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PERFEKTné
knihy

2021

Ponuka platí do vypredania zásob.

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH
Čím sa živili naši predkovia?

Obyvateľky
z Hradišťa

Ako naši starí obrábali role, tak aj my

Až do konca 19. storočia sa ľudia bývajúci
roľ
na území Slovenska živili predovšetkým
výrobou,
níctvom, prácou v lese, domáckou
remeslom, furmanstvom i pltníctvom.

Kroj z Kysúc

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

i mládeže. Ulice i dvory slovenských
dedín a mestečiek zapĺňali kŕdle
veselého drobizgu. Na začiatku
minulého storočia slovenský vidiek
dýchal mladosťou, zato starých ľudí
bolo oveľa menej. O to viac si
ich však všetci vážili. Poznačení
namáhavou prácou vlastných rúk
a rôznymi neduhmi lúčili sa so
životom po šesťdesiatke.

budeme.

Zarecitujme si
Sedliačkovi dobre je,
keď naorie, naseje,
žitko mláti, má dukáty,
sedliačkovi dobre je.
Žitečko platí
za štyri zlatý,
pšenička je za dukát,
vtedy je sedliačik rád.

Pikoška

V roku 1910 mala Detva
7 339 obyvateľov. Ľudí starších
ako 60-ročných žilo v obci
334.
Detí do 10 rokov 2 710, detí
vo veku
11–14 rokov 555. Detí mladších
ako
15-ročných bolo v Detve
10-násobne
viac ako ľudí starších ako
60 rokov.
V tom istom roku žilo v
Bratislave 30-tisíc
ľudí mladších ako 20 rokov,
občanov
starších ako 60 bolo 5 900.
Bratislava mala spolu
78-tisíc obyvateľov.

SLOVNÍČEK
Drobizg = malé deti alebo mláďatá
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Koľko detí bývalo v rodine? Používali sa vidličky a nože?
Aké mená boli najčastejšie? Ako to bolo so školou?
Ako sa deti obliekali? S čím sa hrávali? Kde ľudia žili?
Povieme si, ako to bolo, ale aj zaspievame a zarecitujeme.
A nielen to, odhalíme pikošky a zaujímavosti. Oživíme
zabudnuté hry Klnka klnka, Na slepé baby či Hoja, Ďunďa,
hoja. A nezabudli sme na Máriu Teréziu, našu panovníčku,
na kyslú kapustu, ktorá patrila k častým jedlám, na prvé
hračky, krpce, kedysi bežnú obuv, ani na tisíc ďalších vecí.

5,40 €

3,90 €

ZARECITUJTE SI S NAMI

4,60 €

6,60 €

5,90 €

3,70 €

5,30 €

4,70 €

Lovím slová do siete:
– Čo pekné nám nesiete?
Chytila som básničku,
už ju mám na háčiku.
Už ju držím za chvost,
nech rozdáva radosť.

Na hodine zemepisu
mávam zvláštne predstavy.
Okolo mňa všetci píšu,
čo ma vôbec nebaví.

Autor tejto knižky by chcel
byť slonom. Prečo? Pretože je
ctiteľom vôní a keby mal nos
dlhý ako chobot, mohol by ich
lepšie ucítiť. A viete čo? Na
chvíľku tým slonom naozaj bol
– vtedy, keď písal túto knižku.
Vonia ako teplé májové ráno.
Neveríte? Privoňajte si k nej.

Veselé básničky
pre všetky deti.

Keby si raz učitelia
vymenili predmety.
Len tak, nech nás rozveselia.
To by boli úlety.

9,90 €

6,90 €
Kniha s veršovanými rozprávkami Milana Rúfusa obsahuje
celkovo 14 rozprávok. K deťom
i k dospelým čitateľom sa
dostávajú krásne hlboké texty
s posolstvom a múdrosťou ľudovej rozprávky. Poézia sa nesie
v umeleckom odkaze Pavla
Dobšinského.

10,90 €

7,90 €

6,50 €

8,10 €

5,50 €

16,90 €

11,80 €

7,90 €

4,90 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

SVET DETSKÝCH KNÍH

5,70 €

12,40 €

8,70 €

Asi niet krajšieho pocitu pre rodiča či
pedagóga, keď sa vám po rokoch dieťa
už ako dospelák zdôverí, že v jeho
detstve a mladosti nebolo nič lepšie ako
súbor Vienok, zaplaví vás pocit, ktorý
slovami ťažko opísať…

11,90 €

9,50 €

Chcete vedieť, prečo ježibaba používa
metlu ako dopravný prostriedok?
Čo je také odlišné na Margarétkinej metličke Grétke? A čo zábavné sa stane, keď
hlavná hrdinka vyrazí do mesta na prax?
Ste pripravení na jazdu na metle
s malou ježibabou? Zažite s nami na
túto nádhernú kúzelnú šou!

6,90 €

3,50 €

NOVINKYDETSKÁ
VO SVETE
DETSKÝCH KNÍH
LITERATÚRA

11,40 €

8,10 €
Chcete vedieť, kto bol Bombura alebo upír
Prdimucha? Aj s týmito záhadnými postavami
sa čokoládový kokeršpaniel Gordon stretol na
potulkách Horehroním. Presvedčil sa, že kraj
pod Kráľovou hoľou je krásny, tajomný,
s mnohými povesťami. Cesta popri Hrone je
dobrodružná a plná zaujímavostí...
Poďte ich spolu s Gordonom objavovať!

10,40 €

10,40 €

7,30 €

7,30 €

Čokoládový kokeršpaniel Gordon je pes, ktorý sa veľmi rád stretáva s ľuďmi
a najmä s deťmi. Z týchto stretnutí vzniklo už niekoľko knižiek. V jednej sa
pes Gordon rozhodol skamarátiť s abecedou, v druhej predstavuje svojich
zvieracích priateľov.

Dvojjazyčná kniha

NOVI N K A

10,90 €

8,70 €

9,90 €

7,90 €

ČÍTAJTELITERATÚRA
S NAMI
DETSKÁ

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

5,20 €

3,60 €

Vychádza k
o

7,90 €

5,50 €

Poviedky čítajú deti od 8 rokov po násťročných. Tešia sa však aj veľkému
záujmu dospelých čitateľov. Obľubujú ich rodičia, starí rodičia, pedagógovia
i knihovníci. Témy, ktoré sú blízke deťom, vstupujú do ich života, povzbudzujú
ich a učia morálnym hodnotám, budujú ich vzťah 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.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

ncom mája

4,50 €

3,20 €

9,90 €

7,90 €
Máš spisovateľského ducha, kreslíš alebo
fotografuješ? Chceš si zaznamenať dôležité
udalosti zo svojho života a okolia? Spomienky
na svadobný deň či prvé slová svojho dieťatka? Alebo máš nápad na knihu, aká sa v obchodoch nepredáva? Či si dieťa a či dospelý,
držíš v rukách ten správny prostriedok na
realizáciu svojich predstáv. Táto kniha bude
originál, jediný svojho druhu!

9,90 €

7,90 €
Táto kniha obsahuje okrem
novely Ja nechcem byť mimozemšťan aj desať krátkych
príbehov plných fantázie,
vzrušujúcich udalostí a napätia.

www.perfekt.sk

12,10 €

8,50 €
Do rozprávky vstúpime tam, kde sa
pre nás všetko začalo. Chlapca so svietiacim korálikom stretávame v Banskej
Štiavnici. Ukáže nám mapu poslania:
Tá je o stretnutiach. Každé stretnutie
je dôležité. Inak sa poslanie nenaplní.

Rozsah: 120 strán

NOVI N K A

Rozsah: 152 strán

Rozsah: 192 strán

POÉZIA

22,90 €

18,30 €

19,90 €

14,90 €

11,90 €

11,90 €

NOVI N K A

9,90 €

7,90 €

14,90 €

11,90 €

11,20 €

7,80 €

11,20 €

7,50 €

EDÍCIA MÚZY
NOVI N K A

9,90 €

7,40 €

8,30 €

5,00 €

8,30 €

5,00 €

9,90 €

5,00 €

SVET DETSKÝCH KNÍH
NOVI N K A

7,90 €

NOVI N K A

NOVI N K A

8,10 €

6,30 €

7,90 €

6,50 €

Je to skutočne paráda, že deti chodia
do školy na brontosaurovi! Brontosaurus
nemá výfuk a ani nerobí brm-brm.
Jedného dňa sa však všetko zmení.
Brontosaurus už nemôže slúžiť ako školský
autobus. Čo sa vlastne stalo? Budú sa
môcť deti s ním naďalej hrať?

6,30 €

Jednoduché vety a slová na písmenká anglickej
abecedy s veselým obrázkom. Bonusom tejto
krásnej a veselej knižky je pexeso, pri ktorom
sa zabavia všetci, ktorí chcú mať anglickú
abecedu v malíčku.

Prasiatko Veselé bruško veľmi rado papá.
Jedného dňa zjedlo prasiatko papáju aj so
semienkami. Čo sa stalo? Bolelo ho bruško?
Narástol prasiatku na hlave strom?
Príbeh o tom, ako sa dá v každej situácii
nájsť východisko a riešenie.

10,40 €

5,00 €
7,30 €

9,90 €

5,80 €

4,30 €

3,40 €

7,90 €

9,20 €

7,40 €

8,20 €

6,60 €

11,20 €

5,00 €

SVET DETSKÝCH KNÍH
NOVI N K A

„Dobre, že si prišiel,
vzájomPaľko,“ vraví ujo po
si panom vinšovaní. „Iste
rozprámätáš, že sme sa raz
spolu
vali o tom, že budeme
sť naspoznávať rozmanito
som hneď
šej prírody. A tak
al
od Nového roka naplánov
do lesnaše spoločné výlety
zátiší.“
ných zákutí a lúčnych
rad-raPaľkom
Potom s
ané
dom prebrali naplánov
nvýlety do lona veľkofatra
zákutí,
skej prírody, lesných
či dolín.
horských chrbtov
osti
Paľko bol od netrpezliv
Tešil sa
už celkom bez seba.
s ujom
na okamih, keď budú
tajomstvaprvýkrát kráčať za
trpezlivý,“
mi prírody. „Buď
fúzy.
usmieva sa ujo popod
ráno začí„Veď hneď zajtra
chlapca
name“, dodáva, aby
trochu upokojil.

Slnko dokáže robiť

so snehom divy.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

V lese na Nový rok

celá zahalená v bieVtedy býva obyčajne
v prírode Novým rokom. m pravidlám patrí, že jeho prvé kroky
Ročný kolobeh začína
nepísaný
do lesa zavíta spoločna horách. K ujovým
lom rúchu, najmä
v Teplej doline. Tentoraz
Slnaval ešte súmrak.
lesa, aby ho pozdravil
v tento deň vedú do
keď v doline podriemk
sa zobudil skoro ráno,
ne s Paľkom. Preto

11
zízajúci

10

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Kuvičok vrabčí nevraživo
na človečieho votrelca.

8,90 €

7,10 €
Príroda je nevyčerpateľnou studňou poviedok, ktoré píše každodenný život
obyvateľov hôr, lesov a lúk. Krása prírody má osobité čaro v štyroch ročných
obdobiach. Zvláštna je na jar, keď v lese rozvoniavajú konvalinky. Svojská je počas
letných prázdnin, keď dozrievajú maliny. Nenapodobiteľná je na jeseň, keď lesy
hýria všetkými farbami. A napokon, keď zima zababuší všetko do bieleho rúcha...
Ujo Jano i Paľko zažili množstvo dobrodružstiev veselých, napínavých i smutných
v každom ročnom období. Knihu obohacujú aj pranostiky, hádanky a recepty.

7,10 €

5,10 €
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 tejto krásne
ilustrovanej knihe.

8,90 €

5,30 €
V čarokrásnom lese býva víla Jarmilka,
jej zvierací kamaráti a vodník Jožko.
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.

9,40 €

4,70 €

6,60 €

4,40 €
V tejto knižke býva A
a aj Z v nej prespáva.
Aby som bol presný teda,
je v nej celá abeceda.
Veselé a jednoducho zapamätateľné
básničky na každé písmenko v abecede.
Bonusom sú básničky o číselkách.

SVET DETSKÝCH KNÍH

9,10 €

9,10 €

4,90 €

9,10 €

4,90 €

Príbeh doktora Hrocha, ktorý sa celý život
staral o zdravie zvieratiek. Keď odišiel
do dôchodku, presedlal na starostlivosť
o pokazené hračky. Pútavo ilustrovaná
kniha poukazuje na to, že každý človek
má v živote miesto a každá vec má svoje
využitie. Vedie malých čitateľov k tomu,
aby si vážili ľudí, ale aj veci okolo seba.

4,90 €

Zamyslel i ste 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 poďte bližšie a nechajte sa
inšpirovať svetom pokroku!

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.

Dvojjazyčná kniha

VYCHÁDZA MÁJ-JÚN

9,90 €

8,90 €

7,10 €

7,90 €

start

DETSKÁ
LITERATÚRA
SVET
DETSKÝCH
KNÍH

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

12,10 €

9,70 €
Múdra kniha o nezvyčajnom priateľstve leoparda Riga a myši
Rózy, ktorí žijú v symbióze a v priateľstve v ZOO. Kniha
nemá poučovať, ale poskytnúť okrem radosti z čítania aj
priestor na fantáziu a zamyslenie sa.

13,20 €

6,60 €
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.

6,60 €

4,60 €

12,90 €

9,90 €
Ktorý kráľ mal dvanásť žien? 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 tejto
pútavej a poučnej knižky.

6,60 €

4,60 €

7,90 €

5,00 €
V dvanástich kapitolách kniha predstavuje
našich predkov. Je určená najmä malým
čitateľom, nechýbajú obrázky a texty plné
zaujímavostí. Na svoje si prídu aj dospeláci, ktorí nepochybne zistia, čo doteraz
netušili. Historické fakty, ale aj málo
známe pikošky čakajú na odhalenie.

VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 60%

6,20 €

7,10 €

7,90 €

7,90 €

7,90 €

3,00 €

7,90 €

8,90 €

4,90 €

2,00 €

8,90 €

3,00 €

3,00 €

5,20 €

2,00 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

6,60 €

11,50 €

3,00 €

5,50 €

6,60 €

8,10 €

3,00 €

10,40 €

3,90 €
www.perfekt.sk

4,00 €

6,90 €

3,00 €

6,90 €

3,00 €

4,40 €

2,00 €

VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 60%

6,60 €

4,60 €

5,30 €

4,20 €

6,60 €

2,00 €

6,60 €

3,00 €

6,60 €

3,00 €

8,20 €

3,00 €

8,90 €

3,00 €

6,20 €

2,00 €

6,60 €

4,00 €

5,40 €

1,00 €

8,90 €

5,00 €

6,40 €

4,10 €

6,40 €

4,10 €
www.perfekt.sk

4,90 €

2,00 €

8,90 €

4,50 €

Rozsah: 136 strán

Rozsah: 224 strán

Rozsah: 552 strán

PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

12,10 €

17,40 €

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

Rozsah: 552 strán

Rozsah: 504 strán

Fascinujúci prienik do dejín Slovákov a Slovenska
od počiatku až po súčasnosť. Knihy o dejinách
Slovenska sú nielen dokladom o úrovni historiografie, ale aj svedectvom kladenia otázok a hľadania odpovedí o vlastnej identite a hodnotách
v historickom čase a priestore. Autorov spája
úsilie podať čitateľovi Slovensko ako starú kultúrnu krajinu, ktorej dejiny si zaslúžia oveľa viac
pozornosti a úcty. Pútavo písané texty dopĺňa
bohatý obrazový materiál.

36,40 €

7,50 €
Publikácia prináša prehľadný súpis
dejín Slovákov a Slovenska od počiatku až po súčasnosť. Zorientujte
sa v najdôležitejších udalostiach
jednotlivých období v skratke.

Rozsah: 552 strán

24,90 €

29,10 €

10,90 €

8,50 €

36,40 €

25,50 €

36,40 €

21,80 €

Rozsah: 208 strán

Rozsah: 288 strán

Rozsah: 136 strán

PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

13,90 €

7,90 €

6,60 €

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.

23,10 €

13,90 €
Kniha prináša populárno-náučné
spracovanie vzniku, vývoja, činnosti
a zániku slovenskej armády v rokoch
druhej svetovej vojny.

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.

Rozsah: 272 strán

Rozsah: 792 strán

Rozsah: 448 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 €

8,90 €

25,90 €

15,50 €
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

11,40 €

6,80 €
Kniha popisuje 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.

