

Farebná encyklopédia je vynikajúcou pomôckou  
pre všetkých, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať  
v celosvetových dejinách. Kniha môže poslúžiť aj 
študentom pri príprave na maturitné a prijímacie 
skúšky.
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SLOVNÍKY

PRÍRUČKY NA CESTY 
105 × 145 mm, mäkká väzba, od 72 do 112 strán

105 × 145 mm 
mäkká väzba 
152 strán
3,95 €

105 × 145 mm, 
mäkká väzba 
192 strán
3, 95 €

KONVERZAČNÉ PRÍRUČKY 

125 × 170 mm, tvrdá väzba, od 752 do 800 strán 85 × 115 mm, mäkká väzba, od 256 do 312 strán

7,93 €
3,95 €

7,93 €

2,89 €

2,89 €

9,29 €

3,55 €

3, 55 €

9,95 €

3,55 €

9,95 €

2,89 € 3,55 €

12,30 €

3,55 €

85 × 115 mm, PVC väzba, od 504 do 720 strán + CD

7,99 €
3,95 €

JAZYKOVÁ LITERATÚRA
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PRE CUDZINCOV

DOHOVORME SA SO SVETOM

LE SLOVAQUE POUR VOUS
avec la prononciation
S prepisom výslovnosti
105 × 145 mm
mäkká väzba
96 strán
3,22 €

SLOVAK FOR YOU
with pronunciation
S prepisom výslovnosti
105 × 145 mm
mäkká väzba
96 strán 
3,75 €

MINIKURZ
ANGLIČTINA
100 × 140 mm 
mäkká väzba 
160 strán
4,95 €

PO ANGLICKY ZA ŠTYRI TÝŽDNE
150 × 210 mm 
mäkká väzba vo fólii 
192 strán + CD
13,24 €

PO FRANCÚZSKY  
ZA ŠTYRI TÝŽDNE
145 × 210 mm 
mäkká väzba  
v praktickom obale 
192 strán + CD
20,88 €

PO ŠPANIELSKY  
ZA ŠTYRI TÝŽDNE
150 × 210 mm 
mäkká väzba vo fólii 
184 strán + CD
13,24 €

NEMČINA  
PRE SAMOUKOV 
A JAZYKOVÉ KURZY  
FORT_SCHRITTE
145 × 205 mm
mäkká väzba
328 strán + CD
12,45 €

Overené učebnice pre samoukov doplnené cédečkom. Rýchly a praktický spôsob výučby cudzieho jazyka. 
Počúvajte zaujímavé príbehy a precvičte si základnú slovnú zásobu, gramatiku, výslovnosť a informácie 
o krajine a ľuďoch.

PO TALIANSKY  
ZA ŠTYRI TÝŽDNE
150 × 210 mm 
mäkká väzba vo fólii 
208 strán + 2 CD
19,95 €

Moderná učebnica nemčiny je založená na postup-
ných krokoch v ovládaní jazyka. Zaujímavé konver-
začné témy z reálneho života, počúvanie textov  
s porozumením a jednoduchý spôsob vysvetlenia 
gramatiky na príkladoch a vzoroch. Súčasťou 
je slovníček a kľúč s riešeniami k cvičeniam.  

Jazykový minikurz vám sprostredkuje živý obraz 
súčasnej angličtiny. Zároveň sa dozviete veľa 
užitočného a zaujímavého o krajine, ľuďoch i kultúre 
Veľkej Británie. Minikurz zahŕňa všetky dôležité 
témy, ku ktorým sa vyjadrujeme vo všedný deň i na 
dovolenke. 

JAZYKOVÁ LITERATÚRA
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NAŠE DIEŤATKO – ZÁPISNÍK
170 × 235 mm 
mäkká väzba 
32 strán
1,95 €

LEPORELÁ

155 × 145 mm 
12-stranové 
leporelá
2,30 €

KAČIČKA OVEČKA KOCÚRIK PSÍČEK

NAŠE DIEŤATKO
210 × 285 mm 
penová väzba 
40 strán
8,95 €

ZAJKO HOPKO   NOVINKA 
PSÍČEK BOBI   NOVINKA 
ŽABKA KVAK   NOVINKA 
OPIČKA KUKO   NOVINKA 
MYŠKA HRYZKA   NOVINKA 
KOCÚRIK MURKO   NOVINKA 

180 x 200 mm, leporelo, 4 strany + blok 16 otáčavých kartičiek
2,75 €
Interaktívna forma zábavného učenia pre najmenších. Každé leporelo sa skladá z otáčavých kartičiek, z ktorých 
sa dajú zostaviť ľubovoľné dvojice obrázkov. 

145 x 145 mm, minileporelo
1,90 €

Milé a citlivo napísané príbehy o rôznych vlastnos-
tiach veselých a obľúbených zvieratiek, no najmä  
o ich vzájomnej pomoci a kamarátstve.

Krásny album s milými ilustráciami ponúka priestor na zápisky o novorodeniatku, o jeho krstinách, prvom 
úsmeve, zúbku i krôčiku, záznamy o jeho rodokmeni, detských chorobách, obľúbených hračkách a pokrokoch 
až do 6. roku života. Možno doň nalepiť aj fotografie. 

NÁJDI MOJU MAMIČKU 
 NOVINKA 

NÁJDI MÔJ DOMČEK 
  NOVINKA 

NÁJDI, ČO PAPÁM
 NOVINKA 

NÁJDI MÔJ PROTIKLAD 
 NOVINKA 

PRE NAJMENŠÍCH
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145 x 185 mm 
10 – 12 stranové leporelá
2,30 €

ROČNÉ OBDOBIA
ČÍSLA

U DOKTORA PALČEKA

leporelo + multimediálne CD
150 × 185 mm, 12 strán

3,99 €

KOĽKO NÁS JE?
205 × 205 mm, 10 strán
5,28 €

KUFRÍKY PLNÉ ZÁBAVY                         Kufrík obsahuje tri 12-stranové leporelá.                      

VESELÉ ZVIERATKÁ
Nezbedný psíček 
Zvedavé mačiatko 
Čistotný baranček
6,95 €

MOJE NAJMILŠIE 
ZVIERATKÁ
Murko ide do sveta 
Pejko pomáha 
kamarátom 
Bodríkove 
dobrodružstvá
6,95 €

MOJE NAJKRAJŠIE 
ROZPRÁVKY
Šípková Ruženka 
Kráska a zviera 
Popoluška
6,95 €

ROZPRÁVKY 
H. CH. ANDERSENA
Palculienka  
Škaredé káčatko     
Snehová kráľovná
6,95 €

PRE NAJMENŠÍCH
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HÁDANKOVÁ 
ABECEDA    
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
32 strán
3,50 €

UČÍME SA 
S BÁSNIČKAMI      
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
48 strán
3,95 €

HRÁME SA 
A POZNÁVAME
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
48 strán
3,95 €

ROK V NAŠEJ 
ŠKÔLKE     
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
88 strán
5,95 €

MÔJ SVET
205 × 290 mm 
mäkká väzba 
64 strán
3,50 €

HRAVÉ ÚLOHY A CVIČENIA PRE 5 ROKOV
HRAVÉ ÚLOHY A CVIČENIA PRE 6 ROKOV
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
28 strán
2,99 €

Cvičenia na koordináciu, koncentráciu, poznávanie 
farieb, tvarov, grafomotoriku, rozvíjanie slovnej 
zásoby, priestorovú orientáciu a logické myslenie.

PRVÉ TVARY A FARBY
PRVÉ SLOVÁ
215 x 275 mm 
mäkká väzba 
18 strán
2,68 €

Pracovné zošity plné farebných obrázkov a úloh pre 
predškolákov a prvákov na ZŠ. Umývateľné strany 
umožnia použiť zošity viackrát.

U detí predškolského veku sa vyplatí pred nástupom do školy zábavnou formou rozvíjať jemnú motoriku, 
logické myslenie, estetický vkus aj improvizáciu. Postupne si zvyknú pracovať samostatne a mať radosť z toho, 
že s úspechom zvládli zadané cvičenia a úlohy.  Tieto pracovné zošity sú odskúšané a osvedčené v praxi a dajú 
sa veľmi dobre využiť pri rôznych činnostiach s deťmi nielen v škôlke, ale aj v doma.

Pestrofarebný slovník s obrázkami a ich slovenskými pomenovaniami. Je určený pre 
deti od 3 do 6 rokov a okrem obrázkov zvieratiek, kvetov, ovocia a zeleniny obsahuje 
stovky ďalších zoradených v témach ako dom, nábytok, náradie, hračky, hudba, šport, 
doprava, vesmír, bezpečnosť, škola, komunikácia. 

UČENIE HROU
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SÉRIA HĽADAČI POKLADOV   NOVINKY 

PREČO JE TO TAK? 
205 x 290 mm 
tvrdá väzba 
192 strán
13,90 €

100 NAJLEPŠÍCH HIER 
PRE DETI 
205 x 265 mm
tvrdá väzba 
132 strán
11,50 €

KNIHA REKORDOV 
 NOVINKA 
215 x 300 mm 
tvrdá väzba 
80 strán
9,90 €

ŠKOLA KRESLENIA  
PRE DETI 
200 x 270 mm 
mäkká väzba 
80 strán
8,95 €

POKLAD NA TAJOMNOM OSTROVE
POKLAD NA DNE OCEÁNA
POKLAD V TROPICKOM PRALESE 
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
24 strán + príloha a skladačka
2,99 €

Prečo je tráva zelená? Načo sú úhorom baterky? 
Prečo cítime bolesť? Odkiaľ fúka vietor? V tejto knihe 
je všetko, čo by dieťa chcelo vedieť, keď sa opýta 
„Prečo?“. Nezvyčajná kniha uspokojí prirodzený det-
ský záujem o spoznanie sveta, rozšíri jeho vedomosti 
a rozvinie bádateľské záľuby. 

Pravá pokladnica hier a zábavných aktivít, ktoré 
sa dajú hrať doma či vonku. Každá hra má určený 
cieľ, zrozumiteľne vysvetlené pravidlá a obrázkové 
symboly, ktoré ukazujú typ hry, stupeň jej náročnosti, 
počet hráčov a vhodné miesto na hru. 

Kreatívna knižka pre malých umelcov od 4 rokov. 
Ľahko a jednoducho sa pomocou základných 
tvarov naučia kresliť napríklad autíčko, leva, macka, 
princezničku  či malého piráta. Podľa pokynov si 
kresbu vyfarbia a budú sa tešiť z pekného obrázka. 

Na našej planéte je veľa známych aj menej známych 
pokladov, ktoré vás ohromia, prekvapia či vykoľaja. 
Spoznáte najvyššie pohoria, najdlhšie rieky, veľkolepé 
vodopády, nehostinné oblasti i temné jaskyne.  
Zoznámime vás s najväčšími či najrýchlejšími zvierata-
mi, najfarebnejšími a najodolnejšími predstaviteľmi  
živočíšnej ríše, s expertmi na maskovanie,  
so živočíchmi žijúcimi v obrovských čriedach.

UČENIE HROU



26

PETRA PANA 
KOCÚRA V ČIŽMÁCH
RAPUNZELY
ŠÍPKOVEJ RUŽENKY
210 x 297 mm, 16 strán + príloha s nálepkami 
2,99 €

S VÍLOU FLÓROU 
S PRINCEZNOU LILY 
S KÚZELNÍKOM MERLINOM 
S VÍLOU MARÍNOU
205 x 290 mm, mäkká väzba 
24 strán + príloha s nálepkami 
2,99 €

ROZPRÁVKOVÁ ŠKÔLKA HRAJ SA

HRAJ SA S NAMI

MALÉ VÍLY MALÉ PRINCEZNÉ
MALÉ MORSKÉ PANNY MALÉ HVIEZDY
205 x 290 mm, mäkká väzba 
20 strán + nálepky 
1,99 €

NELKA TINKA         NINKA     VIOLKA
205 × 290 mm, mäkká väzba 
24 strán + príloha s nálepkami a plagát
2,99 €

STRANY PLNÉ HIER A ZÁBAVY
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SUPERMODELKY

ČMEĽKO RIEŠI HLAVOLAMY
ČMEĽKO KRESLÍ A MAĽUJE
ČMEĽKO SA UČÍ PO ANGLICKY
205 × 290 mm, mäkká väzba  
32 strán + pexeso
3,25 €

- s oranžovým náramkom 
- s ružovým náramkom  
- s modrým náramkom
- s fialovým náramkom 
210 x 297 mm 
16 strán + plastový 
náramok s ozdobami
3,20 €

MILÉ PRINCEZNÉ
SKVELÍ HRDINOVIA
220 x 220 mm, špirálová väzba, 32 strán predlôh  
+ 8 strán plastových šablón
4,90 €

ČAROVNÉ ZVIERATKÁ
ČAROVNÉ PRINCEZNÉ
220 x 220 mm, špirálová väzba,  48 strán predlôh  
+ sada plastových špirál
4,90 €

KRESLI SO ŠABLÓNOU KRESLI SO ŠPIRÁLOU 

TRBLIETAVÉ VÍLY 
KRÁSNE PRINCEZNÉ
215 x 265 mm, 16 strán + prílohy s nálepkami
2,99 €

MILÉ MLÁĎATKÁ  
HRAVÉ ŠTENIATKA
215 x 265 mm, 16 strán + prílohy s nálepkami  
na vystrihnutie
2,99 €

STRANY PLNÉ HIER A ZÁBAVY
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BÁSNIČKOVÝ KARNEVAL   
 NOVINKA 
Ivona Ďuričová 
ilustrovala Katarína Ilkovičová
165 x 240 mm 
penová väzba 
48 strán
6,50 €

Čo sa stane s kukuricou u zubára a s muškátom 
zaľúbeným do mušky? Ako chutí žihľavový špeciál 
a kto je záhradkársky expert na facebooku? Kam sa 
vybral svištík Pištík a po čom túži hviezdička Stella? 
Dozviete sa v tejto krásnej knižke, plnej vtipu  
a prekvapenia.

Nové veršované historky sú plné žiackych výmyslov, 
aj láskavého pochopenia pre slabôstky detskej duše. 
Všetci zvedavci sa dozvedia, prečo je ujo školník 
myšomil, čo sa stvára cez prestávku, kto je v triede  
do koho, čo platí na bacily a veľa iného. 

BÁSNIČKY Z PERAČNÍKA 
 NOVINKA 
Alica Náhliková 
ilustroval Ján Vrabec
145 x 205 mm 
48 strán 
penová väzba 
farebné ilustrácie
5,50 €

ISBN 978-80-07-02404-5

www.priroda.sk

Alica Náhliková

Ilustroval Ján Vrabec
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195 x 195 mm 
tvrdá väzba 
32 strán
4,28 €  

195 x 195 mm 
mäkká väzba 
32 strán
2,50 €

TáŇa PasTorková

s ilustráciami kataríny slaninkovej

Text © Táňa Pastorková 2008
Ilustrácie © Katarína Slaninková 2008
Slovak edition © Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., 2008

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy 
sa nesmie reprodukovať mechanicky, elektronicky, 
fotokópiou alebo iným spôsobom rozširovať 
bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov autorských práv.  

Vydalo Vydavateľstvo Príroda, s. r. o, Koceľova 17, 
821 08 Bratislava, v roku 2008.  
Prvé vydanie. 
Zodpovedná redaktorka Dr. Alena Hošková. 
Technická redaktorka Darina Mrláková. 
Vytlačil Vytiskl Polygraf print, s. r. o., Prešov

Číslo publikácie 8589
64-016-08

ISBN 978-80-07-01548-7

Tel./fax: 00421/2/55 42 51 60, e-mail: priroda@priroda.sk

9 7 8 8 0 0 7 0 1 5 4 8 7

ISBN 978-80-07-01548-7

www.priroda.sk
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Vytiskl Polygraf print, s. r. o., 
Prešov

145 x 205 mm  
penová  
väzba
48 strán
5,50 €

145 x 205 mm  
penová  
väzba
48 strán
5,50 €

145 x 205 mm  
penová  
väzba
64 strán
5,50 €

145 x 205 mm 
32 strán
penová  väzba
4,50 €
mäkká väzba
1,96 €

MODRÝ PAPĽUH
Miloš Kratochvíl 
ilustrovala  
Markéta Vydrová
180 x 180 mm 
tvrdá väzba 
112 strán
7,90 €

MOJA NAJMILŠIA 
KNIŽKA
Ivona Ďuričová a kol. 
ilustrovala  
Daniela Ondreičková
205 x 290 mm 
tvrdá väzba 
192 strán
13,90 €

V záhadnej štvrti Potmehúdy začali vystrájať pohne-
vadlá. Možno ich vidieť len cez kúzelné okuliare 
starého pána profesora. Nie je vôbec ľahké vyhnúť 
sa Fňukadlám, Pýchoňom, Lakomákom alebo 
Papľuhom, ktorí nám skočia za krk a my sa zrazu 
správame ako vymenení. Cestou zo školy jedno také 
pohnevadlo skočilo za krk aj Zuzanke a začali sa diať 
neslýchané veci... 

Táto knižka zabaví deti po celý rok. Ponúka im 
bohatý výber tradičných ľudových  a nových 
riekaniek, básničiek, hádaniek či slovných hier, 
bájok s poučením a známych rozprávok doplnených 
veršíkmi. Rýmované názvy na pesničkové motívy sú 
vstupnou bránou do rozmanitých tém: o remeslách, 
o rodine, o záhradke, o domácich zvieratkách  
a vtáčikoch, o živote na lúke či v lese, o roku a pod. 

KNIŽKY PLNÉ BÁSNIČIEK

BÁSNIČKY A ROZPRÁVKY
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BABIČKINE 
ROZPRÁVKY  
NAD ZLATO   
 NOVINKA 
Zora Špačková 
ilustroval Martin Mrva
165 x 240 mm 
penová väzba 
336 strán
13,99 €

SLOVENSKÉ 
ROZPRÁVKY
205 x 290 mm 
tvrdá väzba 
180 strán 
13,50 €

MOJE ROZPRÁVKY
165 x 245 mm 
penová väzba 
168 strán 
11,90 € 

ROZPRÁVKY  
NA SNÍVANIE
150 x 210 mm 
tvrdá väzba 
192 strán
11,95 €

MOJA VIANOČNÁ 
KNIŽKA
205 x 290 mm  
penová väzba 
64 strán 
8,95 €

Nádherné
príbehy

pred spaním

Príbehy o zvieratkách,
ktoré poteŠia malÝch
aj veĽkÝch.

Otvárajú bránu
do sveta fantázie,
lásky a porozumenia.

SkrÝvajú veĽa múdrosti,
sú cestou k detskému
srdieČku.

Nádherné
príbehy

pred spaním

ISBN 978-80-07-01850-1

www.priroda.sk

obalka_new_B_fin:nueva cub Fabulas 15. 6. 2010 9:50 Stránka 1

MALÝ KÚZELNÍK
270 x 215 mm 
tvrdá väzba  
+ čarovná palička 
64 strán
8,90 €

MÔJ TAJNÝ ZÁPISNÍK 
Anita Rejch
145 x 205 mm 
penová väzba 
128 strán
6,90 €

Čáry, máry, fuk! Kniha ponúka návody na viac ako 
sto kúziel a trikov pre malých kúzelníkov vo veku 
od 6 do 12 rokov. Pri kúzlení im pomôže aj kúzelná 
palička.

Princ Bajaja, Čert a Káča, Soľ nad zlato, Kráľ času, Prin-
cezná so zlatou hviezdou na čele, Alabastrová ručička, 
Lesná žienka... známe aj menej známe rozprávky 
obsahuje výber z diela Boženy Němcovej. Bola to jej 
babička, človek s veľkým srdcom, ktorá ju doviedla  
k bohatstvu, utkanému fantáziou ľudových rozpráva-
čov. Práve ono zostáva cennejšie nad zlato pre všetky 
generácie. 

Tajný zápisník je nerozlučný spoločník každého 
dievčaťa. Zapisuje si doň dôležité udalosti v mesiaci, 
svoje túžby, vyznania aj tajné otázky, dobré skutky, 
naliepa fotografie kamarátok,  kreslí svoj portrét, 
určuje svoje znamenie, osudové číslo a veľa iných vecí. 

SLOVENSKÉ POVESTI 
 NOVINKA 
Beatrica Čulmanová 
ilustroval Svetozár Košický
165 x 240 mm 
penová väzba 
344 strán
13,99 €

Ako sa traduje v starých povestiach, osudy mocných 
vládcov, rytierov, mníchov, alchymistov, šľachtičien 
či biednych poddaných sa prepletajú so zásahom 
nadprirodzených síl a duše smrteľníkov po odchode 
z tohto sveta blúdia miestami, kde sa odvíjal ich 
život. Dodnes nám ho pripomínajú v podobe 
prízrakov a strašidiel. Tajuplnú atmosféru minulých 
čias jedinečne vystihujú aj nádherné ilustrácie. 

BÁSNIČKY A ROZPRÁVKY
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PRE MALÝCH ŠKOLÁKOV

A VZNIKLI PÍSMENKÁ, 1. ČASŤ
A VZNIKLI PÍSMENKÁ, 2. ČASŤ
Tatiana Sogelová
205 × 295 mm, mäkká väzba, 56 strán
5,50 €
Pre prváčikov je veľmi náročné zapamätať si štyri tvary každého 
písmenka, priradiť k nim daný zvuk, vedieť si ich predstaviť, 
zapísať a prečítať. Prostredníctvom krátkych príbehov sa naučia 
spoznávať tvary písaných aj tlačených písmen a zároveň si budú 
rozvíjať svoje čitateľské zručnosti. 

BUDÚ Z TOHO PÍSMENKÁ?
Eva Misák
205 × 290 mm 
mäkká väzba 
48 strán
2,50 €

PRECVIČME SI ČÍTANIE S POROZUMENÍM   NOVINKA 
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
24 strán + záložka
2,99 €
Prostredníctvom piatich očarujúcich príbehov Nelky, Alexa a psíka menom Čipi, 
doplnených cvičnými otázkami, sa deti učia čítať plynule a s porozumením textu.  
Na stierateľnej záložke, ktorá je súčasťou knižky, môžu robiť cvičenia opakovane.  
Ak urobia chybu, zotrú ju a začnú odznova. Deti sa zdokonalia v čítaní a budú mať  
z neho radosť.  

BRÚSIME SI JAZÝČKY
Tatiana Sogelová
205 × 290 mm 
mäkká väzba 
48 strán
4,95 €

UČÍME SA ČÍTAŤ
Jana Klaudová – Anna Gajová
UČÍME SA PÍSAŤ ČÍSLICE
Táňa Pastorková – Katarína Slaninková 
UČÍME SA PÍSAŤ PÍSMENKÁ 
Beatrica Čulmanová – Miriam Onderiková
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
32 strán
3,25 €

Pracovné zošity sú určené prváčikom na nácvik čítania, písania číslic a písmen. Úlohy zamerané na čítanie 
spočívajú najmä v hravej práci s obrázkami. Aj v príprave ruky na písanie motivujú pekné obrázky a veršíky 
k správnemu písaniu podľa vyznačeného vzoru. Zošityje umožňujú nácvik písania pravákom aj ľavákom.  

Pracovný zošit pre predškolákov a prváčikov na ZŠ 
obsahuje súbor cvikov na uvoľnenie ruky a rozvíjanie 
koordinácie jednotlivých činností pri písaní. 

Pracovný zošit dopĺňa šlabikár a prvákom pomôže 
rozvíjať ich čitateľské zručnosti. Nájdu v ňom krátke 
ilustrované príbehy, pomocou ktorých si osvoja tlačené 
tvary daného písmena a zvukovú stránku jazyka. 

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

PRECVIČME SI SLOVENČINU  NOVINKA             OPAKUJEME SI SLOVENČINU  NOVINKA 
pre 5. – 8. ročník ZŠ             pre 9. ročník ZŠ

Renáta Somorová
165 x 240 mm, mäkká väzba,104 – 120 strán
6,50 €

Pracovné zošity obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií  
s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského 
jazyka. Na konci zošitov sa nachádzajú správne riešenia úloh a testov.
Výborná doplňujúca pomôcka k učebniciam slovenského jazyka nielen pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka, 
ale aj pre rodičov. Poslúži pri práci v škole i pri domácej príprave.

ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI     
žiakov 2. ročníka ZŠ     
žiakov 3. ročníka ZŠ 
žiakov 4. ročníka ZŠ   NOVINKA 

Terézia Lampartová
205 x 290 mm, mäkká väzba, 56 – 64 strán
5,50 €

Renáta Somorová

lexikológia lexikológia 
morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia morfológia 

syntaxsyntax
 testy testy

pre                   ročník základných škôl

výslov-
nosť, písa-
nie a význam 
niektorých  cu-

dzých  predpôn 
(anti-,  bi-,  bis-,  di-, 

dis-, epi-, im-, in-, sym-, 
syn-, tri-, vice-). anti- 
i ant- (gréc.) predpona 

zložených slov s významom 
proti , bi- i bis- (lat.) prvá 

časť zložených slov s významom 
dva krát,  dvoj-,  dvojitý, 
dvoji tosť, dvojnásobne,

di- (gréc.) predpona s vý-
znamom dva razy, 

dvojnásobný, 
dvojitý, dvojnásob-

ne, di- (lat.) predpona 
s významom roz-, ne-,dis- 

(lat.)  predpona  vyjad-
rujúca zápor, opak, 

protiklad, rozpor, 
nesúlad, nezho-

du,epi- (gréc.) 
v blízkosti, im- 

(lat.) pred-
pona 

cu-
dzích 

slov s význa-
mom v (obsiah-

nutý), do  (smer 
dovnútra), in- (lat.) 

predpona vyjadrujúca 
zápor ne-, bez-, sym- 

(gréc.) prvá časť zložených 
slov, často odborných 

termínov, majúca význam s, 
spolu, vedno, syn- (gréc.) 

prvá časť zložených slov 
s významom súčasnosť, 
súčasný, príbuzný, 
príbuznosť javov, 
tri- (gréc.) prvá 
časť zložených slov, 
obyčajne v odborných 
termínoch s významom 

tri-, troj-, trojnásobný, 
trojitý, trojnásob-

nosť, trojitosť 
a pod.,vice- (lat.) 

prvá časť zlože-
ných slov, napr. 
viceprezident, 

vicemiss.

pre                   ročník základných škôlpre                   ročník základných škôlpre                   ročník základných škôl8.

Precvičme si
SLOVENČINU

a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Táto cvičebnica slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl 
a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom je doplnkovou učebnou 
pomôckou pre žiakov, učiteľov i rodičov. Poskytuje množstvo cvičení, 
úloh a testov na nadobudnutie zručností v lexikálnej, morfologickej 
a syntaktickej oblasti, ako aj na celkové overovanie vedomostí zo 
slovenského jazyka. Správnosť odpovedí si možno skontrolovať 
v riešeniach na konci publikácie.

ISBN 978-80-07-02365-9

V tejto edícii vychádza

www.priroda.sk

Mgr. Terézia Lampartová

Ú lohy na rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti 
žiakov 4. ročníka 
základných škôl

ISBN 978-80-07-02316-1

Pracovný zošit uzatvára sériu publikácií s tvorivými úlohami 
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. 

Svojím zameraním rešpektuje aktuálne potreby vzdelávania v škole 
aj v domácom prostredí. 

Jeho autorka pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, bájky, 
povesti, básničky, jazykolamy, náučné texty aj vedomostný kvíz o Slovensku. 
V úlohách uplatnila medzipredmetové vzťahy a rôzne zábavné doplňovačky, 

štvorsmerovky alebo tabuľky s výberom odpovede z viacerých možností. 
Správnosť svojich odpovedí si žiaci overia pomocou kľúča 

v závere publikácie. 

Nápadité úlohy na čítanie s porozumením, ktoré nadväzujú na jednotlivé texty, 
rozvíjajú nielen pozornosť, logické myslenie, no tiež kreativitu a výtvarné 

schopnosti žiakov. Pravidelnou prácou so zošitom si žiaci prehĺbia schopnosť 
dobre porozumieť písanému textu a zadaniam úloh. V súčasnosti

sa čoraz častejšie presviedčame, že dobrá úroveň čitateľskej gramotnosti 
je podmienkou na dosiahnutie úspešných výsledkov aj v iných 

predmetoch, ako je slovenský jazyk, a predstavuje cennú devízu 
pre praktický život. 

www.priroda.sk

Ilustrácia na obálke 
© Can Stock Photo Inc.

priroda_citatelska_gramotnost_pre_4_rocnik_205_290_obalka.indd   1 19. 3. 2014   15:14:03

Úlohou dnešnej školy a moderného učiteľa je naučiť žiaka pracovať s akýmkoľvek textom, vyhľadávať v ňom 
informácie a poznatky z textu využívať medzipredmetovo, nie izolovane. 
Pracovné zošity pre 1. stupeň obsahujú rôzne krátke literárne texty, pestré ilustrované úlohy a na záver riešenia 
úloh. Cvičebnice pre 2. stupeň tvoria pracovné listy členené podľa ročníkov, so zaujímavými textami z rôznych 
oblastí života, testové úlohy, správne riešenia a bodové hodnotenie úloh.

pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a 8–ročných gymnázií 
pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a 8–ročných gymnázií 

Renáta Somorová
165 x 240 mm, mäkká väzba, 104 – 128 strán
5,60 €

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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SLOVENSKÝ JAZYK

PÄŤMINÚTOVKY ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA  
pre 2. ročník ZŠ                             4,75 €

Renáta Sivoková 
205 x 290 mm, mäkká väzba, 64 strán

pre 3. – 5. ročník ZŠ           3,95 €
pre 5. a 6. ročník ZŠ           4,28 €
pre 7. – 9. ročník ZŠ           4,75 €

Terézia Lampartová 
145 x 205 mm, mäkká väzba, 88 – 128 strán

PRECVIČME SI 
GRAMATIKU  
Pracovný zošit  
pre žiakov 3. a 4. 
ročníka ZŠ 
Anna Holovačová
165 x 235 mm 
mäkká väzba 
136 strán
4,95 € 

PRECVIČUJEME SI 
VYBRANÉ SLOVÁ 
Renáta Somorová
145 x 205 mm 
mäkká väzba 
80 strán
3,90 €

CHYSTÁME SA DO PRÍMY  NOVINKA  
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ
Terézia Lampartová
145 x 205 mm, mäkká väzba, 120 strán
5,50 €
Táto príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu 
a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type 
vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú 
na výber z niekoľkých možných odpovedí. Riešenie testov je nastavené na dĺžku 
vyučovacej hodiny.

Pracovné zošity umožňujú žiakom ZŠ precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrét-
nych jazykových javoch. Žiaci a pedagógovia v nich nájdu pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, 
tvorivé a zábavné úlohy. 

Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. 
Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných 
vedomostí.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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DIKTÁTY  
A PRAVOPISNÉ CVIČENIA  
pre 3. ročník ZŠ  3,90 €
pre 4. ročník ZŠ  4,50 €   NOVINKA  
Anna Holovačová
pre 5. ročník ZŠ         PRIPRAVUJEME 
Terézia Lampartová 
145 x 205 mm, mäkká väzba, 80 strán

ZÁBAVNÉ DIKTÁTY A PRAVOPISNÉ CVIČENIA
pre 1. stupeň ZŠ
Anna Holovačová 
pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom   
 NOVINKA   
Terézia Lampartová
145 x 205 mm, mäkká väzba, 88 –104 strán
4,50 €

NOVÉ TESTY  
ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA A LITERATÚRY 
pre 9. ročník ZŠ  
a 4. ročník gymnázií 
s 8-ročným štúdiom
Renáta Somorová 
165 x 240 mm 
mäkká väzba 
88 strán
4,95 €

SLOVENČINA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
V KOCKE   
pre 2. stupeň ZŠ  
a nižšie ročníky SŠ 
Renáta Somorová 
165 x 240 mm 
mäkká väzba 
160 strán
6,85 €

Zábavné diktáty 
a pravopisné 
cvičenia

hláskoslovie
spodobovanie 

spoluhlások
abeceda

veta

pre 
1. stupeň 

základných 
škôl

vybrané slová
slovné druhy

+  vzory 
podstatných 

mien

Anna Holovačová

DIKTÁTY
pre    ročník základných škôl

a pravopisné cvičenia

Anna Holovačová

ˆí è
a

ˆk

ˆý

ˆý a
ˆu

cˆv

ˆy

ˆy

ˆí ˆy

ˆi

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť 
precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. 
Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení 
v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh — prešmyčiek, 
krížoviek, doplňovačiek a maľovaniek. Pomocou nich sa žiaci 
zdokonalia v pravopise a naučia sa určovať slovesné druhy. 
Správne riešenia úloh nájdu na konci cvičebnice.

ISBN 978-80-07-02233-1

www.priroda.sk

4

v čera včera

smäd

snech sneh
miš myš

hrísť hrýzť

nigdy nikdy

jazyk
smaslom s maslom

sýra síra

vkres výkres

       Zábavné
diktáty

TERÉZIA LAMPARTOVÁ

diktátydiktátydiktátydiktátydiktáty
   a pravopisné 
cvičenia

pre 2. stupeň základných škôl
a gymnáziá s osemročným štúdiom 

vybrané slová
písanie veľkých písmen

slovné druhy

diktáty ●
pravopisné a gramatické cvičenia ●
doplňovačky, rýmovačky, rébusy ●

Potrebujete si precvičiť vybrané slová, písanie veľkých pís-
men a ďalšie gramatické javy, s ktorými máte často problé-
my? Urobte to s úsmevom na tvári! Táto príručka vám po-
núka množstvo veselých diktátov, vtipných doplňovačiek, 
hádaniek, výrokov a rébusov. Jej kapitoly sú prehľadne roz-
delené podľa slovných druhov a správne riešenia úloh náj-
dete v závere cvičebnice. Aj vaši učitelia môžu používaním 
cvičebnice vhodne spestriť hodiny slovenského jazyka.

ISBN 978-80-07-02370-3

www.priroda.sk

5mm

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, rýmovačiek, rébusov a pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady 
postupnosti a náročnosti. Pomôžu žiakom pri precvičovaní a spestria hodiny slovenského jazyka.

Cvičebnice ponúkajú žiakom základnej školy možnosť precvičiť si problémové gramatické javy. Okrem 
množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh – prešmyčiek, 
krížoviek a doplňovačiek.

Testy s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami 
umožňujú rozvíjať čitateľskú gramotnosť a základné 
poznatky z gramatiky, literatúry a slohu. Autorka 
ich pripravila v súlade s novými vzdelávacími 
štandardmi. Metodické listy k testom na stiahnutie 
zdarma na www.priroda.sk.

Ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka  
na 2. stupni ZŠ a v nižších ročníkoch gymnázií  
a stredných škôl. Zároveň výborná pomôcka  
na monitory a prijímacie skúšky na stredné školy. 
Kontrolné testy s otázkami sú zdarma na stiahnutie 
na www.priroda.sk. 

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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MATEMATIKA
PRECVIČME SI NÁSOBENIE A DELENIE  NOVINKA 
PRECVIČME SI MIERY A VÁHY  NOVINKA 
205 x 290 mm, mäkká väzba, 24 strán + záložka
2,99 €

Hravá matematika. Na rôznych zábavných cvičeniach sa deti ľahko 
naučia násobiť, deliť a osvoja si miery a váhy. Pomocné výpočty si 
môžu opakovane písať na stierateľnej záložke, ktorá je súčasťou 
knižky. Ak urobia chybu, zotrú ju a môžu začať odznova. 

ČO MÁ VEDIEŤ PRVÁK Z MATEMATIKY  NOVINKA       3,50 €
ČO MÁ VEDIEŤ DRUHÁK Z MATEMATIKY  NOVINKA  3,50 €
ČO MÁ VEDIEŤ TRETIAK Z MATEMATIKY  NOVINKA   4,00 €
Adela Jureníková
ČO MÁ VEDIEŤ ŠTVRTÁK Z MATEMATIKY  NOVINKA  4,50 €
Ľudovít Bálint
205 x 290 mm, mäkká väzba, 32 – 60 strán

Pracovné zošity pre 1. až 3. ročník majú formu jednoduchých 
testov, ktoré si žiaci sami rýchlo vyhodnotia a získajú prehľad 
o svojich vedomostiach. Zbierka úloh pre 4. ročník obsahuje 
štandardné úlohy rôznej náročnosti, ale aj tvorivé, neštandardné 
úlohy. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa 
zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol 
daný tematický celok. 

Adela Jureníková
z matematiky

Adela Jureníková

Čo má vedieť tretiak
z matematiky

Adela Jureníková

Čo má vedieť druhák
z matematiky
M N O

Nová séria zameraná na precvičovanie 
a overovanie vedomostí z matematiky 

V sérii vychádza: 

Pripravujeme:  Čo má vedieť tretiak z matematiky  

www.priroda.sk

V poradí druhý pracovný zošit z novej série opäť ponúka žiakom úlo-

hy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si precvičia a overia 

vedomosti z matematického učiva. Každá strana je vytvorená ako 

samostatný test so šiestimi úlohami a jednoduchým vyhodnotením 

uvedeným v tabuľke. K tým úlohám, za ktoré dieťa nezískalo body, 

je potrebné sa vrátiť a učivo znova precvičiť. Úlohy rôznej nároč-

nosti sú zamerané na sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 

základ 10, na vytváranie prirodzených čísel v obore do 100, na sčíta-

nie a odčítanie v obore do 100. Nechýba geometria a úlohy rozvíja-

júce špecifi cké matematické myslenie. Riešenie úloh deti zaujme, 

pretože vychádzajú z reálií, ktoré poznajú. Pri pravidelnej práci so 

zošitom zvládnu druháci na konci školského roka úspešne všetko 

učivo.   

V sérii vychádza: 

ISBN 978-80-07-02379-6

z matematiky
Ľudovít Bálint

PÄŤMINÚTOVKY Z MATEMATIKY
pre 1. ročník ZŠ  3,62 €  
pre 2. ročník ZŠ  3,62 €
pre 3. ročník ZŠ  3,62 €
pre 4. ročník ZŠ  4,50 €
Adela Jureníková
205 x 290 mm, mäkká väzba, 48 – 56 strán

Každú kapitolu pracovných zošitov tvorí súbor rôznych 
typov príkladov na upevnenie základných zručností  
a schopností z matematiky v príslušnom ročníku. 
Súčasťou pracovného zošita sú aplikačné úlohy a úlohy 
rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Učitelia, 
vychovávatelia si môžu vybrať počet a vhodné typy 
úloh tak, aby si vytvorili päťminútovky podľa vlastného 
uváženia a podľa úrovne žiakov v triede.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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PRECVIČME SI MATEMATIKU  NOVINKA           
pre 5. ročník ZŠ  5,50 €  pre 7. ročník ZŠ  5,50 €  
pre 6. ročník ZŠ  5,50 €   pre 8. ročník ZŠ  6,50 € 
 
Ľudovít Bálint – Jozef Kuzma
145 x 205 mm, mäkká väzba, 112 – 152 strán

Precvičme si
matematiku

pre 5. ročník základných škôl

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

5.

Precvičme si
matematiku

pre 6. ročník základných škôl

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

6.

a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Precvičme si
matematiku

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

7.

pre 7. ročník základných škôl
a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Precvičme si
matematiku

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

8.

pre 8. ročník základných škôl
a 7. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Opakujeme si
matematiku

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

9.

pre 9. ročník základných škôl
a 8. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

9.

NOVÉ TESTY  
Z MATEMATIKY  
PRE 9. ROČNÍK 
Ľudovít Bálint 
165 x 240 mm 
mäkká väzba 
80 strán
5,50 €

MATEMATIKA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
V KOCKE 
Jozef Kuzma  
Monika Reiterová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
120 strán
6,85 €

Moderne spracovaná príručka ponúka ucelený stručný 
prehľad učiva, ktoré by mali žiaci ovládať po ukončení 
základnej školy. Výborná pomôcka pri príprave na 
prijímacie skúšky na stredné školy. 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
pre 4. ročník ZŠ
Monika Reiterová – Zuzana Kosárová 
205 x 290 mm, mäkká väzba, 48 strán + farebná príloha
4,95 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
pre 2. stupeň ZŠ    NOVINKA 
Monika Reiterová  
205 x 290 mm, mäkká väzba, 48 strán 
4,95 €

novénovéz matematiky
Ľudovít Bálint

novénovénovématematikynové
pre 9. ročník základných škôl 

a 4. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom

novénovénovénovéPríprava na monitorovanie

Nové testy z  matematiky poslúžia žiakom 9. ročníkov na zopakovanie a overenie 
vedomostí z matematiky,  ktoré nadobudli na základnej škole. Kniha obsahuje jede-
násť testov, ktoré im pomôžu pri príprave na monitorovanie a na prijatie na stred-
né školy. Žiaci sa individuálne alebo v kolektíve naučia pracovať s týmto druhom 
testov, naučia sa zvládať časový stres pri ich riešení a overia si svoje matematické 
zručnosti a kompetencie. Na konci testov sú uvedené správne riešenia úloh.

Opakujeme si
matematiku

Ľudovít Bálint
Jozef Kuzma

9.

pre 9. ročník základných škôl
a 8. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

9.

www.priroda.sk

ISBN 978-80-07-02320-8

  Zaujímavý citát, vhodný na zamyslenie, uvádza každú kapitolu pracovného zošita určeného 
žiakom 2. stupňa základných škôl. V dnešnej dobe je veľmi potrebný, pretože ich zorientuje vo 
svete � nancií, ako s nimi správne zaobchádzať aj využiť získané vedomosti pri zabezpečovaní 
vlastnej domácnosti. Rôzne úlohy sú prepojené s reálnym životom žiakov a vytvárajú priestor 
pre tvorivú prácu aj učenie hrou. Pri ich riešení budú môcť uplatniť poznatky z iných predmetov, 
tímovú prácu, rozhovor s rodičmi a moderné informačné zdroje. Všetky úlohy sledujú jeden cieľ 
– vzbudiť v žiakoch záujem o � nančnú gramotnosť. Pretože iba � nančne gramotný človek sa vie 
zodpovedne rozhodovať.
  Súčasť publikácie tvorí Príručka pre učiteľa v elektronickej podobe, ktorú si všetci záujemcovia 
môžu stiahnuť na www.priroda.sk. 

Monika Reiterová

www.priroda.sk

ISBN 978-80-07-02400-7

Peniaze sú iba nástrojom. 
Zavedú vás tam, kam chcete, ale smer za vás neurčia. 

Ayn Randová Finančná 
gramotnosť

pre 2. stupeň základných škôl

Pracovné zošity motivujú žiakov k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Nápadité úlohy s využitím 
rébusov, krížoviek, práce s PC, zisťovania v teréne, diskusie v triede, rozhovorov v rodine či príbehov zo života 
žiakov určite zaujmú. Príručka pre učiteľov zdarma na www.priroda.sk.

OPAKUJEME SI MATEMATIKU  NOVINKA  
pre 9. ročník ZŠ  6,50 € 

Nové vydanie osvedčených zbierok, ktoré 
nadväzujú na obsah reformných učebníc.  
Sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní  
a osvojení si učiva v danom ročníku.

Kniha obsahuje jedenásť testov, ktoré žiakov 
pripravia na monitorovanie a na prijatie na stredné 
školy. Žiaci sa individuálne alebo v kolektíve naučia 
pracovať s týmto druhom testov, naučia sa zvládať 
časový stres pri ich riešení a overia si svoje matema-
tické zručnosti.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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ANGLIČTINA PRE DETI  + CD
Věra Štiková
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
104 strán + CD
9,90 €
Učebnica a pracovný zošit v jednom. Sprievodcom detí je medvedík Sam s celou 
rodinou a kamarátmi. Spolu s nimi deti tvoria dialógy, spievajú alebo hrajú scénky,  
v ktorých aktívne používajú osvojené základné frázy, slovné spojenia a slovnú zásobu 
lekcie. 

TO SME MY – THAT´S US 
Angličtina pre 3. ročník ZŠ + CD
UČEBNICA
Eva Reid a kol. 

205 x 290 mm, mäkká väzba, 68 strán + CD 
6,95 €
PRACOVNÝ ZOŠIT 
205 x 290 mm, mäkká väzba, 60 strán
4,95 €

TO SME MY – THAT´S US 
Angličtina pre 4. ročník ZŠ + CD 
UČEBNICA  
Eva Reid a kol. 
205 x 290 mm, mäkká väzba, 68 strán + CD
9,95 €
PRACOVNÝ ZOŠIT
205 x 290 mm, mäkká väzba, 64 strán
5,95 €

Sprevádzaní milými postavičkami objavujú žiaci nový svet anglič-
tiny a spolu s hlavnými postavami prežívajú nejedno dobrodruž-
stvo. Žiaci si postupne osvoja základnú slovnú zásobu, gramatické 
tvary, precvičia si krátke dialógy v rôznych situáciách.  Osvojiť si 
správnu výslovnosť pomôže žiakom CD nahovorené originálnou 
angličtinou, ktoré ponúka množstvo cvičení na počúvanie s poro-
zumením a precvičovanie výslovnosti. 

SING MIT + CD
Roman Mikuláš
195 x 195 mm 
tvrdá väzba 
48 strán + CD
12,85 €

ŠKOLSKÝ ANGLICKO-
NEMECKO-SLOVENSKÝ 
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK + CD 
Pre žiakov 1. stupňa ZŠ  
Beata Menzlová a kolektív
195 x 260 mm 
mäkká väzba 
48 strán + CD
6,99 €

Slovnú zásobu na CD nahovorili rodení hovorcovia. 
Metodické pokyny a slovná zásoba v ďalších jazykoch 
sú zdarma na stiahnutie na www.priroda.sk.

Veselý spevník ponúka najznámejšie 
nemecké pesničky a riekanky pre deti 
s notovým materiálom, prekladom, 
slovníčkom a nahrávkou na CD. 

CUDZIE JAZYKY

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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ŠKOLSKÉ SLOVNÍKY

ENCYKLOPÉDIE, PRÍRODA

TESTY Z ANGLICKÉHO 
JAZYKA 
pre žiakov 9. ročníka ZŠ    
Mária Kureková 
UČEBNICA
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
84 strán 
4,28 €

T E S T Y
Z ANGLICKÉHO

JAZYKA

pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Mária Kureková

Publikácia je určená najmä pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí si 

chcú zopakovať a upevniť vedomosti z anglického jazyka a čo najlepšie 

sa pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy. Testy obsahujú učivo, 

ktoré by mal žiak ovládať po skončení základnej školy. Sú zostavené tak, 

aby sa v nich striedali úlohy z gramatiky, lexikológie, zo syntaxe 

s úlohami o reáliách anglicky hovoriacich krajín. S testami sa dá pracovať 

aj priamo na vyučovacej hodine. Sú preto vhodným pomocníkom nielen 

pre samotných žiakov či rodičov, ale aj pre učiteľov.

ISBN 978-80-07-01871-6

Pr íprava na pri j ímacie skúšky na stredné školy

Renáta 
Somorová

pre 2. stupeň základných škôl 
a osemročné gymnáziá

jazyk
sloh

štylistika
cvičenia
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www.priroda.sk

SLOVNÍK CUDZÍCH 
SLOV 
Obsahuje približne  
24 000 hesiel. 
Roman Mikuláš
125 x 170 mm,  
tvrdá väzba 
752 strán
7,90 €

SLOVNÍK SPISOVNEJ 
SLOVENČINY 
Obsahuje približne  
50 000 hesiel. 
Roman Mikuláš
125 x 170 mm 
tvrdá väzba  
640 strán 
8,90 €

Tento encyklopedický sprievodca zahŕňa tri vedné  
odbory. Nápaditá vizuálna úprava  uľahčuje pochope-
nie problematiky, pretože i najzložitejšie javy sa podá-
vajú jednoducho, zrozumiteľne a prístupne. Kniha je 
takisto cennou pomôckou pre rodičov.

Testy sú zostavené podľa tematických celkov a sú 
vypracované v súlade s aktuálnymi učebnicami 
vlastivedy. Do testov sú zakomponované aj 
medzipredmetové vzťahy. Pracovný zošit obsahuje  
správne riešenia a klasifikačné stupnice.

TESTY Z VLASTIVEDY  
pre žiakov  
2. a 3. ročníka ZŠ
Adriana Timčíková
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
64 strán
5,50 €

ŠKOLSKÁ 
ENCYKLOPÉDIA  
BIOLÓGIE, CHÉMIE 
A FYZIKY
195 x 235 mm 
tvrdá väzba 
256 strán
14,90 €

Školská

biológie, chémie a fyziky
encyklopédia

TESTY Z Z NEMECKÉHO 
JAZYKA 
pre žiakov 9. ročníka ZŠ    
Eva Mordavská 
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
72 strán 
4,28 €

UČÍME SA PO ANGLICKY – ZAČÍNAME             12,95 €
UČÍME SA PO ANGLICKY – POKRAČUJEME   13,95 €
Kniha + pracovný zošit + CD
205 × 290 mm 
mäkká väzba 
68 + 60 strán

Veselé príbehy so Zitou a malým nezbedným Zackom 
vytvárajú rámec pre 11 tematických okruhov. Na krátkych 
príbehoch si malí žiaci precvičia slovnú zásobu a gramatické 
tvary.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ZŠ
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MATURITA  
ZO SLOVENSKEHO 
JAZYKA A LITERATÚRY
Karel Dvořák – Ivana Gregorová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
144 strán + testy  
na www.priroda.sk
8,50 € 

MATURITA 
Z MATEMATIKY
Mário Boroš
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
192 strán 
750 úloh + testy  
na www.priroda.sk
12,50 €

SLOVENSKÝ JAZYK  
A KOMUNIKÁCIA
Úlohy a cvičenia  
pre 1. a 2. ročník 
stredných škôl
Katarína Weissová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
96 strán
5,89 €

11,5mm

•  Čo by ste si mali 
zopakovať

•  Zoznam pojmov 
z jazyka

•  Zoznam pojmov 
z literatúry

•  Povinní autori a diela
•  Modelové maturitné 

zadania
•  Modelové riešenia 

maturitných zadaní

Karel Dvořák
Ivana Gregorová

Príručka je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa 
pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej nielen 
30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné 
informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré im umožnia zlepšiť ich prípravu 
na maturitu. Úlohy obsiahnuté v príručke sú v súlade s Cieľovými požiadavkami na 
vedomosti a zručnosti maturantov, zároveň však obsahujú aj rozširujúce učivo, ktoré nie 
je uvedené v cieľových požiadavkách. Publikácia sa môže stať cenným pomocníkom aj 
pre učiteľov pri tvorbe ich vlastných maturitných zadaní a pri príprave vyučovacích hodín 
zameraných na ústnu maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

ISBN 978-80-07-02243-0

www.priroda.sk

príprava na prijímacie 
skúšky na vysokú školu

†test
y

testy na www.priroda.sk

Maturita
zo slovenského jazyka 
a literatúry

Mário Boroš

Maturita
z matematiky

www.priroda.sk

ISBN 978-80-07-02217-1
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ZÁKLADY MATEMATIKY ..................5
Výrazy a ich úpravy ........................................ 5
Logika ............................................................ 7
Množiny ....................................................... 13
Prirodzené čísla  ........................................... 17
Celé čísla ...................................................... 20
Racionálne čísla, zlomky a percentá ............ 21
Iracionálne čísla ........................................... 24
Rovnice a ich sústavy .................................... 26
Nerovnice ..................................................... 34
     

FUNKCIE ....................................................36
Lineárna funkcia .......................................... 41
Kvadratická funkcia   ..................................... 44
Lineárna lomená funkcia ............................. 47
Mocninová funkcia   ...................................... 51 
Priama a nepriama úmernosť, 

Inverzná funkcia ........................................... 56
Zápis reálnej situácie pomocou premennej . 58
Exponent a základ ........................................ 60
Exponenciálne rovnice a nerovnice ............. 62
Exponenciálna funkcia 
Logaritmus ................................................... 65
Logaritmické rovnice a nerovnice ................ 68
Logaritmická funkcia .................................... 71
Postupnosti ................................................... 74
Goniometria    ................................................ 82
Funkcie sínus a kosínus ............................... 86
Funkcie tangens a kotangens  ....................... 89
Grafy a vlastnosti goniometrických funkcií .. 91

PLANIMETRIA ........................................96
Zhodnosť ...................................................... 96
Podobnosť .................................................. 100
Kruh a kružnica ......................................... 105
Trojuholník ................................................ 108
Konvexné n - uholníky a štvoruholníky ......117
Geometrické miesta bodov ........................ 120
Vektory ....................................................... 128
Analytické vyjadrenie priamky ................... 135
Analytické vyjadrenie kružnice .................. 143

STEREOMETRIA ..................................145
Telesá ......................................................... 145
Polohové vzťahy lineárnych útvarov v priestore ...147
Rez kocky a kvádra .................................... 151
Uhly a vzdialenosti lineárnych útvarov 
v priestore ................................................... 153
Objemy a povrchy telies ............................. 157

KOMBINATORIKA, PRAVDE-
PODOBNOST A ŠTATISTIKAˇ     ..........160

Permutácie ................................................. 160
Variácie     ...................................................... 163
Kombinácie ................................................ 167
Kombinačné čísla ...................................... 170
Pascalov trojuholník ................................... 171
Pravdepodobnosť ....................................... 173
Štatistika ..................................................... 178

DÔKAZY .................................................... 185
VÝSLEDKY ÚLOH ...............................

OBSAH

• Základy matematiky
• Funkcie
• Planimetria
• Stereometria

• Kombinatorika
• Pravdepodobnosť
• Štatistika
• Dôkazy

Ucelený prehľad stredoškolského učiva

príprava na prijímacie 
skúšky na vysokú školu

testy na www.priroda.sk

  750 úloh

 s odpoveďami

+ testy

kvadratrická  závislosť ................................... 53

 ................................. 64
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MATURITA Z DEJEPISU
Zuzana Pravdová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
112 strán + testy  
na www.priroda.sk
8,50 €

MATURITA Z NÁUKY 
O SPOLOČNOSTI  
A OBČIANSKEJ NÁUKY
Andrea Martinská Vavrová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
148 strán
8,50 €

MATURITA Z UMENIA 
A KULTÚRY, DEJÍN 
UMENIA A ESTETIKY
Katarína Platznerová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
160 strán
8,50 €

Nová zhrňujúca publikácia poskytne študentom 
prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo 
základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereo-
metrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky 
a dôkazov. Príprava na vysokú školu.

Nové, prepracované vydanie príručky pre maturan-
tov ponúka prehľad svetových, najmä však 
európskych a slovenských dejín. Po každej kapitole 
nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené 
na konci knihy. Súčasťou publikácie je aj slovník 
historických pojmov.

Najdôležitejšie informácie o tvorbe významných 
osobností a ich dielach. Autorka kladie dôraz na 
previazanosť umenia so spoločensko-historickou  
situáciou, aby študenti dokázali vnímať umenie 
a jeho vývoj v širšom kontexte.

Učivo zo slovenského jazyka, verbálna a neverbál-
na komunikácia, práca v knižnici a s informáciami. 
Metodická príručka na stiahnutia zdarma na www.
priroda.sk.  

30 modelových maturitných zadaní zo všetkých 
oblastí jazyka a literatúry a ďalšie užitočné 
informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, 
ktoré študentom umožnia zlepšiť ich prípravu na 
maturitu.

Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informá-
cie z filozofie, psychológie a sociológie, práva, politoló-
gie a ekonómie. Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy 
a ich správne riešenia.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE SŠ
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ANGLICKÝ JAZYK   
Príprava na maturitu
Gabriela Tkáčová 
Philip Richard Merchant
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
128 strán + CD
12,95 €

ENGLISH GRAMMAR 
WORKBOOK 
Príprava na maturitu
Monika Srnková
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
160 strán + CD
10,90 €

OSOBNOSTI SLOVENSKA 
– I. diel                        10,95 €

–  II. diel                     12,85 €
Jozef Leikert 
115 x 165 mm 
tvrdá väzba 
352 strán

ENGLISH 
GRAMMAR 
WORKBOOK
MONIKA SRNKOVÁ

PRÍPRAVA NA M ATURITU
• TESTY 
• SLOVOTVORBA
• GRAMATIKA
• POČÚVANIE S POROZUMENÍM
• ČÍTANIE S POROZUMENÍM
• SLOHOVÁ PRÁCA
• ROZPRÁVANIE
• PRÁCA S OBRÁZKAMI
• DIALÓGY
• PRÁCA V SKUPINÁCH 

POČÚVAJTE A ČÍTAJTE 
ÚRYVKY Z DIEL 
SVETOZNÁMYCH AUTOROV 
A PRECVIČTE SI 
GRAMATIKU

ISBN 978-80-07-01898-3

www.priroda.sk

Cvičebnica anglickej gramatiky ponúka možnosť 
dôkladne sa pripraviť na maturitnú, prípadne jazykovú 

skúšku prostredníctvom literárnych textov a životopisov 
anglicky píšucich autorov. Cvičebnica je spracovaná formou 
testov, ktoré zodpovedajú súčasným písomným maturitným 
skúškam. Skladajú sa z troch častí: použitie jazyka, čítanie 
s porozumením a počúvanie s porozumením. Okrem testov 

je v každej kapitole niekoľko tém na slohovú prácu, ktorá 
je tiež súčasťou písomnej maturitnej skúšky. Cvičebnica je 
výborným pomocníkom aj pri príprave na ústnu maturitnú 
skúšku. Okrem poznatkov z literatúry anglicky hovoriacich 

krajín ponúka každá kapitola prácu s obrázkami, 
rozhovory, prípadne prácu v skupinách, ale aj otázky 

na diskusiu, ktoré zahŕňajú tematické okruhy 
ústnej maturitnej skúšky.
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Anglicko-slovensk˘
slovensko-anglick˘
vreckov˘ slovník

20 000 
hesiel +

CD

Vreckov˘ anglicko-slovensk˘ a slovensko-
-anglick˘ slovník je urãen˘ pre ‰irokú 
verejnosÈ. V˘berom hesiel a v˘znamov 
reaguje na súãasné potreby pouÏívateºov 
oboch jazykov. V anglicko-slovenskej 
ãasti sa heslá uvádzajú s v˘slovnosÈou 
v medzinárodnej fonetickej transkripcii.

Slovník obsahuje 
• pribliÏne 20 000 hesiel, 
• aktuálnu v‰eobecnú slovnú zásobu,
• odborné termíny z oblasti ekonomiky, 

obchodu, práva, politiky, spoloãensk˘ch 
vied, techniky a pod., 

• najfrekventovanej‰ie slová z americkej 
angliãtiny.

www.priroda.sk

ISBN 978-80-07-01509-8

CVIČEBNICA NEMECKÉHO 
JAZYKA
Grammatik-Karussell
Príprava na maturitu
Ivica Kolečáni-Lenčová a kol.
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
104 strán
6,90 €

MATURITA Z BIOLÓGIE
Ján Križan – Mária Križanová
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
180 strán + testy  
na www.priroda.sk
8,50 €

MATURITA Z CHÉMIE
Viera Lisá
205 x 290 mm 
mäkká väzba 
160 strán
11,50 €

príprava na prijímacie 
skúšky na vysokú školu

Ján Križan
Mária Križanová

Maturita 
z biológie

Ucelený prehľad stredoškolského učiva

†test
y

• vlastnosti živých 
organizmov

• chemické zloženie živej 
hmoty 

• štruktúra nebunkových 
organizmov 

• bunka – základná stavebná 
jednotka živých sústav 

• rastlinné pletivá a orgány 
• živočíšne tkanivá

• orgány a orgánové sústavy 
živočíchov 

• fyziológia bunky, rastlín, 
živočíchov

• prehľad systému živej 
prírody 

• biológia človeka 
• genetika
• ekológia

3. aktualizované vydanie

testy na www.priroda.sk

Jadro publikácií tvoria úlohy na precvičovanie gramatických tvarov jednotlivých slovných druhov, základných 
pravidiel vetnej stavby, spôsobov tvorenia slov a cvičenia na upevnenie a rozšírenie aktívnej slovnej zásoby. 
Úroveň B

1
 a B

2
.

Nová publikácia určená maturantom a všetkým, ktorí 
sa potrebujú dobre pripraviť na prijímacie skúšky, 
ponúka prehľad stredoškolského učiva z chémie v 
témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a 
anorganická chémia, chemický dej. 

Cvičebnica anglickej gramatiky ponúka možnosť 
dôkladne sa pripraviť na maturitnú, prípadne 
jazykovú skúšku prostredníctvom literárnych textov 
a životopisov anglicky píšucich autorov. Cvičebnica 
je spracovaná formou testov, ktoré zodpovedajú 
súčasným písomným maturitným skúškam.

Prehľadne spracované stredoškolské učivo z bio-
lógie. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej 
miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu  
z tohto predmetu, pretože kniha je určená  
študentom s hlbším záujmom o biologické vedné 
disciplíny.

Publikácie priblížia čitateľom 
životné osudy a dielo ľudí, ktorí sa 
natrvalo zapísali do pamäti nielen 
súčasníkov, ale i nasledujúcich 
generácií. Ich spoločným znakom  
je, že hoci žili v rôznych dobách  
a v odlišných podmienkach, tvorili 
dejiny našej krajiny a zanechali  
po sebe dielo, nad ktorým sa oplatí 
zamyslieť.

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE SŠ



AKO KÚPIŤ E-BOOK?
1. Na www.priroda.sk v sekcii E-books si vyberte titul, vložte ho do nákupného košíka, vyplňte objednávku a zvoľte spôsob platby. 

2. Ponúkame vám možnosť vybrať si z dvoch bezhotovostných spôsobov platby:

  Bankový prevod – po odoslaní objednávky vám pošleme na uvedený e-mail zálohovú faktúru na úhradu.

  Platba online – knihu zaplatíte priamo vašou platobnou kartou.

3.  Po pripísaní čiastky na náš účet dostanete od nás potvrdzujúci e-mail s elektronickou knihou vo formáte PDF a s heslom, ktoré 

je potrebné zadať, aby ste súbor otvorili.

4. Od tejto chvíle máte svoju elektronickú knihu k dispozícii pre váš stolový počítač, notebook alebo tablet. 

Názov cena v € 

AKO BYŤ BOHATÝ 5,23

AKO POSTUPOVAŤ V SÚDNOM SPORE 0,67
AKO PREDAŤ, KÚPIŤ, DAROVAŤ A VYMENIŤ 
NEHNUTEĽNOSŤ

1,56

AKO SI ZÍSKAŤ DÔVERU A VPLYV 6,97
AKO SI ZÍSKAŤ PRIATEĽOV A PÔSOBIŤ NA ĽUDÍ  
V DIGITÁLNOM VEKU 

6,97

AKO ŽIŤ BOHATŠÍ ŽIVOT 5,23

ATLAS OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY OF 
DOMESTIC ANIMALS 1 (v AJ) 

32,20

ATLAS OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY OF 
DOMESTIC ANIMALS 2 (v AJ) 

32,20

ATLAS OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY OF 
DOMESTIC ANIMALS 3 (v AJ)

32,20

AŽ NA VRCHOL HORY 8,33

CVIČEBNICA NEMECKÉHO JAZYKA 4,83

ČESKÁ REPUBLIKA – turistický sprievodca (v ČJ)        3,93

ČO JESŤ, KEĎ... 5,53

ČO NEJESŤ, KEĎ.. 5,53

ČO PIŤ, KEĎ.. 5,53

ČO VÁM CHÝBA, KEĎ.. 5,53

DETOXIKÁCIA TELA 5,53

DOBA JEDOVÁ 8,75

DOBA JEDOVÁ 2 8,75

FRANCÚZSKA KONVERZÁCIA       2,77

FRANCÚZSKA KONVERZÁCIA (v ČJ) 2,77

FRČKO A JEŽKO           1,14

CHUDNEME S ROZUMOM 5,53

CHYSTÁME SA DO PRÍMY 3,23

JA SOM JA A TY SI TY 4,55

KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA... 4,10

KOMUNIKÁCIA – CESTA K ÚSPECHU 6,65

KONVERZAČNÉ TÉMY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 4,39

KUCHÁRKA V GATIACH       11,17

LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD 8,33

LIEČIVÁ SILA ANTIOXIDANTOV 5,53

MÁM TVOJE ČÍSLO 8,33

MISTERIOSO 8,33

MUŽI NETÚŽIA IBA PO SEXE 3,85

MYSLENIE UZDRAVUJE 5,53

NEMČINA PRE SAMOUKOV A JAZYKOVÉ KURZY 8,72

Názov cena v € 

NOVÁ MATURITA – GEOGRAFIA                          4,39

NOVÉ TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 3,47

OSOBNOSTI SLOVENSKA – I. diel 7,67

OSOBNOSTI SLOVENSKA – II. diel 7,67

OSOBNOSTI SVETOVEJ POLITIKY 8,11

PÄŤMINÚTOVKY Z MATEMATIKY pre 1. ročník ZŠ 2,53

PÄŤMINÚTOVKY Z MATEMATIKY pre 2. ročník ZŠ 2,53

PÄŤMINÚTOVKY ZO SJ pre 3. a 4. ročník ZŠ 2,77

PÄŤMINÚTOVKY ZO SJ pre 5. a 6. ročník ZŠ 3,00

PO ANGLICKY ZA ŠTYRI TÝŽDNE 9,27

PREHĽAD PSYCHOLÓGIE 7,88

PREJAVY NA VEREJNOSTI 6,97

PRÍRUČKA HUBÁRA (v ČJ) 3,09

SLOH PRE 2. STUPEŇ ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ   2,07

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY 9,45

SLOVENSKO ZAUJÍMAVOSTI – UNIKÁTY – RARITY 11,96

SVADOBNÁ NOC 8,33

ŠKOLSKÝ ANGLICKO-NEMECKO-SLOVENSKÝ 
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK

4,89

ŠKOLSKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV           5,55

ŠPANIELSKA KONVERZÁCIA         2,77

ŠTVRTKY V PARKU 6,93

TAJOMSTVO PROSPERITY         5,87

TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA pre žiakov 9. ročníka ZŠ 3,00

TESTY Z NEMECKÉHO JAZYKA PRE SŠ S RIEŠENIAMI 4,39
TESTY Z NEMECKÉHO JAZYKA  
pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

3,00

THE CZECH REPUBLIC (v AJ) 3,93

TSCHECHISCHE REPUBLIK (v NJ) 3,93

ÚSPECH SI TY           3,07

VESELÉ BÁSNIČKY PRE MALÉ DETIČKY 3,00

VESELÉ POČÍTANIE      3,00

VÝLETY PO EURÓPE 1,60

ZBIERKA ÚLOH ZO SJ pre 5. ročník ZŠ 3,23

ZBIERKA ÚLOH ZO SJ pre 6. ročník ZŠ 3,23

ZBIERKA ÚLOH ZO SJ pre 7. ročník ZŠ 3,23

ZBIERKA ÚLOH ZO SJ pre 8. ročník ZŠ 3,70

ZBIERKA ÚLOH ZO SJ pre 9. ročník ZŠ 3,70

ZLÁ KRV 8,33

ŽENY NETÚŽIA IBA PO TOPÁNKACH 3,85

ŽIVOT JE KRÁTKY 6,97

ELEKTRONICKÉ KNIHY



VŽDY AKTUÁLNU PONUKU KNÍH
NÁJDETE V NAŠOM E-SHOPE

NA www.priroda.sk

NOVINKY, AKCIE, ZĽAVY, AKTUALITY
www.priroda.sk



OBJEDNÁVKA
Nezabudnite, že pri objednávke nad 30 € u nás poštovné a balné neplatíte!

Objednávku môžete vyplniť aj na www.priroda.sk.  
Zaregistrujte sa na našej webovej stránke a nakupujte v našom e-shope so zľavou 20%. 

Meno a priezvisko   ....................................................................................................................................

Firma   .................................................................................. IČO  ..................................................................

DIČ  ...................................................................................... IČ DPH  ...........................................................

Adresa  .................................................................................................. PSČ  ................................................

Tel.  ...........................................................    e-mail  .......................................................................................

Názov knihy Cena v € Počet výtlačkov Spolu

POSIELANIE INFORMÁCIÍ O KNIŽNÝCH NOVINKÁCH 

Súhlasím s tým, aby ste mi elektronickou poštou posielali informácie o knižných novinkách  

na uvedenú e-mailovú adresu                    áno □                      nie □

Spôsob úhrady:                                 dobierka □                             predfaktúra □

Dátum  .................................................  Podpis  ................................................................................



AKO NAKUPOVAŤ

SPÔSOB DODANIA TOVARU
• Na dobierku
 Tovar uhradíte pri preberaní na pošte. Platí iba pre dodanie na území Slovenska.
• Predfaktúra  
 Po úhrade predfaktúry vám tovar pošleme poštou. Predfaktúru vám zašleme e-mailom  

po obdržaní objednávky.
• Osobné prevzatie v Ružinove 
 V čase od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní v sídle vydavateľstva na Koceľovej 17, Bratislava.  
• Osobné prevzatie v Petržalke
 V čase od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní v sklade vydavateľstva na Šustekovej ulici 5 – 7  

(oproti poliklinike Šustekova), Bratislava. 

SPÔSOB PLATBY
• V hotovosti do pokladne na našich dvoch prevádzkach.
• Benefitovými poukážkami BENEFIT PLUS.
• Nákupnými poukážkami  SODEXO – UNIVERSAL PASS.
• Darčekovými kupónmi CADHOC – Darčekový kupón a Relax kupón.
• Benefitovými poukazmi CAFETERIA.SK. 
• SPHERE card.

DODACIE PODMIENKY
• Vašu objednávku vybavíme najneskôr do 7 pracovných dní od jej prijatia.
• Pri objednávke do 30 € účtujeme poštovné a balné 3 €.
• Pri objednávke nad 30 € poštovné a balné neplatíte.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava, číslo účtu: SK5411000000002628191446;
IČO: 35787147, IČ DPH: SK2020256601; 
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 21615/B 

KONTAKTY
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o. Sklad Vydavateľstva Príroda, s. r. o.
Koceľova 17 Šustekova 5 – 7
821 08 Bratislava 2 851 04 Bratislava
Tel.: 02/55 42 51 60 Tel.: 0905 757 860
Fax: 02/20 71 96 33 e-mail: sklad@priroda.sk
e-mail: obchod@priroda.sk 

www.priroda.sk
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