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Na našej webovej stránke neustále pribúdajú nové elektronické knihy. Navštívte www.priroda.sk

ELEKTRONICKÉ KNIHY

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 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. 

 Prajeme vám príjemné čítanie!

Názov 
cena 
v €

AKO BYŤ BOHATÝ 5,23

AKO POSTUPOVAŤ V SÚDNOM SPORE 0,67

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

CVIČEBNICA NEMECKÉHO JAZYKA 4,83

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

ČO JESŤ, KEĎ... 5,53

FRANCÚZSKA KONVERZÁCIA 2,77

FRANCÚZSKA KONVERZÁCIA (v ČJ) 2,77

FRČKO A JEŽKO 1,14

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

NEMČINA PRE SAMOUKOV A KURZY 8,72

NOVÁ MATURITA – GEOGRAFIA 4,39

OSOBNOSTI SLOVENSKA – I. 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

Názov 
cena 
v €

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

ŠKOLSKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV 5,55

ŠKOLSKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV (v ČJ) 5,55

ŠPANIELSKA KONVERZÁCIA 2,77

TAJOMSTVO PROSPERITY   5,87

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

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

TESTY Z NEMECKÉHO JAZYKA PRE SŠ  S RIEŠENIAMI 4,39

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
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Vydavateľstvo Príroda je vydavateľstvo s dlhoročnou tradíciou. Počtom vydávaných titulov 
patríme medzi TOP desať slovenských vydavateľstiev. Doteraz sme vydali vyše 9  000 knižných 
titulov rôznych žánrov, za mnohé z nich sme získali domáce i medzinárodné ocenenia.

V minulosti sme sa špecializovali predovšetkým na prírodovedeckú a pôdohospodársku lite-
ratúru a vydávali sme najmä knihy pre milovníkov prírody – záhradkárov, chovateľov, hubárov 
a podobne.

Dnes je naša ponuka oveľa širšia a pestrejšia. Vyberie si u nás každý. Vydávame úžasnú beletriu 
(nielen pre ženy), ktorá chytí za srdce a nedovolí prestať čítať. Nájdete u nás nádherné obrazo-
vé knihy o Slovensku, ktoré doslova pohladia zrak.

Workoholikom odporúčame odbornú motivačnú literatúru, deťom zase zábavné i náučné 
knihy šité na mieru podľa ich veku. Veľký výber zaznamenáte pri jazykovej literatúre, ale aj pri 
populárno-náučných knihách z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied. Venujeme 
sa tiež zdravému životnému štýlu a v našich kuchárskych knihách nájdete recepty „od babič-
ky“, ale aj tie doposiaľ nepoznané.

Každá naša kniha je zhmotnením práce niekoľkých desiatok ľudí. Sú to naše malé umelecké 
diela. Naše radosti. Naše lásky. Sme presvedčení, že si nájdu miesto aj u vás na poličke. Je to 
jednoduché. Stačí si vybrať…

Ing. Táňa Pastorková 
riaditeľka Vydavateľstva Príroda

KNI Y SÚ NÁDOBAMI DKNIHY SÚ NÁDOBAMI DUCHA...
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MÁM TVOJE ČÍSLO * NOVINKA
Sophie Kinsellová

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 360 strán
11, 90 €
Stačilo niekoľko pohárov šampanského s kamarátkami a Poppy sa život 
otočil hore nohami. Stratila svoj zásnubný prsteň. Jedinú vec na svete, na 
ktorú mala dať pozor. V Magnusovej rodine ho dedí už tretia generácia. 
A stratila ho práve v deň, keď sa jeho rodičia vracajú zo Spojených štátov. 
To však nie je všetko, v panike stratila aj mobil. Keď v odpadkovom koši 
zbadala opustený telefón, zdalo sa jej to ako zásah osudu… Čo našla, 
patrí predsa jej! No majiteľ mobilu, obchodník Sam Roxton, má iný názor. 
Chce, aby mu Poppy mobil vrátila a nie je nadšený, že mu číta správy 
a vŕta sa mu v súkromí. Môže to byť ešte komplikovanejšie?

LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD * NOVINKA
Mhairi McFarlaneová

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 408 strán
11, 90 €
Čo sa stane, keď sa odrazu vráti muž, ktorý odišiel z vášho živo-
ta? Rachel a Ben tvorili nerozlučnú dvojicu, až kým sa ich priateľ-
stvo nerozpadlo. Život šiel ďalej. Ben sa oženil, Rachel sa roziš-
la s dlhoročným priateľom. Je to už desať rokov, čo spolu hovorili 
naposledy, ale keď Rachel jedného daždivého dňa narazila na Bena, 
všetky tie roky, keď sa nevideli, sa akoby zázrakom stratili. V tej chvíli, 
keď ho opäť uvidela, Rachel pocítila, že ich staré priateľstvo znovu oží-
va. A spolu s ním aj jej zlomené srdce, ktoré sa nikdy úplne nezacelilo.
Veselý a zároveň srdcervúci príbeh vás chytí za srdce od ich prvého „Ahoj“.

MÁM TVOJE ČÍSLO * NOVINKA

KNIHY PRE DOSPELÝCH

UVOĽNITE SA…
Šálka kávy alebo čaju v zime, ľadovo vychladená 
limonáda v lete. Tak či onak vyložené nohy, pohoda 
a k tomu oddychová kniha v ruke. Tak sa majú čítať 
tieto knihy. Urobte si čas pre seba a začítajte sa do 
napínavých príbehov, prežite romantickú lásku, vcíťte 
sa do hlavných hrdinov a hlavne – zabudnite na 
starosti. Príbeh sa začína.

MEDZINÁRODNÉ BESTSELLERY
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ŠTVRTKY V PARKU * NOVINKA
Hilary Boydová

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 248 strán
9, 90 €
Keď sa po rokoch manželstva George bez vysvetlenia odsťahoval z ich 
spoločnej spálne, Jeanie nechápala, čo sa stalo. Urobila ona nejakú 
chybu? Alebo si niekoho našiel? Po trýznivých otázkach bez odpovedí 
to vzdala a časom sa prispôsobila pomalému a bolestivému vytrácaniu 
emócií z ich vzťahu. Človek má však v každom veku právo na lásku. Ona 
ju opäť stretla vo štvrtok v parku. Bude mať Jeanie odvahu obrátiť svoj 
život naruby a začať nový vzťah s Rayom?

SVADOBNÁ NOC * NOVINKA
Sophie Kinsellová

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 376 strán
11, 90 €
Lottie sa veľmi chce vydať. Pravdaže, za toho pravého. Je presvedčená, že 
jej priateľ ju každú chvíľu požiada o ruku. Keď sa tak nestane a ona zrazu 
stretne svoju prvú lásku, rozhodne sa konať. Vydá sa za Bena, lásku spred 
pätnástich rokov, hneď a zaraz, bez zásnub a zbytočných ceremónií. Má 
iba jednu podmienku: budú sa milovať až po uzatvorení manželstva. Je 
to dokonalý plán. Na druhej strane…  Fliss, Lottina sestra, sa práve roz-
vádza a nechce, aby jej mladšia sestra urobila rovnakú chybu ako ona. 
Rozhodne sa Lottie prekaziť manželstvo a prenasleduje novomanželov 
na romantickej ceste až na grécky ostrov. Lottie prežije svadobnú noc, 
na ktorú nikdy nezabudne. Alebo radšej zabudne?

RECEPTY NA PREŽITIE * NOVINKA
Peter Krištúfek

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 120 strán
7, 90 €
Podľa Winstona Churchilla „sa človek občas potkne o pravdu, ale väčši-
nou sa pozbiera a ide ďalej“. O autorovi tejto knižky, lekárovi a pedagó-
govi Petrovi Krištúfkovi to našťastie neplatí, on svoje „potknutia o prav-
du“ nenechal iba tak, ale zaznamenal ich pre seba i pre ostatných. Čitateľ 
tak dostáva do rúk originálny súbor jeho „receptov na prežitie“, ktoré 
vznikali od začiatku deväťdesiatych rokov až po súčasnosť. Autor v tých-
to krátkych zamysleniach nielen z prostredia zdravotníctva vyjadruje 
svoje životné pravdy a svoj postoj k dôležitým veciam i zdanlivo bezvýz-
namným maličkostiam, ktoré tvoria náš život.
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PREDSTAVUJEME VÁM:

DALE CARNEGIE
Otec-zakladateľ techník osobného rozvoja. Pravdepodobne 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.

VYUŽI ŠANCU 
NA ÚSPECH * NOVINKA
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 208 strán
9, 95 €
V tejto knihe si ozrejmíme, prečo sa zmenám 
väčšinou bránime a čo podniknúť na prekona-
nie tohto odporu.

AKO SI ZÍSKAŤ PRIATEĽOV A PÔSOBIŤ NA ĽUDÍ 
V DIGITÁLNOM VEKU * NOVINKA
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 160 strán
9, 95 €
V dnešnom svete moderných technológií sa ľudia čoraz častejšie dorozu-
mievajú pomocou obrazoviek počítačov a nových technológií. Poradíme 
vám, ako na to.

AKO NAŠTARTOVAŤ SVOJU KARIÉRU * NOVINKA
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 248 strán
9, 95 €
Postup v kariére nie je ľahká úloha, ale ak skutočne túžite po posunutí 
sa vo zvolenej oblasti a ste ochotní vynaložiť adekvátne úsilie, snaha 
sa vám vyplatí.

AKO SA ZBAVIŤ STAROSTÍ 
A ZAČAŤ ŽIŤ * NOVINKA
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 320 strán
9, 95 €
Táto kniha vás naučí, ako prekonávať návyky spô-
sobujúce obavy a ako si vybudovať duševný po-
stoj, ktorý navodí pocit sebaistoty a šťastia.



B
EL

ET
R

IA

5

M
O

TI
V

Á
C

IA
, K

A
R

IÉ
R

A

5

ŽIVOT JE KRÁTKY
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 196 strán
9, 95 €
Ako objaviť a využiť vašu vnútornú silu, aby ste ňou vedeli obohatiť 
svoj život, premôcť nepriazeň osudu a dosiahnuť šťastie, harmóniu, 
zdravie a prosperitu.

AKO SI ZÍSKAŤ DÔVERU A VPLYV
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 192 strán
9, 95 €
Aj vy v sebe môžete nájsť vnútorné čaro a vypestovať si vlastnosti, 
ktoré k vám pritiahnu každú ľudskú bytosť. Stačí len zvládnuť tech-
niky, ktoré takú osobnosť tvoria.

KOMUNIKÁCIA – CESTA K ÚSPECHU 
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 136 strán
9, 50 €
Kniha ponúka overené stratégie na zdokonalenie ústnej aj písom-
nej komunikácie.

AKO SA TEŠIŤ ZO ŽIVOTA A Z PRÁCE
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 192 strán
6, 61 €
Každý, kto sa naučí zladiť prácu so svojím životom, môže v nich 
nájsť uspokojenie.

AKO ŽIŤ BOHATŠÍ ŽIVOT 
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 120 strán
7, 47 €
Rady, ktoré vám pomôžu prekonať problémy a dosiahnuť lepší, 
produktívnejší a uspokojivejší život.
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PREJAVY NA VEREJNOSTI – 
CESTA K ÚSPECHU     
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 200 strán
9, 95 €
Získať sebavedomie a odvahu, ako aj schopnosť pokojne a jasne uva-
žovať počas príhovoru k viacerým poslucháčom nie je ani zďaleka taká 
náročná vec, ako si ľudia myslia.

ÚSPECH SI TY 
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 104 strán
4, 59 €
Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí, ako získať sebavedomie 
a pôsobivo rečniť, ale aj ako sa zbaviť starostí a začať žiť.

AKO SI ZÍSKAVAŤ PRIATEĽOV 
A PÔSOBIŤ NA ĽUDÍ
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 264 strán
9, 95 €

BUĎTE VEDÚCOU 
OSOBNOSŤOU

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 200 strán
6, 87 €

AKO ÚSPEŠNE PREDÁVAŤ
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 286 strán
10, 59 €
Ako úspešne predávať je overený, logický sprievodca procesom pre-
daja krok za krokom od uznávaného odborníka na školenie predaj-
cov. Pomáha dosiahnuť vzájomne prospešné výsledky pre predajcov 
i kupujúcich. Kniha je nabitá príkladmi z reálneho života, ktoré pre-
dajcovia môžu okamžite uplatniť pri svojej práci. 
i kupujúcich. Kniha je nabitá príkladmi z reálneho života, ktoré pre-
dajcovia môžu okamžite uplatniť pri svojej práci. 
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EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA * NOVINKA
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 192 strán
9, 95 €
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 mô-
žete nájsť správne odpovede.

TESTY IQ + EQ
Viac ako 600 otázok a odpovedí
165 × 240 mm, mäkká väzba, 256 strán
9, 95 €
Vyše 600 otázok, pomocou ktorých zistíte, akým duševným 
a emocionálnym potenciálom v skutočnosti disponujete.

TAJOMSTVO PROSPERITY 
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 128 strán
8, 39 €
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 bolo len jedno z mnohých 
prekvapení.

AKO BYŤ BOHATÝ 
130 × 200 mm, tvrdá väzba, 104 strán
7, 47 €
Najzaujímavejšie myšlienky tých najpozoruhodnejších autorov 
zoradené tak, aby sa navzájom podporovali a osvetľovali. Nájde-
te v nej nové myšlienky, ktoré potrebujete na to, aby ste získali 
bohatstvo, po ktorom túžite.

AKO HODNOTIŤ SVOJ ŽIVOT * NOVINKA
135 × 205 mm, tvrdá väzba, 168 strán
9, 95 €
Táto kniha vám pomôže pokračovať vo vašej ceste tak, aby ste si 
vedeli dať jednoznačnú odpoveď na otázku, ako budete hodnotiť 
svoj život.

MOTIVÁCIA OD INÝCH AUTOROV
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KNIHA RECEPTOV
NOVÁ DIÉTA 5:2 * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 224 strán
12, 90 €
Kniha receptov Nová diéta 5:2 vám ponúka 150 zdravých, nízkokaloric-
kých receptov, od jednoduchých raňajok až po komplexnejšie večere 
a pomôže vám tak včleniť diétu do vášho každodenného života.

Kniha receptov Nová diéta 5:2 vám ponúka 150 zdravých, nízkokaloric-
kých receptov, od jednoduchých raňajok až po komplexnejšie večere 

TOP DIÉTA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 128 strán
8, 90 €
Ako schudnúť a udržať si hmotnosť bez hladovania? V tejto knihe nájdete 
zaujímavé a netradičné recepty na jedlá, ktoré nemajú viac ako 400 kcal.

SUPERIMUNITA * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 304 strán
13, 90 €
Základný sprievodca zdravou výživou, ktorý vám pomôže zvýšiť obra-
nyschopnosť vášho tela a žiť tak dlhšie, zdravšie a bez chorôb. Kniha po-
predného odborníka a lekára, ktorý sa špecializuje na prevenciu a liečbu 
chorôb, ponúka podrobný návod na pevné zdravie.

Nezdravý životný štýl a zlé stravovacie návyky majú často na svedomí zníženie imunity a zdravotné 
ťažkosti. Žiaľ, väčšina ľudí tento poznatok podceňuje. Nasledujúce knihy majú schopnosť dodať vitalitu 
aj energiu, a dokonca predĺžiť život. Zoznámite sa s mnohými odporúčaniami, návodmi a ďalšími radami, 
ktoré vás privedú k šťastnejšiemu životu, zaktivizujú vaše liečivé sily a naštartujú proces sebauzdravenia. 
Ste pripravení? Nový život máte pred sebou.

ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

NOVÁ DIÉTA 5:2 * NOVINKA
145 × 225 mm, tvrdá väzba, 224 strán
9, 90 €
Je možné päť dní v týždni normálne jesť a pritom schudnúť a cítiť sa 
zdravšie? Výskum prerušovaného pôstu ukazuje, že občasné hladova-
nie nielenže pomáha chudnúť, ale tiež znižuje riziko vzniku mnohých 
chorôb. Táto kniha prináša výsledky nového prelomového výskumu vo 
forme stravovacieho programu, ktorý sa dá ľahko zahrnúť do každoden-
ného života. Jedlá, ktoré pripravíte rýchlo a ľahko, osem strán fotografi í 
jedál typických pre „pôstne dni“, počítadlo kalórií na uľahčenie dodržia-
vania programu a oveľa viac.
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Jedy na nás číhajú v bežných potravinách, kozmetike i liečivách. Všetky skryté pravdy o odvráte-
nej stránke moderného životného štýlu a nebezpečných látkach okolo nás, ktoré reklama, médiá 
a často aj medicína odporúčajú ako zdraviu prospešné, odhaľuje český knižný bestseller Doba je-
dová, ktorý vyšiel prvýkrát v slovenčine a vyvolal rozruch nielen v slovenských domácnostiach, ale 
aj u odbornej verejnosti.

PREŽIJEME DOBU JEDOVÚ?
Autori, prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., 
medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikológie, kriticky 
a zrozumiteľne píšu o škodlivých látkach v potravinách, nápojoch, kozmetike, 
liekoch, v potravinových doplnkoch a v životnom prostredí vôbec. Slovenská 
verejnosť dostáva do rúk unikátnu príručku, ktorá jej pomôže zorientovať sa 
v neprehľadnej oblasti ovládanej záujmami trhu a zisku a poskytne jej užitočné
rady, ako sa brániť pred mnohými zdravotnými rizikami.

DOBA JEDOVÁ * NOVINKA
145 × 205 mm, mäkká väzba, 296 strán
12, 50 €

DOBA JEDOVÁ 2 * NOVINKA
145 × 205 mm, mäkká väzba, 368 strán
12, 50 €
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SUPERPOTRAVINY * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 248 strán
11,90 €
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 to-
uto knihou a choďte sa pozrieť do chladničky alebo do špajzy, kde 
určite objavíte správnu medicínu.

JARMILA MANDŽUKOVÁ
Odborníčka na zdravú výživu a životný štýl, rodáčka z Čiech, absolventka
Vysokej školy poľnohospodárskej. Vydala viac ako 80 kníh u nás i v zahraničí, 
ktoré sa týkajú najmä zdravého životného štýlu. Pravidelne publikuje v rôznych 
lifestylových časopisoch, je častým hosťom v televíznych reláciách zaoberajúcich 
sa zdravím nielen fyzickým, ale aj duševným.

PREDSTAVUJEME VÁM:

MYSLENIE UZDRAVUJE
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 145 strán
7,90 €
Sila myšlienky dokáže hlbokým a často zásadným spôsobom 
ovplyvniť všetky oblasti nášho života a zdravia. Čítaním tejto knihy 
a použitím odporúčaných metód môžete „stratit“ len pár hodin času, 
ale získať roky života.

LIEČIVÁ SILA VITAMÍNOV 
A MINERÁLNYCH LÁTOK * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 280 strán
10,90 €
Vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, výťažky z rastlín, včelie 
produkty a ďalšie látky sú pre náš organizmus dôležité a ich výskum 
dosiahol obrovský pokrok. Cieľom tejto knihy je poskytnúť zaujíma-
vé a vyčerpávajúce informácie o týchto látkach, ktoré pôsobia nielen 
preventívne, ale sú aj vhodným prostriedkom pri liečbe mnohých 
chorôb a zdravotných ťažkostí.

a použitím odporúčaných metód môžete „stratit“ len pár hodin času, 
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ČO VÁM CHÝBA, KEĎ…
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 180 strán
7,90 €

Knihy ponúkajú zaujímavé informácie a užitočné rady, ako preventívne pôsobiť proti choro-
bám alebo liečiť bežné choroby či zdravotné ťažkosti pomocou rozmanitých jedál a nápojov. 
Autorka vychádza z myšlienky, že chorobám treba najskôr predchádzať a až potom ich liečiť.

ČO PIŤ, KEĎ…
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 184 strán
7,90 €

ČO JESŤ, KEĎ… 
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 216 strán
7,90 €

PARTNERSKÉ HOROSKOPY
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 180 strán
7,90 €
Hľadáte skutočnú lásku? Máte partnera a nie ste si istí, že je ten pravý? 
Prečo sú obľúbení partneri narodení v znamení Raka a prečo sú ťažkosti 
s Kozorožcom? Astrologický sprievodca, ktorý ukazuje nielen klady, ale 
aj možné úskalia spojení jednotlivých znamení zverokruhu.

CHUDNEME S ROZUMOM
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 136 strán
7,90 €
Táto kniha vám neponúka nijaké návody na tyranské redukčné diéty. 
Ponúka vám rady, podnety a recepty, ktoré vám zaručia, že schudnete, 
a najmä zostanete štíhli raz a navždy.

ČO NEJESŤ, KEĎ… * NOVINKA
145 × 205 mm, tvrdá väzba, 136 strán
7, 90 €

CHUDNEME S ROZUMOM

PRIPRAVUJEME:
• ZÁZRAČNÉ LIEKY PRÍRODY
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BLESKOVKY V KUCHYNI – NÁTIERKY, 
ŠALÁTY, CHUŤOVKY * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 200 strán
10, 90 €

PRIPRAVUJEME:
• 1000 RECEPTOV – RÝCHLO A ĽAHKO

BLESKOVKY V KUCHYNI – MÚČNIKY * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 248 strán
10, 90 €

BLESKOVKY V KUCHYNI – VEČERE * NOVINKA
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 248 strán
10, 90 €

100 NAJSLÁVNEJŠÍCH RECEPTOV * NOVINKA
205 × 290 mm, tvrdá väzba, 208 strán
13, 90 €
Najúžasnejšie a najchutnejšie delikatesy takmer z každého kúta našej 
planéty. Jedlá, ktoré preveril čas a vyšperkoval ich k dokonalosti. Niekto-
ré sú náročnejšie na čas a prípravu, ale sú tu aj rýchle a jednoduché jedlá, 
ktoré zvládne aj domáci šéfkuchár – začiatočník.

VARÍME, PEČIEME...

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! 
Neuveriteľné? Stavte sa!

• BLESKOVKY V KUCHYNI – MENU
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KUCHÁRKA V GATIACH 
165 × 240 mm, tvrdá väzba, 328 strán
15, 95 €

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

VEĽKÁ RODINNÁ KUCHÁRKA
165 × 240 mm, penová väzba, 304 strán   
 14, 95 €

MÚČNIKY A MÚČNE JEDLÁ
215 × 275 mm, penová väzba, 304 strán

14, 95 €

V oboch kuchárskych knihách nájdete bohatý výber 500 osvedčených receptov tradičnej sloven-
skej kuchyne. Ponúkame vám návody na prípravu predjedál, polievok, hlavných chodov z mäsa či 
zeleniny, ale aj sladkých a slaných dobrôt.

SLOVENSKÁ KUCHÁRKA • SLOVAK CUISINE

Ponúkame vám výnimočné kuchárky. Návod nie-
len pre mužov, prečo začať, ako sa zlepšiť a dobrým 
varením prispieť k pohode a zdraviu celej rodiny 
i priateľov. Obsahuje viac ako sto overených tradič-

SVIATOČNÉ PEČENIE
195 × 235 mm, tvrdá väzba, 272 strán
15, 95 €
Kniha vám ponúka množstvo skvelých receptov, rád a postupov na pe-
čenie na rodinné oslavy, sviatky, svadby, návštevy či len na spríjemnenie 
nedeľnej pohody.

Hľadáte vhodný darček pre priateľov v zahraničí? V týchto 
jedinečných kuchárskych knižkách nájdete recepty v dvoch 
jazykoch. Obsahujú výber jedál, ktoré sa varia v súčasných 
slovenských rodinách, ale majú už svoju tradíciu.

SLOVENSKÁ KUCHÁRKA • SLOWAKISCHE KÜCHE

165 × 240 mm, tvrdá väzba, 88 strán
8, 95 €

ných i moderných receptov.
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BABIČKINA ŠPAJZA NAD ZLATO * NOVINKA
165 × 240 mm, penová väzba, 400 strán
14, 99 €
Zásobte svoju špajzu rôznymi zaváraninami, kompótmi, džemami, 
sirupmi, konzervovanou zeleninou, prípadne výrobkami z mäsa, 
podľa receptov našich starých mám.

ZLATÁ BABIČKINA EDÍCIAZLATÁ BABIČKINA EDÍCIAZLATÁ BABIČKINA EDÍCIA
Domov. To zázračné slovíčko. Každý z nás sa rád vracia do prostredia plného 
lásky a krásnych spomienok. Ako to tie naše mamičky a babičky robia, že vedia 
vytvoriť tú nádhernú neopísateľnú atmosféru? Začítajte sa do našich kníh 
z tejto edície a možno vymeníte supermoderný chemický čistiaci prostriedok za 
prírodnú pomôcku, ktorú používala vaša babička. Možno pochopíte čaro byliniek. 
A možno. sa vám raz podarí aj jej jahodový džem.

Kniha osvedčených receptov od našich mám a babičiek. Nájdete tu 
jedlá jednoduché, každodenné, ale aj náročnejšie, obľúbené domáce 
kompóty, likéry či zaváraniny.

BABIČKINE RADY NAD ZLATO 
165 × 240 mm, penová väzba, 400 strán
14, 99 €
Kniha ponúka množstvo praktických rád a zaujímavých fígľov 
našich babičiek overených časom. Poradí v kuchyni, domácnosti 
i v záhrade.

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

ZLATÁ BABIČKINA KUCHÁRKA
170 × 245 mm, penová väzba, 
400 strán
14, 99 €
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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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www.priroda.sk

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

ČO NAŠE BABIČKY NEVEDELI...

BABIČKINA KNIHA O MEDE * NOVINKA
165 × 240 mm, penová väzba, 320 strán
13, 99 €
V tejto knižke vám ponúkame zaujímavosti o mede a o včelách, 
oboznámime vás s ostatnými včelími produktmi a ich použitím, 
prevedieme vás svetom prírodnej medovej liečby a medovej skráš-
ľovacej kozmetiky.

Porozumieť opačnému pohlaviu nie je vždy 
jednoduché. V týchto knihách sa dozviete 
základné pravidlá na použitie ženy i muža.

VEĽKÝ BABIČKIN SNÁR
130 × 200 mm, penová väzba, 440 strán
9, 99 €
Sny odjakživa patria medzi najtajomnejšie šifry vášho podvedomia. 
Výklad sna je impulzom na zamyslenie, ako sa dostať zo spleti sta-
rostí a problémov.

BABIČKINA LEKÁREŇ NAD ZLATO
165 × 240 mm, penová väzba, 312 strán
13, 99 €
Kniha vám poradí, ako používať bylinky a koreniny v domácich 
podmienkach tak, aby vám pomáhali a liečili vás.

ŽENY NETÚŽIA 
IBA PO TOPÁNKACH
105 × 170 mm, mäkká väzba, 168 strán
5, 50 €

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

PRIPRAVUJEME:
• BABIČKINE POLIEVKY, OMÁČKY A PRÍVARKY    • BABIČKINE JEDLÁ BEZ MÄSA
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Kto chodí po svete s otvorenými očami, má nádej, že uvidí to, čo zostane pred ostatnými navždy skryté. 
Čitatelia týchto kníh uvidia tie najväčšie zázraky, ale i omyly ľudstva a prírody, ktoré sa nahromadili počas 
vekov.  Pochopte a spoznajte svoju minulosť, a tým i celý svet v jeho historickej kráse.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

SLOVENSKO
zaujímavosti • unikáty • rarity
215 × 295 mm, tvrdá väzba, 
128 strán
14, 95 €

SLOVENSKO • SLOVAKIA •
SLOWAKEI • LA SLOVAQUIE

215 × 295 mm, tvrdá väzba, 
112 strán

14, 95 €

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

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

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

Krásne obrazové publikácie podávajú svedectvo o veľkoleposti i bohatosti slovenskej histórie. Zachy-
távajú nielen slovom, ale aj obrazom kultúru slovenského národa, opisujú výnimočné lokality a vzácne 
kultúrne pamätihodnosti Slovenska.
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DEJINY SVETA OD A PO Z * NOVINKA
165 × 235 mm, penová väzba, 408 strán
14, 99 €
Farebná encyklopédia je vynikajúcou pomôckou pre všetkých, ktorí 
sa chcú rýchlo zorientovať v celosvetových dejinách. Abecedné ra-
denie hesiel umožňuje ľahkú orientáciu a rýchle vyhľadanie ktorej-
koľvek dejinnej udalosti. Kniha poslúži aj študentom pri príprave na 
maturitné a prijímacie skúšky.

VEĽKÁ KNIHA POVIER
165 × 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 po-
very sveta.

NAJVÄČŠIE OMYLY ĽUDSTVA
155 × 210 mm, tvrdá väzba, 300 strán
14, 95 €
Kniha ponúka dlhý zoznam ľudských hlúpostí, omylov, chýb a zlých roz-
hodnutí, ale aj následkov, ktoré v histórii spôsobili. Pravdepodobne sa bu-
deme aj naďalej dopúšťať chýb, ale je dobré poznať cestu, ktorou sme už 
prešli.

NAJVÄČŠIE ZÁHADY 
A MYSTÉRIÁ SVETA * NOVINKA
205 x 290 mm, tvrdá väzba, 216 strán
16, 50 €
Vo všetkých časoch a za každých okolností sa vo svete darilo mýtom. 
Inšpirovali sa tým, čo sa odohrávalo mimo ľudského tela a mysle. 
Mýtus je jedna z foriem skúmania záhady či tajomstva. Archeológia 
nás informuje, že náš druh sa za posledných 100 000 rokov nezme-
nil, ale zjavne sme sa od chvíle, keď nastala globálna povodeň, o kto-
rej sa rozprávajú legendy, ďalej vyvíjali len posledných 10 000 rokov. 
Ale čo sa udialo počas tých zvyšných 90 000 rokov? Zotrval ľudský 
druh na tom istom stupni vývoja, alebo vznikla vyspelá civilizácia, 
ktorá záhadne zmizla zo zemského povrchu?
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IZBOVÉ RASTLINY
195 × 270 mm, tvrdá väzba, 140 strán
11, 99 €

PRIPRAVUJEME:
• AKO BYŤ PERFEKTNOU GAZDINKOU

DOMA, V ZÁHRADE, V PRÍRODE

VEĽKÁ KNIHA ŽIVOČÍCHOV
235 × 300 mm, tvrdá väzba, 348 strán
30, 99 €
1582 druhov živočíchov zobrazených na farebných kresbách doplne-
ných textom. V najnovšom vydaní je aktualizované názvoslovie aj výskyt.

VEĽKÝ ATLAS HÚB
145 × 210 mm, tvrdá väzba, 424 strán

15, 77 €

STAVIAME Z KAMEŇA A DREVA
165 × 210 mm, mäkká väzba, 96 strán
9, 26 €
S touto knihou si môžete vo svojej záhradke aj 
bez väčších skúseností vybudovať miesta na po-
sedenie, terasy, cesty, schody a múriky.

MOJA ZÁHRADA
170 × 245 mm, tvrdá väzba, 280 strán
19, 95 €
V tejto knihe nájdete všetky potrebné informácie od naplánovania zá-
hrady až po starostlivosť o ňu.

VEĽKÁ KNIHA IZBOVÝCH RASTLÍN
210 × 295 mm, tvrdá väzba, 192 strán
13, 24 €
Ponúkame vám tipy do interiéru, kreatívne ná-
pady týkajúce sa rastlín a kvetináčov, najdôle-
žitejšie informácie, ktoré treba vedieť o výbere 
a pestovaní vhodných izbových rastlín.

Najväčší slovenský atlas húb obsahuje 800 druhov húb so strednými 
a veľkými plodnicami. Jednotlivé druhy sú rozdelené do štyroch skupín 
– na jedlé, jedovaté, nejedlé a vzácne huby.
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DOMA, V ZÁHRADE, V PRÍRODE ZDRAVIE
Publikácie vyšli s odporúčaním Slovenského Červeného kríža.

PRVÁ POMOC * NOVINKA
145 × 210 mm, mäkká väzba, 288 strán
16, 50 €
Kniha obsahuje aktuálne zásady a postupy pri poskytovaní prvej 
pomoci v situáciách ohrozujúcich život, nehodách na cestách a pri 
rozličných úrazoch. Je vhodná pre širokú verejnosť.

PRÍRUČKA PRE OPATROVATEĽKY CHORÝCH 
V DOMÁCOM PROSTREDÍ
145 × 210 mm, mäkká väzba, 48 strán
1, 75 €
Rady, ako postupovať pri starostlivosti o ľudí odkázaných na 
pomoc, a pokyny na zabezpečenie základných životných po-
trieb opatrovaných.

ZDRAVOVEDA
165 × 240 mm, mäkká väzba, 192 strán
5, 61 €
O anatómii a fyziológii ľudského tela, správnej výžive či hygiene. Kni-
ha obsahuje aj kapitoly o infekčných ochoreniach v detskom a do-
rasteneckom veku, akútnych stavoch a prvej pomoci.

OPATROVATEĽSTVO
145 × 210 mm, mäkká väzba, 192 strán
16, 50 €
Táto príručka poskytuje všetky dôležité informácie týkajúce sa ošet-
rovania detí, chorých, bezvládnych a starých ľudí. 
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JAZYKOVÁ LITERATÚRA
SLOVNÍKY
ANGLICKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-ANGLICKÝ 
ŠKOLSKÝ SLOVNÍK
125 × 170 mm, tvrdá väzba, 
800 strán
7, 99 €

NEMECKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-NEMECKÝ 
ŠKOLSKÝ SLOVNÍK
125 × 170 mm, tvrdá väzba, 
752 strán
7, 93 €

ANGLICKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-ANGLICKÝ 
VRECKOVÝ SLOVNÍK
85 × 115 mm, PVC väzba, 
688 strán + CD
7, 93 €

NEMECKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-NEMECKÝ 
VRECKOVÝ SLOVNÍK
85 × 115 mm, PVC väzba, 
720 strán + CD
9, 29 €

FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY 
VRECKOVÝ SLOVNÍK
85 × 115 mm, PVC väzba, 
512 strán + CD
9, 95 €

ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY 
VRECKOVÝ SLOVNÍK
85 × 115 mm, PVC väzba, 
504 strán + CD
9, 95 €

TALIANSKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-TALIANSKY 
VRECKOVÝ SLOVNÍK
85 × 115 mm, PVC väzba, 
696 strán + CD
12, 30 €

ŠKOLSKÝ SLOVNÍK 
CUDZÍCH SLOV

125 × 170 mm, 
tvrdá väzba, 
584 strán
7, 90 €

ŠKOLSKÝ SLOVNÍK 
SPISOVNEJ SLOVENČINY 
125 × 170 mm, tvrdá väzba, 
640 strán
8, 90 €
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PRÍRUČKY NA CESTY
105 × 145 mm, mäkká väzba  

NEMECKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-NEMECKÝ 
MINISLOVNÍK
85 × 115 mm, mäkká väzba, 
312 strán
3, 95 €

ANGLICKO-SLOVENSKÝ 
A SLOVENSKO-ANGLICKÝ 
MINISLOVNÍK
85 × 115 mm, mäkká väzba, 
256 strán
3, 95 €

CHORVÁTČINA NA CESTY
72 strán
2, 89 €

GRÉČTINA NA CESTY
80 strán
2, 89 €

ŠVÉDČINA NA CESTY
88 strán
2, 89 €

FÍNČINA NA CESTY
72 strán
3, 55 €

TALIANČINA NA CESTY
80 strán
3, 55 €

FRANCÚZŠTINA NA CESTY
112 strán
3, 55 €

ŠPANIELČINA NA CESTY
72 strán
3, 55 €

TUREČTINA NA CESTY
112 strán
3, 55 €
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Konverzačné príručky obsahujú najbežnejšie frázy v da-
nom jazyku. Sú rozdelené podľa tém, s ktorými sa najčas-
tejšie stretávate v zahraničí.

105 × 145 mm mäkká väzba
3, 95 €

ANGLICKÁ KONVERZÁCIA
152 strán

FRANCÚZSKA KONVERZÁCIA 
192 strán

NEMECKÁ KONVERZÁCIA
152 strán

ŠPANIELSKA KONVERZÁCIA 
184 strán

KONVERZAČNÉ PRÍRUČKY

DOHOVORME SA SO SVETOM

MINIKURZ
ANGLIČTINA
100 × 140 mm, mäkká väzba, 160 strán
4, 95 €
Jazykový minikurz vám sprostredkuje živý obraz súčasnej angličtiny. Zároveň 
sa dozviete veľa užitočného a zaujímavého o krajine, ľuďoch i kultúre Veľkej 
Británie.

NEMČINA PRE SAMOUKOV A KURZY
FORT_SCHRITTE

145 × 205 mm, mäkká väzba, 328 strán + CD
12, 45 €
Moderná učebnica nemeckého jazyka pre samoukov a kurzy. Jednotlivé 
kroky rozpracúvajú samostatný tematický okruh a sústreďujú sa na ťažis-
kový gramatický jav.
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LE SLOVAQUE 
POUR VOUS
avec la prononciation
S prepisom výslovnosti
105 × 145 mm, 
mäkká väzba,
96 strán
3, 22 €

Minipríručky konverzácie pre cudzincov, ktorí sa potrebujú rýchlo dorozumieť po slovensky v zá-
kladných situáciách turistického a spoločenského styku.

Moderné učebnice pre samoukov doplnené cédečkami. Rýchly a praktický 
spôsob výučby cudzieho jazyka. Počúvajte zaujímavé príbehy a precvičte si 
základnú slovnú zásobu, gramatiku, výslovnosť a informácie o krajine a ľu-
ďoch.

PRE CUDZINCOV

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

PO NEMECKY ZA ŠTYRI TÝŽDNE
125 × 210 mm, mäkká väzba v praktickom obale, 
164 strán + CD
9, 92 €

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

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

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

PO ANGLICKY ZA ŠTYRI TÝŽDNE 
150 × 210 mm, mäkká väzba vo fólii, 192 strán + CD
13, 24 €
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NAŠE DIEŤATKO – ZÁPISNÍK
170 × 235 mm, mäkká väzba, 
32 strán
1, 95 €

KNIHY PRE DETI

LEPORELÁ PRE NAJMENŠÍCH
KNIŽKY DO VANIČKY

VLÁČIK
so zrkadielkom

Mäkké knižky pre najmenšie deti, 
ktoré možno vziať do vody. Sú 
vyrobené zo zdravotne bezchyb-
ného materiálu bez ostrých hrán.

LEPORELÁ

KAČIČKA 
OVEČKA
KOCÚRIK
PSÍČEK
155 × 145 mm, 12-stranové leporelá
2, 30 €

Prečo je dôležitý dážď? Prečo treba piť mliečko? 
Prečo je také dôležité slnko? Prečo je dôležitá 
voda? Odpoveď na tieto aj iné zvedavé otázky 
nájdu zvieratká a zároveň s nimi všetci najmenší 
čitatelia v pôvabne zveršovaných príbehoch.

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

Krásny album s milými ilustráciami ponúka priestor na zápisky o novo-
rodeniatku, o jeho krstinách, prvom úsmeve, zúbku i krôčiku, záznamy 
o jeho rodokmeni, detských chorobách, obľúbených hračkách a pokro-
koch až do 6. roku života. Možno doň vlepovať aj fotografi e.

80 × 80 mm, mäkký materiál, 
8 strán
2, 29 €

LEV
so zrkadielkom

TRAKTOR
s hrkálkou

Knižky majú medzinárodný certifi kát o zdravotnej bezchybnosti.

Knižky majú medzinárodný certifi kát o zdravotnej bezchybnosti.

Krásny album s milými ilustráciami ponúka priestor na zápisky o novo-
rodeniatku, o jeho krstinách, prvom úsmeve, zúbku i krôčiku, záznamy 
o jeho rodokmeni, detských chorobách, obľúbených hračkách a pokro-
koch až do 6. roku života. Možno doň vlepovať aj fotografi e.
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KTORÝ SVIATOK JE NAJKRAJŠÍ?
200 × 200 mm, 12-stranové leporelo
3, 95 €
Bohato ilustrované leporelo, ktoré poetickou formou dáva odpoveď na rôzne 
zvedavé otázky. Zážitok z čítania a poznávania ešte zvýši odkrývanie tajných 
okienok.

VESELÉ ZVIERATKÁ
6, 85 €
Kufrík obsahuje tri knižky: Nezbedný psíček, Zvedavé mačiatko, Čistotný 
baranček.

KOĽKO NÁS JE?
205 × 205 mm, 10 strán
5, 28 €
Zábavné učenie s otáčavým kolieskom! V leporelách bude dieťa 
určovať názvy zvieratiek podľa jednoduchého opisu a počítať ich.

KTO SOM?
205 × 205 mm, 10 strán
5, 28 €

KUFRÍKY PLNÉ ZÁBAVY
tri 12-stranové leporelá

MOJE NAJMILŠIE ZVIERATKÁ * NOVINKA
6, 95 €
Vtipné príbehy s obľúbenými zvieratkami si môžu deti vziať do postieľky, na 
prechádzku alebo návštevu k babke a dedkovi. Kocúrik Murko, koník Pejko 
a psík Bodrík budú s nimi stále!

MOJE NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY * NOVINKA
6, 95 €
Rozprávajú o víťazstve dobra nad zlom, o tom, že sny sa plnia a pravá láska 
robí zázraky: Šípková Ruženka, Kráska a zviera, Popoluška.

ROZPRÁVKY H. CH. ANDERSENA * NOVINKA
6, 95 €
Krátke, ale výstižne prerozprávané svetoznáme rozprávky, ktoré by malo 
poznať každé dieťa: Palculienka, Škaredé káčatko, Snehová kráľovná.
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145 × 185 mm, 10-stranové leporelá
2, 30 €
Vtipné príbehy s obľúbenými zvieratkami: Bodríkove dobrodružstvá, Murko ide do sveta, Pejko 
pomáha kamarátom, Strapáčik rád papá.

145 × 185 mm, 12-stranové leporelá
2, 30 €
Milé a zábavné leporelá o zvieratkách, ktoré bývajú na dvore alebo ďaleko od nás a veľmi pripomí-
najú deti. Hoci často robia huncútstva, aj tak ich všetci majú radi.

NAJMILŠIE ZVIERATKÁ

VESELÉ ZVIERATKÁ

OBRÁZKY – VYFARBI
Pre vekové kategórie: 
2 roky, 3 roky, 
3-4 roky a 4 roky
170 × 195 mm, 
12 – 16 strán
1, 88 €

Maľovanky pre najmenších prispôsobené veku, s farebnými predlohami. Vyfarbovanie pastelkou, 
dopĺňanie samolepkami. Vytlačené ekologickou technológiou bezpečnou pre deti.
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U detí predškolského veku je možné rozvíjať kooperáciu, estetický vkus, jemnú motoriku, logické 
myslenie, ale aj improvizáciu zábavnou formou. Deti sa veselým spôsobom pomocou ponúkaných 
publikácií vedú k samostatnosti a zodpovednosti. Tituly, ktoré sú odskúšané a osvedčené v praxi, 
možno veľmi dobre využiť pri rôznych činnostiach s deťmi nielen v škôlke, ale aj v domácom prostredí.

UČENIE HROU PRE ŠKÔLKAROV

HÁDANKOVÁ ABECEDA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 32 strán
3, 50 €
Do veršov vtipných básničiek zoradených podľa abecedy ukryla autorka 
vždy jedno zvieratko, ktorého meno sa začína na dané písmeno. Deti nie-
len hádajú, o aké zvieratko ide, ale môžu si ho podľa inštrukcie tvorivej 
úlohy dokresliť a celý obrázok vyfarbiť.

ROK V NAŠEJ ŠKÔLKE
205 × 290 mm, mäkká väzba, 88 strán
5, 95 €
Autorský kolektív tematicky zostavil pracovný zošit podľa ročných obdo-
bí. Ponúka rozprávkové príbehy, ktoré podporujú fantáziu a predstavivosť, 
riekanky alebo námety na hry a činnosti overené v praxi počas celého roka.
Pracovné listy rozvíjajú potrebné zručnosti pred nástupom do školy.
Odporúča MŠVVaŠ SR

UČÍME SA S BÁSNIČKAMI
205 × 290 mm, mäkká väzba, 48 strán
3, 95 €
Autorka prostredníctvom básničiek a scénok vytvorila cvičenia zamerané 
na správnu výslovnosť a nácvik kresby, na problémy v oblasti sebaobsluhy 
a sociálneho vývinu dieťaťa, ako aj na zvládnutie základných poznávacích 
znalostí v predškolskom veku.
Odporúča MŠVVaŠ SR

HRÁME SA A POZNÁVAME
205 × 290 mm, mäkká väzba, 48 strán
3, 95 €
Svojím zameraním jedinečný pracovný zošit pre predprimárne vzdelávanie 
detí. Obsahuje úlohy, ktoré rozvíjajú matematicko-logické myslenie detí, 
ich pozornosť a predstavivosť.
Odporúča MŠVVaŠ SR
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leporelo 
+ multimediálne CD
150 × 185 mm, 12 strán
3, 99 €
Inovatívne leporelá obsahujú 
klasickú knižku s veselým ver-
šovaným príbehom a milými 
obrázkami a zároveň elektro-
nickú knižku na CD, v ktorej 
deti zažijú animovaný príbeh 
z leporela a budú si môcť za-
hrať dve rôzne hry.

PRVÉ TVARY A FARBY
PRVÉ ČÍSLA
PRVÉ SLOVÁ
215 × 275, mäkká väzba, 
18 strán
2, 68 €
Pracovné zošity plné fareb-
ných obrázkov a úloh pre 
predškolákov, ako aj na 
precvičovanie v 1. ročníku 
základnej školy.

ROČNÉ OBDOBIA • ČÍSLA • U DOKTORA PALČEKA

HRAVÉ ÚLOHY A CVIČENIA
5 a 6 rokov
205 × 290 mm, mäkká väzba, 
28 strán
2, 99 €
Cvičenia na koordináciu, koncentráciu, poznávanie 
farieb, tvarov, grafomotoriku, rozvíjanie slovnej 
zásoby, priestorovú orientáciu a logické myslenie 
hravou formou.

MÔJ SVET
Obrázkový slovník
205 × 290 mm, mäkká väzba, 64 strán
3, 50 €
Pestrofarebný slovník s obrázkami a ich slovenskými pomenovaniami. 
Je určený pre deti od 3 do 6 rokov. Deti sa listovaním v slovníku zabavia 
a zároveň si rozšíria svoju slovnú zásobu.
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STRANY PLNÉ HIER A ZÁBAVY
Poznávanie sveta, kniha hier, hádanky, maľovanky, kreslenie podľa šablón a špirál, dopĺňanie obrázkov 
samolepkami, úlohy na rozvíjanie pozornosti a logického myslenia dieťaťa. Výborní spoločníci na voľný 
čas! Tvorivé úlohy budú pre deti zdrojom zábavy a radosti. 

PREČO JE TO TAK? * NOVINKA
205 × 290 mm, tvrdá väzba, 192 strán
13, 90 €
Prečo je tráva zelená? Načo sú úhorom baterky? Prečo cítime bolesť? Od-
kiaľ fúka vietor? V tejto knihe je všetko, čo by dieťa chcelo vedieť, keď sa 
opýta „Prečo?“. Nezvyčajná kniha uspokojí prirodzený záujem detí o spo-
znanie sveta, rozšíri ich vedomosti a rozvinie bádateľské záľuby.

100 NAJLEPŠÍCH HIER PRE DETI * NOVINKA
205 × 265 mm, tvrdá väzba, 132 strán
11, 50 €
Pokladnica rôznych hier a zábavných aktivít, ktoré sa dajú hrať doma či 
vonku. Každá hra má určený cieľ, zrozumiteľne vysvetlené pravidlá a ob-
rázkové symboly, ktoré ukazujú typ hry a stupeň jej náročnosti, počet hrá-
čov a vhodné miesto na hru.

101 HÁDANIEK
4 – 6 rokov,  5 – 7 rokov,   6 – 7 rokov
190 × 260, mäkká väzba, 80 strán
3, 93 €
Zábavné úlohy, ako labyrinty, hádan-
ky, doplňovačky, maľovanky, pozná-
vanie farieb, tvarov, prvé počítanie, 
písanie a čítanie a pod. rozvíjajú po-
zornosť, myslenie a tvorivosť.

ŠKOLA KRESLENIA PRE DETI * NOVINKA
200 × 270 mm, tvrdá väzba, 80 strán
8, 95 €
Kreatívna knižka pre všetkých malých umelcov. S ňou ľahko zvládnu pre-
chod od prvých čiar k oválom, trojuholníkom a ďalším základným tvarom. 
Pomocou nich sa naučia kresliť najrozličnejšie obrázky ako autíčko, leva, 
macka, princezničku či malého piráta.
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MALÉ PRINCEZNÉ
MALÉ VÍLY
MALÉ MORSKÉ PANNY
MALÉ HVIEZDY
205 × 290 mm, mäkká väzba, 20 strán
+ 50 nálepiek
1, 99 €
Čarovná kolekcia pre malé slečny. Vymaľu-
jú, vyzdobia nálepkami obrázky a vymys-
lia postavičkám mená.

ČMEĽKO RIEŠI HLAVOLAMY
ČMEĽKO KRESLÍ A MAĽUJE
ČMEĽKO SA UČÍ PO ANGLICKY
205 × 290 mm, mäkká väzba, 
32 strán + pexeso
3, 25 €
Pracovné zošity pre deti od 4 do 6 
rokov so zábavným aj vzdelávacím 
zameraním obsahujú cvičenia na 
kreslenie a maľovanie, na nácvik pr-
vých slov v anglickom jazyku, logické 
úlohy, pesničky a veršíky.

ROZPRÁVKOVÁ ŠKÔLKA: 
PETRA PANA
RAPUNZELY
KOCÚRA V ČIŽMÁCH
ŠÍPKOVEJ RUŽENKY
210 × 297 mm, mäkká väzba, 
16 strán + príloha s nálepkami
2, 99 €

SÉRIA ROZPRÁVKOVÁ ŠKÔLKA * NOVINKA

Zošity pre deti v predškolskom veku aj 
prváčikov, v ktorých cez rôzne hry a akti-
vity budú tvorivo objavovať svoju obľúbe-
nú rozprávku a učiť sa logicky rozmýšľať. 
Vhodné na prvé čítanie.



B
EL

ET
R

IA

31

K
N

IH
Y

 P
R

E 
D

ET
I

31

TRBLIETAVÉ VÍLY
KRÁSNE PRINCEZNÉ
215 × 265 mm, mäkká väzba, 16 strán 
+ 100 nálepiek
2, 99 €
Dievčatká, ktoré láka svet princezien a víl, si prídu 
na svoje! Kráľovský bál, jednorožce, zúbkové víly, 
dúhovú lúku a všeličo iné si môžu nádherne vy-
zdobiť.

MILÉ MLÁĎATKÁ * NOVINKA
HRAVÉ ŠTENIATKA * NOVINKA
215 × 265 mm, mäkká väzba, 16 strán + prílohy 
s nálepkami a na vystrihnutie
2, 99 €
Dva zošity s obrázkami obľúbených zvieratiek, 
so skladačkami, maľovankami, vystrihovačkami, 
rébusmi a krásnymi samolepkami.

HRAJ SA:
S VÍLOU FLÓROU
S KÚZELNÍKOM MERLINOM
S PRINCEZNOU LILY
S VÍLOU MARÍNOU
205 × 290 mm, mäkká väzba, 
24 strán + príloha s nálepkami 
2, 99 €
Štyri zábavné zošity s množstvom aktivít a pek-
nými nálepkami, ktoré budú kľúčom ku všetkým 
hádankám. Deti uplatnia svoju bystrosť pri hľa-
daní rozdielov medzi obrázkami aj fantáziu pri 
kreslení a tvorivom dopĺňaní obrázkov.

SÉRIA HRAJ SA   * NOVINKA

SÉRIA NÁŠ ROZPRÁVKOVÝ ŠATNÍK  * NOVINKA
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Zošit s ružovýn, modrým, oranžovým alebo fi alovým náramkom

210 × 297 mm, 16 strán + plastový náramok s ozdobami
3, 20 €
Všetky malé parádnice, ktoré sa rady češú, obliekajú a zdobia, 
zažijú zábavu s ôsmimi dievčatami a navrhnú im šaty, účesy 
a doplnky. S náramkom na ruku!

NELKA: MÁ RADA MÓDU A NAKUPOVANIE
NINKA: MÁ RADA TANEC A HUDBU
TINKA: MÁ RADA ŠPORT
VIOLKA: MÁ RADA ZVIERATÁ A PRÍRODU
205 × 290 mm, mäkká väzba, 24 strán + príloha 
s nálepkami a plagát
2, 99 €
Štyrom kamarátkam dievčatká navrhnú štýlové oblečenie na 
koncert ich kapely, na pláž, športovanie alebo na hry s obľú-
benými zvieratkami. 

SÉRIA HRAJ SA S NAMI  SME SUPER ŠTVORLÍSTOK!

MILÉ PRINCEZNÉ * NOVINKA

SKVELÍ HRDINOVIA * NOVINKA
220 × 220 mm, špirálová väzba, 32 strán predlôh 
+ 8 strán plastových šablón
4, 90 €

V knižkách tvorivého kreslenia nájdu deti šablóny 
krásnych princezien, zvieratiek, kvietkov, odváž-
nych hrdinov, rakiet a robotov. 

ČAROVNÉ ZVIERATKÁ * NOVINKA

ČAROVNÉ PRINCEZNÉ * NOVINKA
220 × 220 mm, špirálová väzba, 
48 strán predlôh + sada plastových špirál
4, 90 €

Pomocou špirál nakreslia deti obrázky motý-
ľov, koníkov a iných zvieratiek alebo obrázky 
z rozprávkového sveta princezien. 

SÉRIA KRESLI SO ŠABLÓNOU SÉRIA KRESLI SO ŠPIRÁLOU

SÉRIA SUPERMODELKY  * NOVINKA
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VESELÁ ABECEDA * NOVINKA
145 × 205 mm, penová väzba, 48 strán
5, 50 €
Aká môže byť abeceda? Môže byť napríklad veršovaná, abeceda v šlabi-
kári alebo taká, čo zjedla deda… A najlepšie, keď je abeceda múdra a ve-
selá. Ako dnešné myši: „Máme múdre myši, nebývajú v skrýši. Nebežia 
pred mačkou s plačom, patria k našim počítačom!“

BÁSNIČKY DO DETSKEJ IZBIČKY
145 × 205 mm, penová väzba, 48 strán
5, 50 €
Poeticky rozihrané veršíky o múdrom vodníkovi, zajkovej svadbe, básni-
kovi motýľovi, márnotratnej princeznej, hladnom drakovi, rozospatej ve-
veričke a mnohé ďalšie isto potešia a obohatia nejednu detskú dušičku.

VESELÉ BÁSNIČKY
„Jedzte veľa zeleniny, sú v nej zdravé vitamíny. Aj básničky môžu viesť deti k zdravému životnému 
štýlu a správnym návykom. „Veľa hračiek doma mám, večer si ich ukladám.“ Vychovávajte svoje 
ratolesti pomocou básničiek a ukážte im, že báseň je aj krásna hra.

PREČO LIENKY NOSIA PODKOLIENKY * NOVINKA
145 × 205 mm, penová väzba, 64 strán 
5, 50 €
Knižka pre deti, ktorá malým aj väčším čitateľom ponúka vstupenky na 
poetickú lúku. Chrobáčiky, zvieratká aj vtáčiky sú tam doma a každý 
z ich príbehov je na román. Deti sa dozvedia nielen ako ľúbi bocian, 
kedy majú svrčky turné, prečo je sovin svet ružový, aké sú rozprávky 
dedka ježka, ale tiež, prečo lienky nosia podkolienky a iné tajomstvá.

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

VESELÉ POČÍTANIE 
s ilustráciami Kataríny Slaninkovej
195 × 195 mm, tvrdá väzba, 
32 strán
4, 28 €

Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť tejto knihy sa nesmie reprodukovať mechanicky, elektronicky, fotokopírovaním 
alebo iným spôsobom rozširovania bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov autorských práv.

Text © Táňa Pastorková 2005 
Ilustrácie © Katarína Slaninková 2005 

Druhé vydanie
Vydalo Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Bratislava roku 2008 
Zodpovedná redaktorka Magdaléna Belanová
Technická redaktorka Darina Mrláková
Obálka a grafická úprava Daria Kminiaková
Číslo publikácie 8775

Túto knihu kúpite vo všetkých dobrých kníhkupectvách v celej 
Slovenskej republike. Môžete si ju aj objednať na adrese: 

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17 

821 08 Bratislava 2 
Tel./fax: 02/55 42 51 60

e-mail: priroda@priroda.sk 

www.priroda.sk

Veršovaná
abeceda

ISBN 978-80-07-01495-4

9 788007 014954

VERŠOVANÁ ABECEDA
s ilustráciami Kataríny Slaninkovej
145 × 205 mm, 32 strán
mäkká väzba 1, 96 €,  penová väzba  4, 50 €

PRIPRAVUJEME:
• BÁSNIČKY DO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY

VESELÉ BÁSNIČKY 
PRE MALÉ DETIČKY 
195 × 195 mm, mäkká väzba, 
32 strán
2, 50 €
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POVIEM TI ROZPRÁVKU…
Rozprávka je synonymom zázračného, krásného, ušľachtilého a hlavne dobrého. Je jedinečným zjavom, 
ktorý je základom detského vnímania sveta a morálky. Dieťa vníma múdrosť a pozitívne vlastnosti 
hlavných hrdinov, rozvíja svoju fantáziu, obrazotvornosť, schopnosť tvorivo myslieť.

MODRÝ PAPĽUH * NOVINKA
s ilustráciami  Markéty Vydrovej
180 × 180 mm, tvrdá väzba, 112 strán
7, 90 €
V záhadnej štvrti Potmehúdy objavuje starý profesor Navrátil ne-
viditeľné pohnevadlá. Možno ich vidieť len cez kúzelné okuliare vo 
svetle jeho špeciálnej baterky. Sú to nebezpečné bytosti, ktoré nám 
odrazu skočia za krk, podpichnú nás alebo pridusia, a my sa potom 
správame inak, ako by sme sa mali. Vtipná a hodnotná knižka vychá-
dza po jej veľkom úspechu v Čechách v našej novej edícii Lastovička, 
určenej deťom mladšieho školského veku.

MOJA NAJMILŠIA KNIŽKA * NOVINKA 
RIEKANKY, HÁDANKY, BÁJKY A ROZPRÁVKY 
s ilustráciami  Daniely Ondreičkovej
205 × 290 mm, tvrdá väzba, 192 strán 
13, 90 €
Knižka, ktorá si isto nájde stále miesto v rodinnej knižnici, ponúka 
deťom bohatý výber tradičných ľudových a nových riekaniek, básni-
čiek, hádaniek či slovných hier, bájok s poučením a známych rozprá-
vok doplnených veršíkmi. 

MOJA 
VIANOČNÁ KNIŽKA
205 × 290 mm, 
tvrdá väzba, 
obálka de luxe, 64 strán
8, 95 €

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

S veľkým citom vytvorená knižka o Vianociach 
a o veciach, ktoré k nim neodmysliteľne patria. 
Je plná prekrásnych obrázkov, príbehov, básni-
čiek i pesničiek a jej hlavnými hrdinami sú zväč-
ša deti.

Jedinečný výber z pokladu najkrajších rýdzo slo-
venských ľudových rozprávok, ktorý zachováva 
ich krásnu podobu, v akej žijú vo vedomí celých 
generácií.

EDÍCIA LASTOVIČKA
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MOJE ROZPRÁVKY
165 × 245 mm, penová väzba, 168 strán
11, 90 €
Výber dvadsiatich najkrajších rozprávok Boženy Němcovej, 
K. J. Erbena, Bratov Grimmovcov a Charlesa Perraulta s pô-
vabnými ilustráciami známej českej ilustrátorky Eleny Zmat-
líkovej.

MALÝ KÚZELNÍK * NOVINKA
270 × 215 mm, tvrdá väzba, 64 strán
8, 90 €
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.

SING MIT
Nemecké pesničky a riekanky pre deti
195 × 195 mm, tvrdá väzba, 48 strán + CD
12, 85 €
Veselý spevník s farebnými obrázkami ponúka najzná-
mejšie nemecké pesničky a riekanky pre deti s notovým 
materiálom, prekladom a slovníčkom. Nahrávka všetkých 
pesničiek, textov a hudobného podkladu na CD umocňuje 
zážitok zo spievania.

PRIPRAVUJEME:
• HĽADAČI POKLADOV
• SLOVENSKÉ POVESTI

MÔJ TAJNÝ ZÁPISNÍK * NOVINKA
Anita Rejch

145 × 205 mm, penová väzba, 128 strán 
6, 90 €
Tajný zápisník sa stane nerozlučným spoločníkom každého 
dievčaťa. Bude si doň zapisovať udalosti v mesiaci, svoje 
túžby, vyznania aj tajné otázky, dobré skutky, lepiť fotogra-
fi e kamarátiek, vyberať oblečenie, určovať svoje znamenie, 
osudové číslo a veľa iných vecí.

• BABIČKINE ROZPRÁVKY NAD ZLATO
• MOJA PRVÁ ENCYKLOPÉDIA ZVIERAT

ROZPRÁVKY 
Z HORSKÉHO PARKU
205 × 290 mm, 
tvrdá väzba, 
56 strán
4, 95 €

Deti sa dozvedia všeličo zaujímavé nie-
len o zvieratkách a ochrane prírody, ale 
aj o vesmíre či o tom, ako prichádzajú 
na svet mláďatká. Príbehy sú inšpiro-
vané skutočným životom v Horskom 
parku v Bratislave.
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A VZNIKLI PÍSMENKÁ
Pracovný zošit k šlabikáru, 1. časť
Pracovný zošit k šlabikáru, 2. časť
205 × 295 mm, mäkká väzba, 56 strán
5, 50 €
Prostredníctvom krátkych príbehov sa deti 
naučia spoznávať tvary písaných aj tlačených 
písmen a zároveň si budú rozvíjať svoje čita-
teľské zručnosti.
Odporúča MŠVVaŠ SR

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA 
PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
SLOVENSKÝ JAZYK

BUDÚ Z TOHO PÍSMENKÁ?
205 × 290 mm, mäkká väzba, 48 strán
2, 50 €
Pracovný zošit obsahuje cviky na uvoľnenie ruky a rozvíjanie 
koordinácie jednotlivých činností pri písaní. Je určený pre deti 
predškolského veku a žiakov 1. triedy základnej školy.

UČÍME SA PÍSAŤ ČÍSLICE
UČÍME SA PÍSAŤ PÍSMENKÁ
205 × 290 mm, mäkká väzba, 32 strán
3, 25 €
Pracovné zošity s farebnými ilustráciami sú určené 
prváčikom na nácvik písania číslic a písmen. Výho-
dou pracovných zošitov je, že umožňujú nácvik pí-
sania pravákom aj ľavákom.

UČÍME SA ČÍTAŤ * NOVINKA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 32 strán
Pracovný zošit sa venuje celkovému rozvíjaniu reči a cielenej príprave 
na čítanie. Deti sa naučia tvoriť odvodené slová a vety, rozlišovať jed-
notné a množné číslo, správne používať predložky, porozprávať krátky 
príbeh či opísať obrázky a tiež porozumieť inštrukciám úloh.
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BRÚSIME SI JAZÝČKY
Pracovný zošit k šlabikáru
205 × 290 mm, mäkká väzba, 48 strán
4, 95 €
Krátke humorne ladené príbehy, pomocou ktorých si deti osvoja 
tlačené tvary daného písmena a zároveň aj zvukovú stránku 
jazyka. Malých školákov iste potešia aj rôzne zábavné úlohy, 
hádanky a krížovky.

ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ 
GRAMOTNOSTI * NOVINKA
žiakov 3. ročníka základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzbam, 56 strán
5, 50 €

ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ 
GRAMOTNOSTI
žiakov 2. ročníka základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 64 strán
5, 50 €

ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
žiakov 5. a 6. roč. ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom
165 × 235 mm, mäkká väzba, 104 strán
5, 60 €
Odporúča MŠVVaŠ SR

ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ 
GRAMOTNOSTI
žiakov 7. – 9. roč. základných škôl a gymnázií 
s osemročným štúdiom
165 × 235 mm, mäkká väzba, 128 strán
5, 60 €
Odporúča MŠVVaŠ SR

Čitateľská gramotnosť je základná kompetencia, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schop-
nosti a zručnosti. Cvičebnice obsahujú texty z rôznych oblastí, testové úlohy a ich bodové hod-
notenie.

PRECVIČME SI GRAMATIKU
Pracovný zošit pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ
165 × 235 mm, mäkká väzba, 136 strán
4, 95 €
Žiaci a pedagógovia tu nájdu pravopisné cvičenia, doplňovačky, taj-
ničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy s didaktickým charakterom. 
V závere sa nachádza kľúč s riešeniami úloh a testy na overenie zís-
kaných vedomostí.

PRIPRAVUJEME:
• ÚLOHY NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
   ŽIAKOV 4. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL



B
EL

ET
R

IA

38

D
O

P
LN

K
O

V
Á

 L
IT

ER
A

TÚ
R

A
 P

R
E 

ŠK
O

LY

38

PÄŤMINÚTOVKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
pre 7. – 9. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 128 strán
4, 75 €
Obsahujú krátke cvičenia, doplňovačky, vtipné úlohy na precvičenie gramatiky a pravopisu, moti-
vačné testy a obrázky, ako aj riešenia úloh.

PÄŤMINÚTOVKY 
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 5. a 6. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 96 strán
4, 28 €

PÄŤMINÚTOVKY 
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 3. - 5. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 88 strán
3, 95 €

PÄŤMINÚTOVKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
pre žiakov 2. ročníka základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 64 strán
4, 75 €
Odporúča MŠVVaŠ SR

DIKTÁTY A PRAVOPISNÉ CVIČENIA * NOVINKA
pre 3. ročník ZŠ
145 × 205 mm, mäkká väzba, 80 strán
3, 90 €

Zábavné diktáty 
a pravopisné 
cvičenia

hláskoslovie
spodobovanie 

spoluhlások
abeceda

veta

pre 
1. stupeň 

základných 
škôl

vybrané slová
slovné druhy

+  vzory 
podstatných 

mien

Anna Holovačová

ZÁBAVNÉ DIKTÁTY A PRAVOPISNÉ CVIČENIA 
pre žiakov 1. stupňa základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 104 strán
4, 50 €

DIKTÁTY A PRAVOPISNÉ CVIČENIA 
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
145 × 205 mm, mäkká väzba, 88 strán
3, 62 €

Publikácie sú určené na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických 
zručností. Obsahujú pravopisné cvičenia, diktáty a veľa tvorivých úloh – krí-
žoviek, doplňovačiek, prešmyčiek, maľovaniek.
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PRECVIČUJEME SI VYBRANÉ SLOVÁ
145 × 205 mm, mäkká väzba, 80 strán
3, 90 €
Táto publikácia umožní najmä žiakom základných škôl 
dobre sa orientovať v pravopise vybraných slov.

ZBIERKA ÚLOH 
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 7. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 128 strán
4, 61 €

ZBIERKA ÚLOH 
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 6. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 120 strán
4, 61 €

ZBIERKA ÚLOH 
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 5. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 160 strán
4, 61 €

ZBIERKA ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 8. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 140 strán
5, 28 €

ZBIERKA ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 9. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 136 strán
5, 28 €

TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
pre 5. ročník základných škôl
145 × 205 mm, mäkká väzba, 120 strán
4, 65 €
Zbierka obsahuje 15 modelových testov z gramatiky, slohu a literatúry 
na preverenie čitateľskej gramotnosti a na prípravu na monitorovacie 
testy v 5. ročníku. Vyriešenie každého testu si vyžiada približne 45 minút.
Odporúča MŠVVŠ SR
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NOVÉ TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročník  gymnázií s osemročným štúdiom    
* NOVINKA
165 × 240 mm, mäkká väzba, 88 strán + metodické listy na www.priroda.sk
4, 95 €
Publikácia obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvo-
renými i uzatvorenými odpoveďami, ktoré umožňujú rozvíjať čitateľskú gramot-
nosť a základné poznatky z gramatiky, literatúry a slohu.

SLOVENČINA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KOCKE
165 × 240 mm, mäkká väzba, 160 strán
6, 85 €
Predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ 
a v nižších ročníkoch stredných škôl. Zahŕňa poznatky o zvukovej a význa-
movej rovine jazyka, tvarosloví, skladbe, štylistike.

ANGLIČTINA

ANGLIČTINA PRE DETI
205 × 290 mm, mäkká väzba, 104 strán + CD
9, 90 €
Učebnica a pracovný zošit v jednom pre deti, ktoré sa v škole stretávajú s an-
gličtinou po prvý raz, alebo na výučbu jazyka v predškolských zariadeniach 
a v rodinnom prostredí. CD s nahrávkou textov a piesní k lekciám vo formáte 
MP3 pomôže pri nácviku výslovnosti.

ŠKOLSKÝ ANGLICKO-NEMECKO-SLOVENSKÝ 
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
Pre deti od 5 rokov a žiakov 1. stupňa základných škôl
195 × 260 mm, mäkká väzba, 48 strán + CD + viacjazyčný slovník 
na www.priroda.sk
6, 99 €
Farebne ilustrovaný slovník obsahuje základnú slovnú zásobu rozdelenú do 
šiestich tematických okruhov. Veselé piktogramy dinosaura a dráčika pomôžu 
deťom rozlíšiť anglické a nemecké výrazy.
Odporúča MŠVVaŠ SR

UČÍME SA PO ANGLICKY – POKRAČUJEME
Kniha + pracovný zošit + CD 
205 × 290 mm, mäkká väzba, 68 + 64 strán
13, 95 €

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

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.



B
EL

ET
R

IA

41

D
O

P
LN

K
O

V
Á

 L
IT

ER
A

TÚ
R

A
 P

R
E 

ŠK
O

LY

41

Zošity ponúkajú v súlade s učebnými osnovami rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, 
upevnenie a preverenie učiva matematiky.

PÄŤMINÚTOVKY 
Z MATEMATIKY 
pre 1. ročník základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 
48 strán
3, 62 €

PÄŤMINÚTOVKY 

ZBIERKA ÚLOH 
Z MATEMATIKY
pre 3. a 4. roč. ZŠ
205 × 290 mm, 
mäkká väzba, 72 strán
4, 28 €

ZBIERKA ÚLOH 
Z MATEMATIKY
pre 1. a 2. ročník ZŠ
205 × 290 mm, 
mäkká väzba, 64 strán
3, 62 €

PÄŤMINÚTOVKY 
Z MATEMATIKY
pre 4. ročník základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 
64 strán
4, 50 €

PÄŤMINÚTOVKY 
Z MATEMATIKY
pre 3. ročník základných škôl
Odporúča MŠVVŠ SR

205 × 290 mm, mäkká väzba, 
56 strán
3, 62 €

PÄŤMINÚTOVKY 
Z MATEMATIKY 
pre 2. ročník základných škôl
Odporúča MŠVVŠ SR

205 × 290 mm, mäkká väzba, 
48 strán
3, 62 €

MATEMATIKA

TESTY Z MATEMATIKY
pre žiakov 9. ročníka základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 80 strán
4, 28 €
Testy pre žiakov 9. ročníka základnej školy im poslúžia na zopakovanie 
a overenie vedomostí, pomôžu pri príprave na monitorovanie a prijí-
macie skúšky na stredné školy.



B
EL

ET
R

IA

42

D
O

P
LN

K
O

V
Á

 L
IT

ER
A

TÚ
R

A
 P

R
E 

ŠK
O

LY

42

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
pre 7. ročník základných škôl a gymnáziá 
s 8-ročným štúdiom
145 × 205 mm, mäkká väzba, 128 strán
5, 45 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
pre 6. ročník základných škôl a gymnázií 
s 8-ročným štúdiom
Odporúča MŠVVaŠ SR
145 × 205 mm, mäkká väzba, 120 strán
5, 45 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
pre 5. ročník základných škôl
Odporúča MŠVVaŠ SR
145 × 205 mm, mäkká väzba, 112 strán
4, 40 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
145 × 205 mm, mäkká väzba, 128 strán
6, 45 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY
pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s 8-ročným 
štúdiom * NOVINKA
145 × 205 mm, mäkká väzba, 152 strán
7, 90 €

Séria zbierok, zostavená podľa platných učebných osnov, zohľadňuje redukciu obsahu a ná-
ročnosti učiva a jeho presun do nižších ročníkov. Obsahuje úlohy z reálneho života, nadvä-
zujúce na nové učebnice, a záverečné výstupné testy.

MATEMATIKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KOCKE
Príprava na prijímacie skúšky na stredné školy
165 × 235 mm, mäkká väzba, 128 strán
6, 85 €
Príručka ponúka ucelený prehľad učiva, ktoré by mali žiaci ovlá-
dať po ukončení základnej školy. V súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom kladú autori dôraz na základné učivo z aritmetiky, 
 algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky.
Odporúča MŠVVŠ SR
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
pre 4. ročník základných škôl
205 × 290 mm, mäkká väzba, 48 strán + farebná príloha
4, 95 €
Pracovný zošit motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti fi nan-
cií. Nechýbajú ani vtipné hry na praveké a stredoveké trhovisko, poisťov-
ňu, hospodárenie v rodine a pod. 
Na www.priroda.sk je k dispozícii metodická príručka.
Odporúča MŠVVŠ SR

KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, 
ŠTATISTIKA, LOGIKA, GRAFY 
pre 2. stupeň základných škôl 
145 × 205 mm, mäkká väzba, 136 strán
5, 85 €
Zbierka obsahuje riešené úlohy z  modernejších oblastí matematiky. Ich 
charakter je veľmi blízky úlohám, ktoré sa zadávajú pri hodnotení ma-
tematickej gramotnosti žiakov 9. ročníka a pri prijímacích skúškach na 
stredné školy. 
Odporúča MŠVVŠ SR

TESTY Z VLASTIVEDY
pre žiakov 2. a 3. ročníka základných škôl
205 × 295 mm, mäkká väzba, 64 strán
5, 50 €
Testy sú zostavené podľa tematických celkov a sú vypracované v sú-
lade s aktuálnymi učebnicami vlastivedy pre 2. a 3. ročník ZŠ. Umož-
nia preveriť vedomosti a zručnosti žiakov a zistiť, ako si osvojili pojmy 
a vzťahy medzi nimi.

INÉ

PRIPRAVUJEME:
• PRECVIČME SI MIERY A VÁHY
• PRECVIČME SI NÁSOBENIE A DELENIE
• ČO MÁ VEDIEŤ PRVÁK Z MATEMATIKY
• ČO MÁ VEDIEŤ ŠTVRTÁK Z MATEMATIKY

Školská

biológie, chémie a fyziky
encyklopédia

ŠKOLSKÁ ENCYKLOPÉDIA 
BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY * NOVINKA
195 × 235 mm, 256 strán, tvrdá väzba
14, 90 €
Tento encyklopedický sprievodca zahŕňa tri vedné odbory – 
biológiu, chémiu a fyziku. Má nápaditú vizuálnu úpravu – fa-
rebné schémy a ilustrácie doplnené textovými vysvetlivkami 
uľahčujú pochopenie problematiky, pretože aj najzložitejšie 
javy podávajú jednoducho, zrozumiteľne a prístupne.
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DOPLNKOVÁ LITERATÚRA 
PRE STREDNÉ ŠKOLY

•		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

príprava	na	prijímacie	
skúšky	na	vysokú	školu

†test
y

testy na www.priroda.sk

Maturita
zo slovenského jazyka 
a literatúry

MATURITA Z MATEMATIKY * NOVINKA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 208 strán + testy na www.priroda.sk
12, 50 €
Nová zhrňujúca publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený ma-
teriál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, 
stereo metrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov.

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK A KOMUNIKÁCIA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 96 strán+ metodická príručka 
na www.priroda.sk
 5, 89 €
Pracovné listy pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl s úlohami a hra-
mi na logické premýšľanie, tvorivosť, aktívne čítanie s porozumením, ver-
bálnu aj neverbálnu komunikáciu, administratívny štýl a reklamu.
Odporúča MŠVVaŠ SR

MATURITA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
A LITERATÚRY * NOVINKA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 144 strán + test na www.priroda.sk
8,50 €
30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry 
a ďalšie užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré štu-
dentom umožnia zlepšiť ich prípravu na maturitu.

SLOVENSKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK
PRÍPRAVA NA MATURITU
Odporúča MŠVVaŠ SR

205 × 290 mm, mäkká väzba, 
128 strán + CD
12, 95 €

CUDZIE JAZYKY
CVIČEBNICA 
NEMECKÉHO 
JAZYKA 
Grammatik-Karussell
205 × 290 mm, mäkká 
väzba, 104 strán
6, 90 €

Jadro publikácií tvoria úlohy na precvičovanie gramatických tvarov jednotlivých slovných dru-
hov, základných pravidiel vetnej stavby, spôsobov tvorenia slov a cvičenia na upevnenie a rozší-
renie aktívnej slovnej zásoby. Úroveň B

1
 a B

2
.
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MATURITA Z UMENIA A KULTÚRY, 
DEJÍN UMENIA A ESTETIKY * NOVINKA
205 × 290 mm, mäkká väzba, 160 strán
8, 50 €
Najdôležitejšie informácie o tvorbe významných osobností a ich dielach. 
Autorka kladie dôraz na previazanosť umenia so spoločensko-historic-
kou situáciou, aby študenti dokázali vnímať umenie a jeho vývoj v širšom 
kontexte.

OSTATNÉ PREDMETY

MATURITA Z CHÉMIE * NOVINKA
205 × 290 mm, mäkká väzba, asi 128 strán
8, 50 €
Nová publikácia určená maturantom a všetkým, ktorí sa potrebujú dob-
re pripraviť na prijímacie skúšky, ponúka prehľad stredoškolského učiva 
z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorga-
nická chémia, chemický dej. 

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

MATURITA Z BIOLÓGIE
205 × 290 mm, mäkká väzba, 180 strán + testy na www.priroda.sk
8, 50 €
Prehľadne spracované stredoškolské učivo z biológie. Niektoré kapitoly 
v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štan-
dardu z tohto predmetu, pretože kniha je určená študentom s hlbším 
záujmom o biologické vedné disciplíny.

MATURITA Z DEJEPISU
205 × 290 mm, mäkká väzba, 112 strán + testy na www.priroda.sk
8, 50 €
Nové, prepracované vydanie príručky pre maturantov ponúka prehľad 
svetových, najmä však európskych a slovenských dejín. Po každej kapi-
tole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčas-
ťou publikácie je aj slovník historických pojmov.

MATURITA Z NÁUKY O SPOLOČNOSTI 
A Z OBČIANSKEJ NÁUKY 
205 × 290 mm, mäkká väzba, 148 strán
8, 50 €
Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z fi lozofi e, psy-
chológie a sociológie, práva, politológie a ekonómie. Súčasťou knihy sú 
aj kontrolné úlohy a ich správne riešenia.



Spôsob dodania tovaru:
• na dobierku, tovar uhradíte pri preberaní na pošte. Platí iba pre dodanie na území Slovenska;
• poštou, po úhrade predfaktúry bankovým prevodom. Predfaktúru vám zašleme e-mailom;
• osobné prevzatie v čase od 7:00 do 15:30 h počas pracovných dní na adrese: 

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava 2; tel.: 02/55 42 51 60, 20 71 96 33
• v sklade na Šustekovej 5 – 7, Petržalka (oproti poliklinike) 
 v čase od 7,30 do 15,00 h; tel.: 0905 757 860 

 Nakupovať u nás môžete aj s využitím:
• benefi tových poukážok BENEFIT PLUS
• nákupných poukážok SODEXO – UNIVERSAL PASS
• darčekových kupónov CADHOC – Darčekový kupón a Relax kupón
• benefi tových poukazov CAFETERIA.SK 
• SPHERE card

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

KONTAKTY:
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 
821 08 Bratislava 2
Tel.: 02/55 42 51 60
Fax: 02/20 71 96 33
e-mail: obchod@priroda.sk
www.priro da.sk

INFO:
Dostanete sa k nám mestskou 
hromadnou dopravou:
električky 8, 9
autobusy 50, 68
trolejbusy 201, 205, 209, 212
 
Sklad 
Šustekova 5-7, Petržalka (oproti poliklinike)
Tel.: 0905 757 860

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., Bratislava, číslo účtu 2628191446/1100;
IČO: 35787147, IČ DPH: SK2020256601; 
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 21615/B 

ABY SA VÁM U NÁS DOBRE NAKUPOVALO...

• Pri objednávke nad 30 € poštovné a balné neplatíte.

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 



ABY SA VÁM U NÁS DOBRE NAKUPOVALO... OBJEDNÁVKA
Nezabudnite, že pri objednávke nad 30 € u nás poštovné a balné neplatíte!

Objednávku môžete vyplniť aj na www.priroda.sk.

Firma  ........................................................IČO ..............................  IČ pre DPH ...............................

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

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

Tel./fax  .................................................  E-mail  ................................................................................

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

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 e-mailovú adresu  .........................................................................................................................

                                                    áno □         nie □



VŽDY AKTUÁLNU PONUKU KNÍH
NÁJDETE V NAŠOM E-SHOPE

NA www.priroda.sk

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




