
Autorka Renáta Matúšková, prešla 
po cestách, dolinách a miestach, 
kde žil malý Milan, vyhľadala 
potomkov ľudí, ktorí sa s ním 
stretávali, a napísala skvelú knihu 
o chlapčenských rokoch  
Milana Rastislava  
Štefánika, jedného  
z najväčších  
Slovákov.

Túto knihu nech nečíta nikto, 
kto ešte nemal 12+. Niektorých 
možno bude rozčuľovať môj 
jedálniček a možno aj slovník. 
Všetko toto sa odohralo 
v našej škole a niečo v mojej 
hlave. No čo narobím? 
Môže za to 
PUBERTA.

Čarovné čítanie pre všetky deti

5,00 €
7,10 €

7,40 €
9,20 €

Knihy si môžete objednať na www.vydavatelstvoallegro.sk a www.perfekt.sk so zľavou alebo e-mailom  
na vydavatelstvo.allegro@gmail.com, písomne na adrese: Vydavateľstvo AlleGro Plus, Trajánova 872/3, 851 10 Bratislava.  

K objednávkam účtujeme poštovné a balné.

Autor sprevádza detského 
i dospelého čitateľa 

jednotlivými mesiacmi 
života v zátišiach našej 

prírody, zoznamuje ho so 
zvieratami aj s rastlinami, 

nešetrí vtipnými 
príbehmi 

a múdrosťami 
našich 

predkov.

KOMIKS! KOMIKS! 
Očko je štvrták, nosí 

okuliare a chcel by byť 
detektívom. Všíma si 

život okolo seba, zažíva 
veselé aj strašidelné 
príbehy. Táto kniha 

poteší všetkých 
milovníkov 
komiksov.5,80 €

12,80 €

10,20 €
12,80 €



Najznámejšie 
rozprávky, piesne, 

jazykolamy, 
porekadlá i hádanky 

potešia malého 
školáka. Navyše 

rozprávky si deti 
môžu prečítať aj 

v angličtine alebo 
v nemčine.

Vieš, ako vyzerá 
rozčúlený jazvec? 
Ako nepriateľa vyľaká 
motýľ? Ktorý pavúk 
je najjedovatejší 
a akú hmotnosť má 
medveď? Všeličo 
o našich rastlinách 
a zvieratách, 
ich zvykoch 
a zvláštnostiach 
sa ukrýva 
v tejto 
knižke.

Kniha otvára pred 
deťmi čaro adventných 

a vianočných dní. 
Dozvedia sa, kto to bol 
Mikuláš, Lucia, potešia 

maľovanky, básničky 
a piesne.

V knižočke z edície 
Moja malá kniha 
čitateľ spozná 
históriu Veľkej 
noci, objaví detské 
hry, môže vyriešiť 
krížovky, zahrať sa 
s maľovankami.

3,40 €
4,30 €

3,00 €
3,70 €

3,00 €
3,70 €

7,90 €
9,90 €
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18. storočie sa začína morovou 
epidémiou. Potom však 
prichádza rozkvet. V Dóme sv. 
Martina korunujú Máriu Teréziu, 
pod opraveným hradom 
vznikajú cechy, popíja sa víno, 
jedia ryby z Dunaja, šľachta 
stavia paláce a zakladá záhrady. 
Autor v krátkych 
obrazoch farbisto 
vykreslil život 
v meste.

Veselé príbehy 
s mačkami, so 
psami, sliepkami, 
s korytnačkou, 
potkanom či 
baranom okorenené 
„futovskými“ radami, 
ako a prečo chovať 
doma zvieratká a ako 
im pripraviť  
dobré  
bývanie.

6,60 €
8,20 €

6,80 €
8,50 €

Hudobníkov poteší kniha 
veselých príhod o láske, 

detstve a hudbe v živote 
hudobných velikánov 
s ilustráciami Albína 

Brunovského. V knihe 
nájdete najkrajšie 

klavírne prednesové 
skladby pre malých 

virtuózov.

Kniha má dve 
samostatné časti, preto 

v nej listujte a čítajte 
ju z oboch strán. 

Dozviete sa všeličo 
o živote zbojníkov na 

Slovensku. Z druhej 
strany si v knihe 

prečítate o tom, ako to 
v skutočnosti 

bolo.

5,00 €
10,40 €

5,00 €
11,20 €



Obľúbená autorka 
posiela deťom povesti 

o hradoch, zámkoch, 
všakovakých zrúcaninách 

a prírodných krásach 
z celého Slovenska.

Toto je knižka o bláznivej škole 
a o šelmách, ktoré sa v nej občas 

vyskytujú:o tých, čo sedia v školskej 
lavici a občas ich musia v škole krotiť 
učitelia,o tých zo zvieracej ríše, ktoré 
sa sem-tam v tejto škole objavia tiež, 

o učiteľoch so zmyslom pre humor 
a dobrodružstvo, ktorými svojich 

zverencov často prekvapia. Vlastne 
je to knižka o škole, do ktorej deti 
chodievajú s nadšením, lebo nikdy 

nevedia, čo nové ich tam čaká.9,50 €
11,90 €

9,50 €
11,90 €

Knihy si môžete objednať na www.vydavatelstvoallegro.sk a www.perfekt.sk so zľavou alebo e-mailom  
na vydavatelstvo.allegro@gmail.com, písomne na adrese: Vydavateľstvo AlleGro Plus, Trajánova 872/3, 851 10 Bratislava.  

K objednávkam účtujeme poštovné a balné.
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do tridsiateho prvého ročníka. Nájdete 
v ňom vystrihovačky, osemsmerovky, 
krížovky, žartíky, hry, IT kútik, 
čítanie o ľuďoch a zvieratách. 
KLIK: www.fifik.sk, FB Fifik 11,95 €

Ročné predplatné


