Kuchárky

Katalóg
PERFEKTných
kníh

NOVI N K A

11,90 €

11,90 €

7,90 €

11,90 €

7,90 €
Dvojkniha

7,90 €

2019/2020

11,90 €
8,30 €
• Nátierky • Raňajky • Polievky
• Jednoduché jedlá • Mäsité jedlá
• Ryby • Šaláty • Sladké
• Dezertné poháre • Slané
• Nápoje • Domáca výroba
Pripravte sebe a svojim blízkym
zdravé a chutné jedlá bez obáv
z tráviacich problémov. Jedlá sú
urobené z bežne dostupných surovín
– nie drahých náhrad!

11,90 €

11,90 €

6,90 €

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

7,90 €

11,90 €

7,90 €

Záväzne si objednávam tieto publikácie:



1. ............................................. ks .....

6. ............................................. ks .....

2. ............................................. ks .....

7. ............................................. ks .....

3. ............................................. ks .....

8. ............................................. ks .....

4. ............................................. ks .....

9. ............................................. ks .....

5. ............................................. ks .....

10. ............................................ ks .....

Meno, priezvisko: ...............................................................................................
Ulica: ..................................................... Mesto: ...............................................
PSČ: .................. E-mail: ..............................................Telefón: ...........................
Dátum: ................... Spôsob platby:

□ Dobierka

□

Faktúra (IČO, DIČ, IČDPH)

Knihy si môžete písomne objednať na adrese: Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1; e-mail: odbyt@perfekt.sk; alebo kúpiť
v Kníhkupectve Vojtecha Zamarovského na adrese Karpatská 7, 811 05 Bratislava. Ponuka platí len do vypredania zásob. Telefonické
objednávky neprijímame. Knihy pošleme na dobierku. K objednávke účtujeme poštovné a balné podľa sadzobníka uverejneného na
stránke www.perfekt.sk. Pri objednávke nad 69 € poštovné a balné neplatíte.

w w w .p e r fe k t.s k

Ponuka platí do vypredania zásob.

7,90 €

5,50 €

7,90 €

5,50 €

NOVI N K A

V limitovanej edícii vydavateľstva Perfekt doteraz vyšli tituly
Kronika Jána z Turca, Viedenská maľovaná kronika a Prvé slovenské
dejiny od Juraja Papánka. Ďalším klenotom do zbierky je kniha
Uhorskí králi. Toto unikátne dielo vyšlo v roku 1773 v latinčine
a do slovenčiny ho preložila Katarína Karabová. Nepochybne má
historickú hodnotu a pôvab, keďže autor sa venuje všetkým našim
kráľom od svätého Štefana až po jeho súčasníčku Máriu Teréziu.
Faksimile knihy je v preklade doplnené dobovými rytinami.

7,90 €

5,50 €

27,90 €

NOVI N K A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 6 00 strán

Systematický a ucelený prehľad najdôležitejších námorných bitiek
naprieč dejinami poteší všetkých milovníkov vojenskej tematiky.
Pridanou hodnotou sú súvislosti, ktoré ozrejmia mnohokrát prekvapivý
dejinný vývoj a dokazujú, že aj bitky na mori zásadne ovplyvňovali
históriu. Bitky sú usporiadané chronologicky, pričom prehľadné tabuľky
pomáhajú ľahšie sa zorientovať v čase aj priestore.

22,30 €

Rozsah: 59 2 strán

7,90 €

6,30 €

Spisovateľ Ivan Szabó, milovník Bratislavy a autor niekoľkých
publikácií, sa tentoraz zameral na osudy známych a vážených
Prešporčanov z 19. a 20. storočia. Prebádal a odkryl to najtajnejšie
nielen z ich pracovného, ale aj súkromného života. Mená, ktoré sú
už dnes zabudnuté, no v časoch minulých boli veľavážené, vďaka
tejto knihe opäť ožívajú.

Rozsah: 28 8 strán

NOVI N K A

pReChÁdZkY HiStÓrIoU
Rozsah: 3 20 strán

Rozsah: 9 6 strán

pReChÁdZkY HiStÓrIoU

Rozsah: 19 2 strán

NOVI N K A
36,90 €

24,30 €

29,50 €

13,90 €

11,10 €

Nepublikované novinárske zápisky a zážitky, ktoré autor objavil v zápisníkoch nových i tých, čo majú už päťdesiat rokov, ponúkajú čitateľovi
zaujímavý exkurz do sveta iných kultúr a stretnutí s politikmi či kráľmi.
Kniha približuje zákulisie novinárskej práce, chvíle napätia, politické praktiky aj vtipné situácie. Pútavosť rozprávania Leopolda Moravčíka zaujme
čitateľov rovnako ako dobové a autentické fotografie z ciest.

36,90 €

16,30 €

8,90 €

4,00 €

9,90 €

4,00 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

24,70 €

13,90 €

4,00 €

8,10 €

3,00 €

8,70 €

3,00 €

pReChÁdZkY HiStÓrIoU

pReChÁdZkY HiStÓrIoU

16,90 €

Rozsah: 16 8 strán

Rozsah: 28 8 strán
Ponorte sa do slávneho obdobia gréckych dejín, ktoré môžeme označiť i za úvodnú kapitolu európsky písanej histórie.
Objavilo sa tu mnoho slávnych postáv, ktoré sa stali hrdinami
veľkých príbehov. Európa prijala prostredníctvom Grékov
písmo, vznikli nové formy literatúry, histórie či filozofie.
Spísali sa prvé európske zákony, vytvorila sa osobitá
architektúra a rozšírili sa znalosti plavby.

13,50 €

20,90 €

NOVI N K A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

Vojtech Zamarovský veľakrát navštívil krajiny, kde kvitli
staroveké civilizácie. Na svojich cestách študoval, pozoroval, zapisoval. Najvýznamnejšie pamiatky, o ktorých
tento slovenský najprekladanejší autor literatúry faktu
celý život písal, sú témou tejto knihy. Rukopis Vojtecha
Zamarovského je doplnený dvomi odbornými štúdiami.
12,10 €

9,70 €

11,70 €

14,20 €

7,00 €

Kniha známych, ale aj prekvapivých
faktov o jednom z najznámejších
vojvodcov všetkých čias. Autori
vykresľujú jeho život a úspechy,
nechávajú nahliadnuť do jeho
súkromia, zvykov, vášní a radostí.

Objavné cesty staroveku sa
odvíjajú na pozadí ľudskej
odvahy, neochvejnosti a vytrvalosti. Umožnili vznik veľkých ríš,
prenos vedomostí a zručností,
prepojili civilizácie a posunuli
ľudské možnosti o krok vpred.

www.perfekt.sk

9,40 €

5,60 €
Bohato ilustrovaná kniha
sprevádza čitateľa fascinujúcim
príbehom fenických dejín. Prekonáva úskalia plavieb fenických
moreplavcov, navštevuje fenické
mestá dnes už takmer zabudnutej civilizácii.

13,50 €

8,50 €
Kniha pre všetkých, ktorí sa
zaujímajú o stratené a znovu
objavené svety dávnoveku
a o ich kultúru, je napísaná
prístupným štýlom, a napriek
tomu je podložená vedeckými
faktmi.

13,30 €

8,30 €
SUMERI sú prvým historicky
doloženým národom na svete.
Žili v oblasti medzi riekami
Eufrat a Tigris na území dnešného Iraku, kde archeológovia
vykopali z hlbín tisícročí trosky
ich miest a poklady ich umenia.

www.perfekt.sk

13,90 €

8,90 €
Príbehy o Gilgamešovi, Sinuhetovi
a Aeneovi patria k najslávnejším
textom, aké nám starovek zanechal
a napriek rozdielnemu pôvodu ich
mnohé spája.

pOéZiA
NOVI N K A

NOVI N K A

Rozsah: 120 strán

Rozsah: 152 strán

NOVI N K A
Publikácie z verejných zdrojov podporil

pOéZiA

11,20 €

13,00 €

7,50 €

11,70 €

12,90 €

10,30 €
19,90 €

15,90 €
Klasické balady českej romantickej literatúry, ktoré sú
považované za vrcholné dielo českého spisovateľa
a zberateľa ľudovej slovesnosti Karla Jaromíra Erbena
sa v prebásnení vynikajúceho slovenského spisovateľa
Ľubomíra Feldeka po prvýkrát vcelku dostávajú aj
k slovenskému čitateľovi. Knihu ilustrovala Katarína
Vavrová.

V kontexte súčasného
slovenského výtvarného
umenia má tvorba
Kataríny Vavrovej
svoje významné miesto.
Zostáva verná svojej
figurálnej orientácii,
aby ju rozvinula do
jedinečnej podoby tak
v grafickej, ako aj maliarskej tvorbe. Originalita jej imaginatívno-poetického prejavu zaujala
aj v zahraničí – na viacerých svetovo uznávaných prehliadkach ex
libris, grafiky a maľby, kde získala prestížne ocenenia. Maľby Kataríny
Vavrovej sú nasýtené nespútanou imagináciou, schopnosťou spájať
reálne fragmenty spomienok s fascinujúcimi snovými postavami žien,
anjelov, animálnymi a rastlinnými motívmi či krajinami. Fantáziou
a inotajmi rezonujúce figurálne maľby Kataríny Vavrovej nesporne
reprezentujú vrchol imaginatívno-poetickej línie súčasného moderného slovenského výtvarného umenia.

11,20 €

9,00 €
Kniha predstavuje výber z tvorby vynikajúceho básnika
a Shakespearovho súčasníka Balassiho Bálinta –
Valentína Balašu (1554 – 1594). Rodák zo Zvolenského zámku, ktorý padol v boji proti Turkom pri
Ostrihome, je pochovaný v Hybiach. Preklady z jeho
maďarskej tvorby sú doplnené anonymnými slovenskými básňami z Fanchaliho kódexu, nájdeného v minulom
storočí vo viedenskej Národnej knižnici.
Básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor
detskej literatúry Ľubomír
Feldek sa narodil v Žiline.
Vysokú školu pedagogickú v Bratislave absolvoval v odbore slovenský
jazyk a literatúra. Už
počas štúdií pracoval ako
redaktor vo vydavateľstve
Mladé letá. Ľubomír Feldek je majstrom všetkých
literárnych žánrov, pričom neodmysliteľnou
súčasťou jeho aktivít je bohatá prekladateľská
činnosť. Vyšla séria jeho prekladov diel Williama
Shakespeara, medzi nimi Romeo a Júlia, Hamlet,
Trojkráľový večer, Sen svätojánskej noci a ďalšie
výnimočné diela. Získal viacero ocenení, medzi
inými aj Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika
a literatúra (2007).

Jedinečný preklad a prebásnenie poézie Cchaj
Wenťi z klasickej stredovekej čínštiny v podaní
Mariny Čarnogurskej a Petra Čaplického sa
k čitateľovi dostáva až v troch jazykoch –
v stredovekej čínštine, slovenčine a angličtine.

14,90 €

14,90 €

11,90 €

11,90 €

Kolovrat túžby

NOVI N K A

Zmotané nite vrúcneho citu
k tebe sa vinú.
Spím stočená do klbka ako zlatá
priadza na kolovrate túžby,
oči upínam k obzoru našej blízkosti.
Som a nie som,
v tebe strácam sa do sstriebrobelasa,
číra ako snehom zaviate stráne.
Dotykmi vypísali sme všetko zo seba,
v objatí našli svoju zem.

8,90 €

4,00 €

8,10 €

4,00 €

4,40 €

3,00 €

8,20 €

4,00 €

5,90 €

3,00 €

8,20 €

5,00 €

Kruh sa uzavrel.
S tebou zostanem.

8,50 €

5,00 €

8,90 €

7,10 €

9,60 €

4,00 €

9,20 €

4,00 €

Čitateľ v knihe nájde základné
informácie o panovníkoch, ktorí
sa vystriedali na území Slovenska.
Ilustrovaná publikácia je určená
žiakom základných a stredných škôl,
pedagógom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o históriu.

39,90 €

16,20 €

10,50 €

13,90 €

23,90 €

Slovenský historik Tomáš Klubert
sa podujal na náučno-populárne
spracovanie vzniku, vývoja, činnosti
a zániku slovenskej armády v rokoch
druhej svetovej vojny.

Nechajte sa vtiahnuť do minulosti a vypravte sa s nami do sveta bitiek, ktorých
sa na našom území odohralo viac než
dosť. Pochopíte, ako sa menili podmienky, zbrane a spôsob boja od príchodu
Slovanov až po prvú svetovú vojnu.
www.perfekt.sk

Kniha predstavuje stredovekú
Bratislavu z obdobia 11. až 16.
storočia, keď sa mesto prudko
rozvíjalo a na sklonku stredoveku
sa stalo jedným z najvýznamnejších miest v Uhorsku.

Rozsah: 224 strán

Rozsah: 200 strán

14,90 €

6,90 €

8,90 €

12,10 €

5,80 €

Kniha zachytáva profily osobností,
ktorých odkaz zanechal v histórii
20. storočia nezmazateľnú stopu
– od najvýznamnejších vedcov k najsmelším politikom a intelektuálom.

8,50 €

Štúrovci zavedú čitateľa do obdobia
pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, do rakúsko-uhorskej monarchie.
Nazrite do životných osudov štúrovskej generácie a prečítajte si výber
z ich diel.

36,40 €

21,80 €
Autor približuje vývoj a najzaujímavejšie momenty jedného z najstarších remesiel ľudstva, ktorým
bolo a do dnešných čias aj zostalo,
pirátstvo.

Osmičky boli hybnou silou Slovákov od počiatku našich dejín.
V ôsmich kapitolách popisujú
kľúčové javy a udalosti v dejinách
nášho národa.

Rozsah: 13 6 strán

Kniha pútavo osvetľuje naše
novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči v roku
1526 až po vystúpenie uvedomelej
slovenskej mládeže počas revolúcie
v rokoch 1848 – 1849.

Rozsah: 27 2 strán

Rozsah: 4 4 8 strán

23,10 €

Rozsah: 256 strán

7,50 €

Rozsah: 7 9 2 strán

Život energickej ženy na tróne, ako
ho nepoznáte. Kniha sa venuje všetkým aspektom života Márie Terézie
od príprav otca Karla na jej uznanie
cez prekážky na začiatku vlády, jej
prístup k deťom a až po snahu zlepšiť
reformami život v krajine.

12,10 €

13,90 €

8,30 €

Rozsah: 28 8 strán

13,90 €

8,90 €

pReChÁdZkY HiStÓrIoU

Rozsah: 552 strán

Rozsah: 208 strán

Rozsah: 28 8 strán

Rozsah: 13 6 strán

pReChÁdZkY HiStÓrIoU

24,90 €

19,90 €
Fascinujúci prienik do dejín Slovákov
a Slovenska od počiatku po súčasnosť
pomôže svojou podrobnosťou získať
základnú orientáciu v histórii a ponúka
aj mnoho zaujímavých a menej známych faktov z našej minulosti.
www.perfekt.sk

10,90 €

7,50 €
Publikácia prináša prehľadný súpis
dejín Slovákov a Slovenska od počiatku až po súčasnosť. Pohľad na
najdôležitejšie udalosti jednotlivých období v skratke.

bElEtRiA
NOVI N K A

8,30 €

11,90 €

9,50 €
V 50 statiach sa autor knihy vyrovnáva so súdobými snahami opäť
prepisovať našu národnú minulosť
či skresľovať dejiny Slovenska
a Slovákov. Kriticky reaguje na
spoločenský vývoj, podriaďovanie
sa a prispôsobovanie vládnucim
politickým garnitúram a elitám.
Čitateľa zaujmú slová o postupujúcej strate vzdelanostnej a kultúrnej
identity slovenského národa.

11,20 €

9,50 €

9,00 €

Jedinečný príbeh IV. A na strojníckej
priemyslovke v Bratislave v roku 1963,
z ktorej vzišli nielen výnimoční veslári,
ale aj rovnako talentovaní reprezentanti
vo futbale, stolnom tenise, cyklistike
a plachtárčení. Epizódky z vyučovania,
príhody na exkurziách či vodičské skúšky,
ale aj história Horského parku, kúpeľov
Grössling a veslovania v Bratislave
obohatia príbeh o vzácnom víťazstve
dorastencov.

Profesorské šťastie od spisovateľky
Evy Bacigalovej a paralympijského
víťaza Jána Riapoša prináša zaujímavé
rozhovory s piatimi osobnosťami,
ktorých okrem iného spája aj profesorský titul. Čriepky zo svojho života
čitateľom predostrú osobnosti, ako
sú Margita Prokeinová, Myrón Malý,
Alžbeta Mrázová, Eugen Laczo
a Vladimír Krčméry.

8,30 €

5,00 €

Retro-vízie tvoria
komentáre, odzrkadľujúce niekdajšie aktuálne
dianie, šíriace sa postoje
a ich interpretácie v médiách. V rozpätí rokov
2006 až 2017 boli
odvysielané na vlnách
Vatikánskeho rozhlasu
a primárne určené praktizujúcim veriacim.

11,20 €

13,10 €

7,90 €
www.perfekt.sk

Užitočný sprievodca,
ktorý vďaka fotografiám
čitateľovi pomôže rýchlo
sa zorientovať a zároveň
sa dozvedieť čo najviac
údajov o samotných
zjaveniach a ich odkaze.

11,20 €

Rozsah: 26 0 strán

6,50 €
Rozsah: 128 strán

Rozsah: 17 6 strán

12,10 €

5,00 €

nÁbOžEnSkÁ lItErAtÚrA

7,80 €

6,50 €

9,90 €

5,00 €

Edícia Múzy čitateľa sprevádza antickými príbehmi. Moderné výtvarné diela známych umelcov sú v pravom
zmysle slova dorozprávaním príbehu. Knihy sú určené čitateľom všetkých generácií.

Rozsah: 224 strán

11,90 €

8,30 €

5,00 €

Rozsah: 152 strán

NOVI N K A

Rozsah: 16 8 strán

NOVI N K A

eDíCiA mÚzY

7,90 €

6,30 €

11,20 €

6,50 €

12,90 €

9,90 €

12,70 €

6,50 €
www.perfekt.sk

11,40 €

5,00 €

Dobrosrdečná operácia srdca,
akútne odstraňovanie bĺch
a vyslobodenie gumáka – zvieracie
dobrodružstvá v Zvieracej nemocnici. Doktor Maco, doktor Žabiak,
doktorka Gizka a doktor Marabu
sú pánmi situácie: pravé ani ľavé
prípady nezostanú nedoriešené.

9,10 €

7,90 €

7,30€

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

7,30€

V tejto knižke býva A
a aj Z v nej prespáva.
Aby som bol presný teda,
je v nej celá abeceda.

7,50 €

Keď Sabínka v sprievode tety prvý
raz vstúpila do dvora pavlačového
domu, pripadala si akási malá a stratená. Bolo to i tým, že dom zvonku
nebol veľmi zaujímavý. Vyzeral ako
nejaká sivá mušľa. No keď mušľu
roztvoríte, môžete nájsť perlu.

9,10 €

9,10 €

9,40 €

6,30 €

7,30 €

Každé ráno pred dverami ambulancie doktora
Hrocha čakal dlhý rad zvieratiek. V posledných dňoch sa však doktor Hroch necítil dobre. • Doma dedko Hroch vysypal hračky na
stôl, so záujmom si ich poprezeral a začal jednu
po druhej opravovať. Mal veľmi šikovné ruky.
Všetky hračky dal do poriadku, takže vyzerali
ako nové!

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Zamyslel si sa niekedy nad predmetmi, strojmi či kusmi nábytku,
ktoré sú všade okolo nás? Každú vec musel ktosi vymyslieť.
A mnohé z nich navrhli ženy – dievčatá, ktoré chceli zlepšiť svet.
Tak poď bližšie a nechaj sa inšpirovať svetom pokroku!

NoViNkYdEtSkÁ
vO SvEtE
lItErAtÚrA
dEtSkÝcH kNíH
Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NoViNkYdEtSkÁ
vO SvEtE
lItErAtÚrA
dEtSkÝcH kNíH

Veselé a jednoducho zapamätateľné básničky na každé
písmenko v abecede. Bonusom sú básničky o číselkách.

16,90 €

6,60 €

5,30 €
Publikácie z verejných zdrojov podporil

13,50 €

V prírode sa v každom okamihu
dejú tisíce príbehov. Niektoré
z nich sa vám práve dostávajú do
rúk. Sú to fascinujúce dobrodružstvá, ktoré zažívajú dvaja nerozluční
kamaráti na potulkách lesmi aj
lúčinami.

7,90 €

6,30 €
Konáre ho chytajú za rukávy, jeden
ho s vycerenými zubami podriapal
tŕňom. Krišpín sa prediera temnou
húštinou, v tme takmer nevidí, nič
nepočuje. Prečo jedenásťročný
chlapec beží nočným lesom? Chce
utiecť pred zlobou, pred trýzniteľmi
– pred všetkým!

Ako a prečo komunikujeme?
Ako rastiem do reči?
Kde všade hovoria ľudia po slovensky?
Môžu slová zostarnúť alebo narodiť sa?
Môžu sa slová stratiť?
Čo nám pomáha pri porozumení textu?
Dá sa kresliť slovami?
Je literatúra tajné šifrovanie?
Z čoho sa skladá kniha?
Ako vyzerajú básne pre oko?
Čo nám pomáha pri tvorení textu?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdeš
v tejto úžasnej encyklopédii, ktorá ti dá
priestor aj na dopĺňanie zábavných úloh.

sVeT dEtSkÝcH kNíH

sVeT dEtSkÝcH kNíH

Rozsah: 3 2 strán

Rozsah: 14 4 strán

NOVI N K A

NOVI N K A

Každý asi pozná názvy mesiacov. Sú predsa napísané
v kalendári: január, február, marec... Poznáte však aj
mesiačikov, ktorí pomohli úbohej Maruške nájsť v hore
uprostred zimy fialky, jahody a jablká? Ak nie, tak sa
o nich dočítate v knihe O dvanástich mesiačikoch.

7,10 €

5,70 €

Poviedkové knihy prinášajú krátke príbehy pre deti
a násťročných, ktoré sa neodohrávajú niekde ďaleko,
ale tu vedľa, možno len o ulicu ďalej. Zobrazujú svet
plný fantázie, humoru, snov, túžby po šťastí i problémy, ktoré prežíva mladá generácia. Poviedky sú
skvelé aj na súťažný prednes, niektoré sa objavili aj
v učebniciach. Doteraz vyšlo 15 poviedkových kníh.
Najnovšia nesie názov Kapitán Spomienka!

5,20 €

4,20 €

Matúš a Richard cestujú k dedovi na zimné prázdniny.
Veľmi sa im tam nechce, u deda v chalúpke totiž nie je
internet, ba ani elektrina. Netušia však, že celý tento výlet
môže mať strašné následky. Naozaj spôsobia, že už nikdy
nebudú Vianoce a že svet, aký ho poznáme, sa skončí?

9,60 €

7,70 €

NOVI N K A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 128 strán

NOVI N K A

4,50 €

3,60 €

6,80 €

3,00 €

7,90 €

4,00 €

7,90 €

4,00 €

6,60 €

3,00 €

4,50 €

3,60 €

Poviedky čítajú deti od 8 rokov po násťročných. Tešia sa však aj veľkému
záujmu dospelých čitateľov. Obľubujú ich rodičia, starí rodičia, pedagógovia i knihovníci. Poviedky s témami, ktoré sú blízke deťom, vstupujú do
ich života, povzbudzujú ich a učia morálnym hodnotám, vzťahom k okoliu,
citlivo poukazujú na rôzne životné situácie, stotožňujú čitateľa s hlavným
hrdinom. To deťom pomáha preklenúť ťažké obdobia a byť vnímavejšími
k ostatným. Knižky sú doplnené nádhernými ilustráciami z BIB.

Publikácie z verejných zdrojov podporil

7,90 €

6,30 €
V tejto knihe nájdete všetky víťazné
poviedky zo súťaže pôvodných
poviedok, ktorá prebieha už 15
rokov. Príbehy otvárajú nové dvere,
za ktorými sa budete cítiť niekedy
veselo, niekedy smutne, hravo,
jednoducho, bude to ako doma.

sVeT dEtSkÝcH kNíH

V predaji od decembra

Ktorý kráľ mal dvanásť žien? Aké vzťahy mali Svätopluk s Metodom? Prečo majú mestá v názvoch stredu, štvrtok a sobotu?
Z čoho mali uhorskí králi najviac peňazí?
Ako to bolo s prvou uhorskou univerzitou? Ktorí panovníci boli
u nás najobľúbenejší? Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš z knihy,
ktorou ťa pútavo prevedie známy slovenský historik Matúš Kučera.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NoViNkY vO SvEtE dEtSkÝcH kNíH

8,90 €

7,90 €

5,40 €

10,40 €

5,30 €

3,00 €

2,00 €

5,90 €

10,30 €
Čokoládový kokeršpaniel Gordon je pes, ktorý sa veľmi rád
stretáva s ľuďmi a najmä s deťmi. Z týchto stretnutí vzniklo už
niekoľko knižiek. Tentoraz sa pes Gordon rozhodol skamarátiť s abecedou. To, či sa mu to podarilo a či aj pes môže mať
žiacku knižku sa dozvieš v tejto skvelej knihe.

V predaji od decembra

12,90 €

8,10 €

6,90 €

4,00 €

14,90 €

3,00 €

7,90 €

9,60 €

NOVI N K A

POTREBUJEME
 detský balón

 kúsok tenkého

plastového vrecúška

 polystyrén

tlačiarní a kopírovacích
Fungovanie laserových statickej elektrine.
na
zariadení je založené
na svetfotovodivou (citlivou (pri
Povrch bubna s
nabije záporným
lo) hmotou sa najprv
kladným) elektrickým
niektorých tlačiarňach

STATICKÁ
ELEKTRINA

3.
 list papiera

5,50 €

najrozšísú najrozší
a laserové tlačiarne
Zariadenia na kopírovanie statickej elektriny. Ich činnosť
na využitie
elektrického
renejšie príklady
že častice rovnakého
je založená na princípe, častice opačného elektrického
a
náboja sa odpudzujú
náboja sa zas priťahujú.

kocka sa priblíži
kocke na stojane
nalepí.
tenkého vrecúšsa dokonca na
a úkni bal n. Z
k bal nu alebo
sa navzájom
s rozmermi
al n a kocka polystyrénu elektrické
ka vystrihni štvorec
n a kúsok
lebo majú opačné
cm. Pošúchaj bal
že
asi
pu- priťahujú,
s vodou dokazuje,
alebo syntetický
náboje. Pohár
vrecúška o vlnený
a druhou
ruke drž bal n
nejde o otomontáž.
l ver. jednej
bal n kúsok vrecúšrukou vyhoď nad
ka. ikovným pohybovaním
dosiahnuť, že
bal na môžeš
bude poletokúsok vrecúška
vo vzduchu.
vať nad bal nom
majú
vrecúška
kúsok
a
al n
náboj.
rovnaký elektrický
sa odpudzuovnaké náboje
vrecúška
jú, a preto sa kúsok
nom. yrež
vznáša nad bal
kocku
nožíkom z polystyrénu cm.
asi ,
s hrúbkou hrany
nitku a priocku priviaž na
stojan.
pevni ju na hocijaký
priblíž ku
a úknutý bal n

1.

Záporné ióny
vystupujú
na povrch drôtu

Zdroj
s vysokým
napätím

Smer
rotácie
bubna

nábojom.

programobubon sa potom
Elektricky nabitý
lúčom, ktorý
Bubon
vane osvetľuje laserovýmvytvára elektrický
s elektricky
na osvetlených miestach (skrytá, možná)
nabitou
latentná
náboj. Tak vzniká
fotovodivou
laserovým lúčom
hmotou
ďalej
fotografia. Po osvetlení
fotografie sa bubon
a záa získaní latentnej
ku kontaktu s valcom
otáča a dochádza
záporne
Častice tonera sú
Smer pohybu
sobníkom tonera.
Digitálne
Šošovka
náboje odpudzujú,
laserového lúča
rovnaké
sa
spracovaný
nabité. Keďže
na časnebudú prichytávať elekobrázok
častice tonera sa
si ponechali záporný
boli
tiach bubna, ktoré
ktoré
iba na miestach,
trický náboj, ale
Laser
lúčom. V nasledujúcom
osvetlené laserovým
nabitého valca
kladne
pomocou
kroku sa
častice
Polygonálne
papiera prenášajú
kové)
(mnohouholní
zo spodnej strany
prechoKeď sa toner pri
zrkadlo
z tonera na papier.
častice sa
valce zahreje, jeho
čoho
de cez zahriate
na papier, na základe
roztavia a prilepia
alebo obrázok.
Prečo
vznikne trvalý text
Hustota je jedna zo základných
vlastností každej látky. Keď
kúsok plastového
Archimedes sa
vypočítal hustotu
koruny, zisťoval, či je vyprsty,
lepí nazlatej
vrecúška
robená z čistého
zlata. Oveľa dôležitejšia pre život na Zemi
keď sa pošúcha
je však hustota sladkej
a morskej vody. Preto sa budeme
o oblečenie?
venovať hustote vodných roztokov kuchynskej soli.

10.

HUSTOTA

7.

 kuchynskú soľ

a medeného drôtu
rovnakej hrúbky
s dĺžkou asi 20 cm

 včelí vosk

alebo depilačný vosk

 izolačné rukavice alebo

kuchynskú chňapku

Zoznámte sa s vílou Jarmilkou a jej kamarátmi
zvieratkami a vodníkom Jožkom. Dozviete
sa, ako vytrestala neposlušné deti, ktoré robili
neporiadok v hôrke, zabavíte sa s ňou na
prvom bále, stretnete sa s Martinom na
bielom koni aj Mikulášom a strávite
s hrdinami knihy Vianoce. Po všakovakých
dobrodružstvách oslávite s Jarmilkou jej
narodeniny, ktoré jej pripravili obyvatelia
Malej hôrky.

8,90 €

7,10 €

 plastelínu

kej tepelnej vodivosti, a preto by sme
očakávali, že sa guľôčky vosku rozpustia
súčasne na tenšom aj hrubšom drôte.
Po zahriatí spoja zistíš, že guľôčka vosku
na hrubšom drôte sa rozpustí skôr.
Ako je to možné, keď sú drôty z rovnakého materiálu aj s rovnakou tepelnou
vodivosťou? Spôsobuje to okolité prostre-

1.

ezmi dva rovnako dlhé a rovnako
drôtmi použi izolačné rukavice. vidíš,
hrubé drôty, jeden medený a druže vosk sa najskôr rozpustí na medehý železný. liešťami zatoč spolu konce
nom drôte. ýsledok ukazuje na to,
že
drôtov, aby si získal pevný spoj. oľné
meď je lepší vodič tepla ako železo.
konce roztiahni a napichni na ne rovnaPokus zopakuj pomocou dvoch medeko veľké guľôčky vytvarované
ných drôtov rôznej hrúbky. rôty sú
z mäkkého vosku. rôty polož spojez rovnakého materiálu, resp. rovnaným koncom na
mriežku sporáka.
Zahrej nad plame om plynovéh o h o rá ka , a b y si
zistil, na ktorom
d rôt e sa v o sk
rozpustí skôr.
Pozor, pri práci
s rozhorúčenými

die, teda vzduch, ktorý ochladzuje drôty.
Prenos tepla medzi zahriatymi drôtmi
a okolitým vzduchom závisí od rozdielu
teplôt a veľkosti povrchu drôtov. Zväzok
tenkých drôtov rovnakého prierezu
má
oveľa väčší povrch ako jeden hrubý
drôt.
Preto sa tenký drôt rýchlejšie ochladzuje a teplotu topenia vosku dosiahne
neskôr.

ocka s hranou cm vyhotovená
z hliníka má hmotnosť , g. bjem
takejto kocky je cm3 . ustota je pomer hmotnosti a objemu vzorky nejakej látky, na základe toho je hustota
hliníka , g cm3 .

Hustota zlata
je 19,3 g/cm3.
Vypočítaš dĺžku hrany
kocky, ktorá je vytvorená
z 2,7 g zlata?

Radiátory na ústredné kúrenie sa najčastejšie
vyrábajú z hliníkovej zliatiny. Kovy sú dobré vodiče, zatiaľ
hmotnosť
čo vzduch je slabý vodič
ustota
tepla. Množstvo tepla, ktoré radiátor
objem
prenáša do studeného
vzduchu, závisí od rozdielu teploty
m
vody v radiátore a teploty
vzduchu, ako aj od druhu radiátora a rýchlosti
prúdenia vzduchu. Čím je povrch lamiel na radiátore väčší,
tým viac tepla sa
pri rovnakom teplotnom rozdiele prenesie
z horúceho radiátora
do studeného okolitého vzduchu. Z dlhodobého
hľadiska je
lepšie mať radiátor s väčším povrchom
a súčasne znížiť teplotu
vody na ohrev, pretože tak vyjde menej
tepla nazmar. Radiátory sa nesmú zakrývať závesmi a nábytkom,
pretože to bráni
šíreniu tepla do priestoru. V plynovom
bojleri na ústredné
kúrenie a ohrev teplej vody prúdi horúci
plyn cez medené
lamely, ktoré sú privarené na medené trubice,
cez ktoré prúdi
studená voda. Aby
sa zabezpečil čo
najlepší prenos tepla
z horúceho plynu do
studenej vody, musia
mať medené lamely
čo najväčší povrch.

ustota čistej vody je asi
, g cm3 a nasýtený roztok
kuchynskej soli asi , g cm3 .
ezmi si dva rovnaké poháre. eden pohár napl obyčajnou vodou
a druhý nasýteným roztokom
kuchynskej soli. o obidvoch pohárov vlož surové vajíčko. Surové
vajce, ktorého hustota je asi ,
až , g cm3 , sa v pitnej vode
ponorí. ajce v nasýtenom roztoku kuchynskej soli naopak pláva,
pretože jeho hustota je vyššia ako
hustota vajíčka.

2.

U ro b si v l a st ný a ero m et er
hustomer tak, že otvor
slamky zalepíš žuvačkou. uvačku
utesni ešte dookola plastelínou.
Pokusom zistíš, koľko plastelíny

ponorí hlbšie v obyčajnej vode než
v slanej vode. ustota slanej vody
je vyššia ako hustota čistej body.
yrob si hustomer so slamkou
menšieho alebo väčšieho priemeru
a zisti vplyv zmeny priemeru na
citlivosť hustomera.
ustota vody závisí od jej teploty.
Pri
má čistá voda najvyššiu
hustotu. Preto sa pri dne zamrznutých riek a jazier nachádza teplá
voda, v ktorej prekypuje život aj
v zimných mesiacoch.

Hustota tekutín sa obyčajne meria hustomerom.
Skladá sa zo sklenenej
banky s vystupujúcou
stopkou, v ktorej je olovené závažie, na vrchu sa
zužuje do tzv. hrdla, na
ktorom je stupnica. Meranie je založené na Archimedovom zákone. Teleso
ponorené do kvapaliny je
nadľahčované silou, ktorej
veľkosť sa rovná veľkosti
tiaže kvapaliny vytlačenej
ponorenou časťou telesa.
Hustota vody má dôležitú úlohu
pri pohybe vody v ústiach riek.
Počas vtekania sladkej vody
do mora sa sladká voda šíri
po povrchu, pretože jej hustota
je nižšia ako hustota morskej
vody, ktorá ostáva pri dne.
V zóne medzi sladkou a slanou vodou sa tvorí vrstva
zmiešanej slanej a sladkej vody.
Tieto vody sú bohaté na život,
zvlášť sa v nich dobre darí
lastúram a planktónu.
V zóne zmiešanej vody
žijú prevažne morské ryby;
riečne ryby do nej vstupujú
oveľa zriedkavejšie.

25

Akým plynom sa plní
priestor medzi okennými
sklami s izolačnou
vrstvou?

18

19

12,40 €

9,90 €
Publikáciu z verejných zdrojov podporil

www.perfekt.sk

 žuvačku

Sadnúť si v zime na studenú lavičku nie
je nič príjemné.
Tento pocit spôsobuje tepelná vodivosť
a tepelná kapacita. Jednoduchými pokusmi porovnáme
tepelnú vodivosť
dvoch často používaných kovov, železa
a medi. Výberom
konštrukčných materiálov nízkej tepelnej
vodivosti a tepelnej kapacity sa v domácnostiach aj v
priemysle môže
dosiahnuť výrazná úspora energie.

POTREBUJEME
 kúsky železného

 tenší medený drôt

potrebuješ, aby hustomer plával
v pohári s obyčajnou vodou a nedotýkal sa jeho dna. ustomer sa

 dva vysoké 300 ml poháre

 slamku

TEPELNÁ
VODIVOSŤ

Pridaj do
ml vody asi
g kuchynskej soli a miešaj, kým sa soľ úplne nerozpustí.

POTREBUJEME
 dve surové vajcia

10

1.

Prečo je obloha modrá? Ako sa vyrába domáca zmrzlina?
Na akom princípe funguje hasiaci prístroj? Čo spôsobuje
kyslé dažde? Ako vzniká dúha? Prečo sa smrad šíri tak rýchlo?
Pomocou 70 jednoduchých pokusov si vysvetlíme chemické
a fyzikálne javy okolo nás. Vyrobíme si sopku, lízanku,
atrament, lepidlo, ozdoby, kameru aj domácu batériu.
Preskúmame zloženie červenej kapusty, mydla aj slimačej ulity.
Zázračnými experimentmi zmeníme farbu kvetu, pretiahneme
vajce cez hrdlo fľaše a zhasneme sviečku bez sfúknutia.
www.perfekt.sk

dEtSkÁ
lItErAtÚrA
sVeT
dEtSkÝcH
kNíH
Dvojjazyčná kniha

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

6,40 €

5,10 €
6,60 €

5,30 €

Dvojjazyčná kniha

dEtSkÁ
lItErAtÚrA
sVeT
dEtSkÝcH
kNíH

6,60 €

6,60 €

5,10 €

11,40 €

4,90 €

Ďalšia kniha z úspešnej edície, ktorá poteší všetkých milovníkov zvierat.
Zaujme malých i veľkých čitateľov, ktorí chcú vedieť, čo si myslí ovca.

8,90 €

9,10 €
Kniha, ktorá nazerá do detského sveta pocitov. Jej súčasťou
je maľovanka, ktorá pomôže odhaliť kreatívny potenciál
detí. Účinný tréning šikovnosti rúk a zlepšovania talentu.

7,10 €
Vtipná a pútavá kniha pre všetky deti, ktorá
veselým a poučným spôsobom sprevádza
obdobím vzdoru.

10,90 €

6,90 €

V tejto knižke môžeš cestovať medzi
slovami a pritom sa nemusíš pohnúť
zo stoličky. Zistíš, že starovek bol
plný zaujímavých ľudí a ich osudov.
Dozvieš sa, ako žili, čomu verili a čo
nám zanechali.

Veľká kniha komiksov zaujme
chlapcov aj dievčatá vtipnými
textami a kresbami. Nájdete v nej tri
komiksy. Starosti kráľa Michala, Kráľ
Michal, Hurá do boja.

8,90 €

5,50 €

7,10 €

3,00 €

7,90 €

5,00 €
V dvanástich kapitolách kniha predstavuje našich predkov. Je určená
najmä malým čitateľom, nechýbajú
veselé obrázky a texty plné zaujímavostí. Na svoje si prídu aj dospeláci,
ktorí nepochybne zistia, čo doteraz
netušili.

4,40 €

2,00 €
Môj psík poteší tých najmenších. Leporelo pre deti s veršovaným textom
si zaručene obľúbi každé dieťa.

Dvojjazyčná kniha

13,20 €

8,60 €

Ocitáme sa vo svete králička
Dávida, ktorý má dobré srdiečko
a robí pre druhých veľké veci.
Tak ako autori Dávid a Barbara.
Táto knižka pomôže vychovať
z detí veľkáčov, ktorí myslia na
druhých.

NOVI N K A

8,10 €

6,50 €
Témou dvojjazyčnej knihy je
vesmír z pohľadu dieťaťa. Je
písaná v slovenčine aj angličtine
formou otázok a odpovedí.
6,60 €

5,30 €

7,90 €

3,00 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

výpredaj

6,60 €

6,60 €

4,60 €

2,00 €

6,60 €

6,90 €

3,00 €

výpredaj

6,60 €

6,20 €

2,00 €

2,00 €

8,90 €

3,00 €

6,60 €

3,00 €

4,00 €

6,60 €

5,20 €

5,30 €

4,20 €

6,90 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

6,60 €

6,60 €

3,00 €

4,00 €

8,90 €

4,00 €

11,30 €

5,00 €

4,90 €

8,20 €

3,00 €

5,20 €

3,50 €

8,90 €

5,20 €

3,00 €

2,00 €

10,90 €

4,00 €

2,00 €
12,90 €

5,00 €

5,80 €

3,00 €

8,90 €

3,00 €

11,50 €

3,00 €
www.perfekt.sk

6,90 €

8,90 €

3,00 € 4,50 €

6,40 €

4,50 €

6,40 €

4,50 €
www.perfekt.sk

4,60 €

1,00 €

4,40 €

3,10 €

Výpredaj

9,90 €

5,50 €

13,20 €

5,00 €

6,60 €

3,00 €

10,70 €

3,00 €

8,90 €

5,00 €

5,70 €

2,00 €

výpredaj

10,40 €

3,00 €

11,40 €

7,00 €

8,60 €

5,20 €

9,90 €

11,90 €

4,00 €

4,00 €

11,80 €

12,90 €

28,50 €

5,00 €

27,90 €

14,90 €

12,90 €

14,00 €

3,00 €

10,90 €

14,40 €

10,00 €

8,90 €

12,70 €

4,00 €

4,00 €

28,50 €

2,00 €

5,00 €

10,90 €

6,70 €

2,00 €

14,90 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

6,00 €

2,00 €
9,90 €

22,90 €

11,50 €

11,00 €

4,00 €
www.perfekt.sk

14,90 €

4,00 €

4,00 €

5,80 €

2,00 €

7,50 €

2,00 €

5,90 €

3,00 €
www.perfekt.sk

6,80 €

2,00 €

5,80 €

2,00 €

Kuchárky

Katalóg
PERFEKTných
kníh

NOVI N K A

11,90 €

11,90 €

7,90 €

11,90 €

7,90 €
Dvojkniha

7,90 €

2019/2020

11,90 €
8,30 €
• Nátierky • Raňajky • Polievky
• Jednoduché jedlá • Mäsité jedlá
• Ryby • Šaláty • Sladké
• Dezertné poháre • Slané
• Nápoje • Domáca výroba
Pripravte sebe a svojim blízkym
zdravé a chutné jedlá bez obáv
z tráviacich problémov. Jedlá sú
urobené z bežne dostupných surovín
– nie drahých náhrad!

11,90 €

11,90 €

6,90 €

OBJEDNÁVACÍ LÍSTOK

7,90 €

11,90 €

7,90 €

Záväzne si objednávam tieto publikácie:



1. ............................................. ks .....

6. ............................................. ks .....

2. ............................................. ks .....

7. ............................................. ks .....

3. ............................................. ks .....

8. ............................................. ks .....

4. ............................................. ks .....

9. ............................................. ks .....

5. ............................................. ks .....

10. ............................................ ks .....

Meno, priezvisko: ...............................................................................................
Ulica: ..................................................... Mesto: ...............................................
PSČ: .................. E-mail: ..............................................Telefón: ...........................
Dátum: ................... Spôsob platby:

□ Dobierka

□

Faktúra (IČO, DIČ, IČDPH)

Knihy si môžete písomne objednať na adrese: Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1; e-mail: odbyt@perfekt.sk; alebo kúpiť
v Kníhkupectve Vojtecha Zamarovského na adrese Karpatská 7, 811 05 Bratislava. Ponuka platí len do vypredania zásob. Telefonické
objednávky neprijímame. Knihy pošleme na dobierku. K objednávke účtujeme poštovné a balné podľa sadzobníka uverejneného na
stránke www.perfekt.sk. Pri objednávke nad 69 € poštovné a balné neplatíte.

www.perfekt.sk

Ponuka platí do vypredania zásob.

