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novinka od marty amborovej s nádhernými 
ilustráciami Zuzany hlavatej.
Ďalšie informácie nájdete na strane 8.

staroslovanské rozprávky



Všetko správne zoradené - 
detské knihy tak inak
E-shop detské knihy takinak.sk sa sústreďuje na špecifickejšiu 
klasifikáciu kníh pre deti a rodičov. Niekedy potrebujete svojmu 
dieťaťu hravou formou vysvetliť niektoré jeho povinnosti, alebo 
poukázať na nebezpečenstvá, či iné životné situácie. Náš tím sa 
preto snaží každú knihu poctivo zaradiť, aby sme vám uľahčili 
výber.
Zamerali sme sa na kategórie, ktoré by mohli pomáhať začína-
júcim i pokročilým rodičom, strýkom, babičkám, či vašej návšte-
ve.  
Láske ku knihám sa dá priučiť. Je dôležité, aby knihy neboli len 
občasnou záležitosťou niekde na polici. Existuje veľa kníh, ktoré 
sú odolné a jedno či dve deti prežijú. Takáto “investícia” sa vám 
vráti, keď si väčšie dieťa vezme samo do rúk knihu a bude si ju 
prezerať, pretože je to niečo normálne a bežné.
Čas, kedy si spolu s vašimi deťmi budete čítať pred spaním 
môže byť niečo, na čo sa budete tešiť všetci. Stačí si vybrať 
správnu knihu. Niektoré deti sú schopné “zhltnúť” aj celé série. 
Ak je pre vás uspávanie s rovnakou knihou utrpením, prelistujte 
si s deťmi napríklad tento katalóg a novú knihu na prečítanie 
objavíte veľmi rýchlo.
Pri každej kapitole máme QR kód, ktorý vás po načítaní zavedie 
na našu stránku, kde si môžete prezrieť ďalšie knihy. 
E-shop sme spúšťali v máji roku 2022 a pomaličky sa 
dostávame do povedomia. Na našej facebookovej stránke 
zverejňujeme aj knihu týždňa, ktorú našim fanúšikom takto 
predstavujeme. 

Niečo o mne ako autorovi
Od detských čias som sa veľmi rád zdržiaval v kníhkupectvách, 
kde som si prezeral knihy. Objavovanie kníh bol pre mňa vždy 
zážitok a postupne ma voviedol až k štúdiu scenáristiky a 
dramaturgie. Zárobok si ma ale napokon našiel až v oblasti 
môjho pôvodného hobby v programovaní. 

Tento e-shop teda vznikol, ako spojenie túžby po objavovaní 
a schopností z pracovného života. Zameranie na detské knihy 
bolo v snahe rozšíriť možnosti ostatným rodičom a pomôcť tak 
nájsť pre ich deti to, čo by mohlo byť pre nich zaujímavé.  
S mojimi dvoma deťmi takto objavujeme množstvo 
dobrodružstiev a verím, že aj vy si nájdete niečo do vašich 
domácich knižníc.
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TLAČ
PRo, s.r.o.
Všetky ponuky vychádzajú z 
aktuálnych skladových zásob. 
Dostupnosť nie je garantovaná.  

Chyby sadzby a tlačové chyby sú 
vyhradené. Chyby v cenách sú 
vyhradené. Základná zľava na tovar 
je v hodnote -10%. Fotografie kníh sú 
ilustračné a rozdiely v prevední sú 
možné.



Moja prvá kniha o piatich 
zmysloch
Chiara Piroddi
V knihe Moja prvá kniha o piatich 
zmysloch nájdete cvičenia a hry vy-
chádzajúce z princípov svetoznámej 
pedagogiky Marie Montessori. Úlohy  
v tejto knihe rozvíjajú kognitívne  
schopnosti detí, ktoré pracujú  
s rôznymi pomôckami - nálepkami, ce-
ruzkami, skladačkami. Deti prostred- 
níctvom pútavých úloh objavujú zmys-
lové orgány, vďaka ktorým tieto zmys-
ly fungujú. Učenie sa tak pre ne stáva 
hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou 
života.

6,25 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055655741 
Počet strán: 40

Moja prvá kniha o ročných 
obdobiach
Chiara Piroddi
V knihe Moja prvá kniha o ročných 

Urobme si poriadok ako 
Artur a Mila
lydie Barusseauová, Isabelle monnerotová

Mária Montessori vo svojej pedago- 
gickej filozofii považuje upratovanie 
za dôležitú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, ktorá podporuje u detí vznik 
štruktúrovaného myslenia.
Upratovanie je aktivita, pri ktorej dieťa 
predmety triedi a zoraďuje do skupín 
(podľa farby, veľkosti, tvaru, použitia 
alebo jednoducho podľa svojich pre- 
ferencií), a tým začína rozmýšľať 
štruktúrovane.
Pre rast a rozvoj niet nič lepšie!
Táto malá knižka prináša príbeh blíz-
ky tomu, čo všetci bežne zažívame, 
so zámerom ukázať čitateľovi viacero 
spôsobov, akými môžu deti nadobúdať 
samostatnosť a sebadôveru vďaka 
jednoduchým každodenným činnos-
tiam.
Rodičia tu nájdu návody, ako s láska-
vým prístupom priviesť deti k tomu, 
aby vedeli vyťažiť čo najviac zo svo-
jich vlastných skúseností a aby takto 
dozrievali.
Pre deti vo veku 4 – 7 rokov

Kuk, bábätko! 
látková knižka
Šušťavá látková knižka pre bábätká, 
obsahuje kontrastné čiernobiele ilus-
trácie zvierat, ako veľryba, mačka, 
včielka.

Montessori v škôlke so 
samolepkami
Cieľom tohto zošita je sprevádzať 
dieťa od jeho 2 rokov pri učení a ob-
javovaní programu materských škôl. 
Pomocou hier si osvoja písmená, čísla, 
tvary a farby.

Montessori pre bábätká
simone davies, junnifa uzodike
Na základe zásad, ktoré vyvinula pe- 
dagogička Dr. Maria Montessori, pred-
stavuje kniha, ako vychovávať svoje 
dieťa od narodenia do veku jedného 
roka s láskou, rešpektom, nadhľadom 
a prekvapivým pocitom pokoja. Kniha 
obsahuje stovky praktických myšlie-
nok, ktoré vám pomôžu pochopiť, čo 
sa s vaším bábätkom skutočne deje          
a ako mu môžete svedomito pomáhať 
pri učení a rozvoji.

10,71 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056708514 
Počet strán: 96

6,25 €
Rok vydania: 2020 
ean: 9788055643687 
Počet strán: 40

5,31 €
Rok vydania: 2018 
ean: 9788055161693 
Počet strán: 32

8,91 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056709160 
Počet strán: 8

15,29 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056627525 
Počet strán: 288

Výchovné - Montessori
Knihy v časti Montessori sú zamerané na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.

obdobiach nájdete cvičenia a hry vy-
chádzajúce z princípov svetoznámej 
pedagogiky Marie Montessori. Úlohy    
v  tejto knihe rozvíjajú kognitívne schop- 
nosti detí, ktoré pracujú s rôznymi 
pomôckami - prstovými farbami, 
nálepkami, farbičkami. Deti sa pros-
tredníctvom pútavých úloh zoznámia 
s ročnými obdobiami a s prirodzeným 
plynutím času. Učenie sa tak pre ne 
stáva hrou, zábavou i prirodzenou 
súčasťou života.

4+

Ďalšie knihy zo sekcie 
montessori nájdete po 
prečítaní QR kódu: 

6,95 €

16,99 €

9,90 €

11,90 €

6,95 €

5,90 €

https://www.takinak.sk/sk/moja-prva-kniha-o-rocnych-obdobiach-montessori-svet-uspechov-S109915
https://www.takinak.sk/sk/moja-prva-kniha-o-rocnych-obdobiach-montessori-svet-uspechov-S109915
https://www.takinak.sk/sk/urobme-si-poriadok-ako-artur-a-mila-1-2018
https://www.takinak.sk/sk/urobme-si-poriadok-ako-artur-a-mila-1-2018
https://www.takinak.sk/sk/kuk-babatko-latkova-knizka-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/montessori-v-skolke-so-samolepkami-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/montessori-v-skolke-so-samolepkami-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/montessori-pre-babatka-1-2022


Predškôlkar
Chystáte dieťa do škôlky a chcete mu s procesom trochu pomôcť? Prejdite si s ním čo môže očakávať a uľahčite si to aj vy. 

Prvý deň v škôlke
Bergová ester van den
Vtáčik Kamil ide po prvý raz do škôlky.

Má trochu strach, no rozhodne sa, 
že to predsa len skúsi. Napokon sa 
v škôlke úžasne zabaví! Z kociek si 
postaví vysokánsku vežu, s novými ka-
marátmi si zaskáče cez švihadlo, z pa-
piera vytvorí vtipné zvieratko, dokonca 
pôjde sám na záchod!
Zábavná a pekne ilustrovaná knižka 
o prvom dni v škôlke pre deti, ktoré 
v tento dôležitý deň potrebujú dodať 
štipku odvahy...

11,61 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788057302346 
Počet strán: 32

Theo a Lily - Prvýkrát v 
škôlke
šulc Petr
Theo už je veľký chlapec. Má tri roky 
a chystá sa prvýkrát do škôlky, kde 
stretne kamarátku Lily, s ktorou zažijú 
nejedno dobrodružstvo.
Ďalšie príhody kamarátov Thea a Lily 
si môžeš prečítať v nadväzujúcich 
knižkách Theo a Lily Najlepší kamaráti 
a Theo a Lily na Vianoce.

Ako šli slony na návštevu
evelina daciute, Inga dagile 
Zábavný príbeh s hravými ilustráciami, 
vďaka ktorému sa deti naučia počítať 
do desať a späť. 
V ďalekej džungli žije šťastne rodi-
na desiatich slonov – starká, starký, 

Prvá zvuková kniha - 
Hurá do škôlky !
Táto farebná zvuková kniha zoznamu-
je najmenších s prvými vedomosťa-
mi. Deti zažijú mnoho zábavy pri 
učení sa farieb, tvarov, čísel, hudob-
ných nástrojov a základných emócií, 
ktorých zvuk si môžu vypočuť stlače- 
ním príslušného tlačidla. Vďaka roz-
košným zvieracím kamarátom, ktorí sa 
do škôlky vždy tešia, lebo tam zažijú 
krásne chvíle a zabavia sa, sa dieťatko 
bude určite tiež tešiť na nových ka-
marátov, ktorých si nájde. Zároveň sa 
vďaka zvukovej knižke naučí základné 
vedomosti potrebné pre nástup do 
prvého ročníka.
Deti milujú zvukové knihy, ktoré im 
poskytujú okrem krásnych ilustrácií 
a textov pridanú hodnotu – zvuky. 
Vďaka tejto knihe sa naučia základné 
informácie, ktoré potrebujú vedieť po-
tom pri nástupe do prvého ročníka – 
farby, tvary, čísla, hudobné nástroje či 
rozoznávanie rôznych emócií a prácu 
s nimi. Knižka predstavuje fungovanie 
detí v kolektíve, učí ich vzájomnému 
rešpektu a tolerancii.

Prečo sa musím 
obliekať? - kuk pod 
okienko
samuel marec, lucia čermáková
Leporelo s odklápacími okienkami 
jednoducho a zrozumiteľne vysvetľu-
je, prečo nezostať celý deň v pyžame 
a aké oblečenie si namiesto neho 
vybrať.

10,79 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788080887025 
Počet strán: 10

4,14 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788073537340 
Počet strán: 24

8,01 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055174334 
Počet strán: 40

8,01 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056708101 
Počet strán: 12

3+

Ďalšie knihy zo sekcie 
predškôlkar nájdete po 
prečítaní QR kódu: 

mamička, otecko a šesť detí sloníčat. 
Jedného dňa sa všetci vyberú navštíviť 
priateľov. Ak má však rodina toľko 
členov, na ceste sa vždy môže niečo 
prihodiť. Slonov je desať. Koľko z nich 
nakoniec príde na návštevu?
Autorka medzinárodne úspešnej 
knihy Šťastie je líška tentoraz vy-
myslela vtipný príbeh pre malých 
čitateľov, vďaka ktorému sa ľahko  
a s pochopením naučia počítať od 
jedna do desať. Pri každej číslici sú 
vyobrazené slony, ktoré v určitej chví- 
li idú na návštevu. Dieťa si tak môže 
zrakom či dotykom kontrolovať, koľko 
ich je, a zapamätať si číslicu, ktorá 
daný počet označuje. Malého čitateľa 
pobavia aj rôzne charaktery slonej ro-
diny, ktoré vychádzajú z reálneho živo-
ta. Napríklad, že stará mama zabudne 
na čas, keď stretne svojich priateľov  
z detstva, malé sloníča neodolá 
kúpeľu v jazierku alebo otecko chut-
ným banánom, ktorých zje päťdesiat-
osem na posedenie. 

12,90 €

8,90 €

11,99 €

8,90 €

4,60 €

zima 20224

https://www.takinak.sk/sk/prvy-den-v-skolke-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/theo-a-lily-prvykrat-v-skolke-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/theo-a-lily-prvykrat-v-skolke-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/ako-sli-slony-na-navstevu-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/prva-zvukova-kniha-hura-do-skolky-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/prva-zvukova-kniha-hura-do-skolky-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/preco-sa-musim-obliekat-kuk-pod-okienko-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/preco-sa-musim-obliekat-kuk-pod-okienko-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/preco-sa-musim-obliekat-kuk-pod-okienko-1-2022


Holubia agentúra napína 
pierka 7
andrew mcdonald, Ben Wood
Poznáte Holubiu agentúru? Je to jed-
notka neúnavných bojovníkov proti 
zločinu.
Ak sa vám zdá, že holuby sa občas 
správajú zvláštne, nemýlite sa. Sledujú 
totiž rôzne záškodnícke živly, odvážne 
čelia nebezpečenstvu a zločinci si ani 
nevrknú! No boj proti zločinu nie je 
ľahký. Keď sa betón začne záhadne 
roztápať, keď sa zlodej pierok vydá na 
záťah a keď zákerný klobúk spôsobí 
obrovský problém, Holubia agentúra 
bude potrebovať viac ako len svoje 
supersily. Podarí sa jej vyriešiť všetky 
problémy? Dozviete sa v siedmej časti 
bláznivej série s kriminálnou záplet-
kou.

Sherlock Holmes vyšetruje: 
Pes rodu Baskervillovcov
stephanie Baudet, arthur 
Conan doyle
Ďalší prípad Sherlocka Holmesa! An-
glický Devon rozhodne nepatrí k bez-
pečným miestam – voľne po ňom 
pobehuje prízrak psa a na slatinách 
býva záhadný muž. Holmes a Wat-
son sa však nesmú poddávať strachu. 
Najslávnejšia detektívna dvojica musí 
objasniť zvláštnu vraždu sira Charle-
sa Baskervilla, kým jeho synovca 
nestretne rovnaký osud.

Tajné svety: Cestovná agentúra 3: 
Tajomstvá búrkového lesa
lapinski l.d.
Vitajte v cestovnej agentúre Tajné 
svety, odkiaľ vás každý kufor prepraví 
do iného sveta. Stačí doň vkročiť...
Odkedy sa Flick Hudsonová pridala 
k Tajnosvetskému spolku, čelila via-
cerým nebezpečenstvám ako iní ľudia 
za celý život. Rozhodne však nebola 
pripravená na to, čo sa dozvedela – že 
celé multiverzum ohrozuje tajuplná 
skupina nazývaná Sereni.
Sereni pátrali po najmocnejšom kufri, 
o ktorom sa hovorilo, že sú to „pos-
ledné dvere“.
Flick a jej priatelia ho musia nájsť 
ako prví. Výprava ich však zavedie na 
ešte nebezpečnejšie miesta a odhalí 
znepokojujúce tajomstvá o cestovnej 
agentúre samotnej. A čo je najhoršie – 
bez záruky, že všetci prežijú...
Zbaľte si veci, vyrážame za magickým 
dobrodružstvom!
L. D. Lapinski žije na okraji Sher-
woodskeho lesa, má veľa kníh a kocúra 
Hectora. Keď L. D. práve nepíše, 
venuje sa cosplayingu, popíja kolu  
s čerešňovou príchuťou alebo sa stará 
o svoju džungľu sukulentov. Cestovná 
agentúra Tajné svety je jej prvá séria 
pre deti.
Vychádza 23.11.2022

Tigrí tím - Hodina čaro- 
dejníckeho majstra
Thomas Brezina
V malebnom starožitníctve si Tigrí tím 
všimne plačúcu lebku. Legenda vraví, 
že ak sú slzy červené, niekto sa zraní. 
Ak sú čierne, niekto zomrie. A ak sú 
žlté, do domu príde veľké šťastie. 
Nepríjemný nervózny predavač, ktorý 
detektívov z obchodu vyhodí, vzbudí 
ich zvedavosť. Stopa vedie do opus-
teného strašidelného domu, v ktorom 
má dávať hodiny čarodejnícky maj-
ster. Niečo na tom všetkom však ka-
marátom zaváňa zločinom.

Memento monštrum 2: 
Pozor, chlpaté!
Till jochen
Zahryzni sa do pokračovania naj- 
väčšieho dobrodružstva na svete!
Upíri sú späť!
Prichádza pokračovanie úspešnej kni-
hy Memento monštrum, v ktorej ste 
lepšie spoznali slávneho Vlada Dra- 
culu. Nečakane sa musel postarať o tri 
nezbedné vnúčatá, z čoho aj tomuto 
nebojácnemu upírovi spočiatku stuh-
la krv v žilách. No ako všetky deti, aj 
upírčatá rady počúvajú príbehy, najmä 
také, ktoré hovoria o nezvyčajných 
tvoroch.

9,81 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055185422 
Počet strán: 224

9,89 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056631775 
Počet strán: 104

13,41 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055185927 
Počet strán: 360

8,99 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056631812 
Počet strán: 128

16,11 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055186009 
Počet strán: 200

Pátrači a detektívky
Máte večne zvedavé dieťa s dobrodružstvom v krvi? Odhaľujte spolu s nimi záhady a tajomstvá v knižných sériach, ktoré 
sú plné brilantných nápadov.

8+

8+

8+

8+

Dedko Vlad im teda porozprával príbe-
hy o desivých monštrách, ktoré, ako 
sa ukázalo, napokon až také desivé 
neboli. Naopak, stali sa z nich jeho 
najlepší priatelia. Chlpatá Yetinka, 
obrovská ryba Bobo, neviditeľný tajný 
agent Jack či úhlavný nepriateľ upírov 
Van Helsing však ani zďaleka neboli 
jediné výnimočné bytosti, ktoré Vlad 
počas svojho dlhého života stretol. 
Vychádza 22.11.2022

9+

Ďalšie knihy zo sekcie 
pátrači a detektívky náj-
dete po prečítaní QR kódu: 

10,90 €

17,90 €

14,90 €

9,99 €

10,99 €

zima 2022 5

https://www.takinak.sk/sk/holubia-agentura-napina-pierka-7-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/holubia-agentura-napina-pierka-7-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/sherlock-holmes-vysetruje-pes-rodu-baskervillovcov-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/sherlock-holmes-vysetruje-pes-rodu-baskervillovcov-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/tajne-svety-cestovna-agentura-3-tajomstva-burkoveho-lesa-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/tajne-svety-cestovna-agentura-3-tajomstva-burkoveho-lesa-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/tigri-tim-hodina-carodejnickeho-majstra-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/tigri-tim-hodina-carodejnickeho-majstra-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/memento-monstrum-2-pozor-chlpate-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/memento-monstrum-2-pozor-chlpate-1-2022


Keď sa vôbec nedarí
max Teporelli, Barbara gozzi
Robiť chyby nie je chyba! Potvrdzuje 
to aj desať úžasných príbehov  
o slávnych geniálnych mužoch 
a ženách v tejto knihe. Všetci urobili 
(mnoho!) chýb, než objavili ale-
bo vynašli niečo, čo zmenilo životy 
ľudí na celom svete. Chyby, omyly 
a prešľapy ťa niekedy môžu doviesť 
veľmi ďaleko...

Mačka, ktorá milovala pomaranče
doan viktoria soltis
Ako zachráni obryňa Miriam deti z hlbokej skalnej jamy? Prečo sa netopier Tim 
nemôže hrať na detskom ihrisku s ostatnými zvieratkami?
Ako si poradí víla snov s deťmi, ktoré nechcú večer zaspať? Prečo má mačka rada 
pomaranče?
Viktoria Soltis-Doan vo svojich krátkych, ale pútavých rozprávkach odovzdá-
va svoje morálne hodnoty, prostredníctvom jednoduchých a zrozumiteľných  
príbehov ukazuje deťom, že sa nemajú vzdávať, ale hľadať riešenia, že nie sú 
dôležité ani tak slová, ako činy.

Glória vo veľkom svete
martina juhász
Glória je zvedavé dievčatko, ktoré zisťuje, akú pohromu vie narobiť lízanka, čo 
všetko potrebuje domáce zvieratko, že aj príbor vie hovoriť, alebo čo si netreba 
brať na letisko. Niekedy sa bojí, spraví chybu alebo sa dostane do nepríjemnej 
situácie. Lebo nevie, ako sa v nej správať. Inokedy je zas pre ňu novinka, čo do-
spelí považujú za samozrejmosť. Mama s ockom jej ukážu, ako to vo svete fun-
guje, čo sa patrí a čo nie. Aby sa nemusela hanbiť, keď sa ocitne sama v novom 
prostredí, vyhla sa šlamastikám a zožala pochvalu. A s ňou aj všetky deti, ktoré 
podobné veci určite zažijú aj na vlastnej koži. Príbehy malej Glórie ilustrovala 
Katarína Ilkovičová.

Čo robia pocity?
Oziewicz Tina
Vtipná a láskavá kniha o tom, čo sa 
deje vo svete pocitov.
Radosť, pýcha, nadšenie, hnev, ne-
pokoj, strach... Všetci poznáme tieto 
pocity. A aj veľa iných. No vieme, čo 
robia, keď majú voľno? Teraz máme 
konečne šancu sa to dozvedieť.

Budujeme zdravé vzťahy
Niekedy potrebujeme deťom vysvetliť aj zložitejšie veci, alebo situácie. Ako veci 
fungujú, históriu, či o našej krajine sa dozviete z kníh v tejto kategórii. Zdravé 
vzťahy sú dôležité pre správny vývoj každého človeka. Vyberte si z ponuky kníh 
pre rozvoj osobnosti vášho dieťaťa.

6,66 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788073538125 
Počet strán: 48

Rozmery: 206 x 204 x 8 mm 
Hmotnosť: 301 g 

10,75 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055653235 
Počet strán: 48

Rozmery: 210 x 200 mm 
hmotnosť: 406 g 12,55 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788055656984 
Počet strán: 88

11,61 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184869 
Počet strán: 72

5+

Ďalšie knihy zo sekcie 
budujeme zdravé vzťahy 
nájdete po prečítaní QR 
kódu: 

12,90 € 7,40 €

11,95 € 13,95 €
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https://www.takinak.sk/sk/ked-sa-vobec-nedari-S192455
https://www.takinak.sk/sk/macka-ktora-milovala-pomarance-1-2022
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Dedkov ostrov
Benji davies
Syd mal rád svojho dedka a dedko zas 
svojho vnúčika Syda.
Navždy. Nikto a nič to nezmení.
Jemný pestrofarebný príbeh o tom, že 
ľudia, ktorých ľúbime, ostávajú blízko 
nás – v našom srdci, hoci sa nám zdá, 
že odišli veľmi, veľmi ďaleko.

Slonom vstup zakázaný
mantchev, Taeeun Yoo lisa
Poetická obrázková kniha o čare 
pravého priateľstva a úprimnej láske 
k zvieratám.
Dnes má stretnutie klub majiteľov 
domácich zvieratiek. Budú tam 
mačky, psy a rybičky, ale slony majú  
vstup prísne zakázaný. Členovia klubu 
nechápu, že domáce zvieratká môžu 
mať rôzne tvary či veľkosti, presne ako 
priatelia. Nastal čas, aby im chlapec 
a jeho slon ukázali, čo znamená sku-
točné priateľstvo.
Kniha Slonom vstup zakázaný sa 
predáva po celom svete a je označo-
vaná za vynikajúcu knihu o inklúzii.

Kubko hovorí NIE!
Tielmann Christian
Hoci to vôbec nie je jednoduché, 
treba vedieť povedať NIE, DOSŤ ale-
bo STAČILO. Kubko sa osmelí a vys-
loví ‚Nie!´ divokým pirátom v škôl-
ke. Alebo bratovi Danielovi, ktorý ho 
neustále pokúša. A dokonca aj ma-
minej kamarátke, ktorá by ho chcela 
jednostaj pusinkovať. Lebo Kubko vie 
najlepšie, s kým sa rád hrá a hašterí  
a kedy už má toho dosť.

Lev v srdci
Bright Rachel
Skvostná veršovaná rozprávka  
o hľadaní sily a viery v seba samého. 
Malú myšku už unavuje, že ju ostat-
né zvieratká okato prehliadajú. Nik ju 
nevidí, nik nepočuje, zato levovi stačí 
ležať na skale a všetci ho obdivujú. 
Závidí mu jeho silu, autoritu, mocný 
hlas, a preto sa vyberie za ním, aby 
sa od neho naučila získať si rešpekt a 
stala sa veľkou. Na svoje prekvapenie 
však rýchlo zistí, že i lev máva strach 
a že malí môžu byť rovnako ako lev 
odvážni a veľkí – levím srdcom. Boha-
to ilustrovaná knižka pre deti od troch 
rokov, v ktorej sa dozvedia, že zmeny 
sa dejú vnútri, v ich srdiečku.

Gabko pomáha
skalová alžbeta
Dobré skutky nemusia byť vždy iba 
velikánske hrdinské činy. Často sú 
to malé milé drobnosti, ktoré nie-
komu pomôžu alebo ho potešia. Aj 
škôlkar Gabko spoznáva, aký dobrý 
pocit je urobiť pre niekoho niečo uži-
točné. Napríklad doma pre rodičov, 
pre kamarátov, či dokonca zachrániť  
zvieratko.

Veľká kniha superpokladov
susanna Isern, Rocio Bonilla
V živote máme veľmi cenné super-
poklady, vďaka ktorým sme šťastní a 
ktoré si musíme chrániť. Čo si najviac 
ceníš ty?
Albert má rád ľudí a ich úsmevy, boz-
ky aj objatia. Lásku nielen prijíma, ale 
aj rozdáva. Oliver sa venuje množst-
vu aktivít, nemá ani čas nudiť sa. 
Martina najradšej zo všetkého skúma 
a spoznáva nové veci... Láska, čas, 
vedomosti, rodina či zdravie – naj-
dôležitejšie veci v živote nemusia byť 
vždy materiálne.
Po Veľkej knihe superschopností 
prichádzajú autorka Susanna Issern 
a ilustrátorka Rocio Bonilla s ďalšou 
krásnou knižkou plnou nenápadných 
ponaučení. Už po pár stránkach si 
uvedomíte, že svoje superpoklady, 
hoci aj tie najobyčajnejšie, si musíte 
chrániť!

BUDUJEME ZDRAVé VZŤAHY

11,24 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056629352 
Počet strán: 32

5,39 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788082190871 
Počet strán: 2413,41 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788022213615 
Počet strán: 32

11,61 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788057301486 
Počet strán: 64

8,91 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184258 
Počet strán: 32

9,81 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055185514 
Počet strán: 48

5+

12,49 €

14,90 €

9,90 €

5,99 €

12,90 €

10,90 €
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Vianočné mystérium
gaarder jostein
Neuveriteľný príbeh nórskeho  
dievčatka, ktoré sa v predvianočnom 
ruchu stratí mame v obchodnom 
dome. Dievčatko Elisabet sa prek-
vapivo ocitá medzi tými, ktorí putujú 
späť v čase do roku „nula“, aby boli 
v Betleheme pri narodení Jezuliatka. 
Ako ubúdajú storočia, pútnikov pribú-
da a sú medzi nimi nielen pastieri  
a postavy z dejín vianočného príbehu, 
ale aj ovce a anjeli. Elisabet so spri-
evodom sa však nepohybuje iba  
v čase, putuje zároveň v priestore –  
z Nórska na juh a spoznáva nové kra-
jiny a útržky z ich histórie. 

21,41 €
Rok vydania: 2012 
ean: 9788089445318 
Počet strán: 240

Tipy na Advent a Vianoce
Vianočný čas sa blíži. Strávte s vašimi deťmi príjemné a možno aj poučné chvíle 
v adventnom čase.

Staroslovanské rozprávky
ambrozová marta
Krásne ilustrovaný výber rozprávok vás prenesie do čarovného sveta starých 
Slovanov.  
Kde bolo, tam bolo, v dávnej dobe permoníkov, vtáka ohniváka, vodníkov, 
rusaliek a všetkého nadprirodzeného, žila láskavá starena. Ľudia z dediny si  
k nej chodili po múdrosti, bežné rady, zverovali sa jej so starosťami i ra-
dosťami. Preneste sa vďaka jej zážitkom a spomienkam do neuveriteľného  
a rozmanitého sveta starých Slovanov.
Výber dvadsiatich kratších rozprávok vám priblíži, ako Slovania žili v súzvuku 
s prírodou, ako si vysvetľovali neznáme prírodné javy a ako slávili príchod 
jari či ďalších životných zmien. Zoznámite sa s bohyňou Morenou, Vesnou, 
Živou a ďalšími staroslovanskými božstvami. Uvedomíte si, že i keď bol oko-
litý svet navonok možno celkom iný, vlastnosti ako chamtivosť, žiarlivosť, 
závisť, ale aj láska a pomoc blížnemu ostali naďalej v ľudských srdciach.
Knihu dotvárajú nádherné ilustrácie Zuzany Hlavatej.

13,41 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055185156 
Počet strán: 104

7+

24,90 €

14,90 €Rozmery: 246 x 176 x 18 mm 
hmotnosť: 525 g 
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https://www.takinak.sk/sk/vianocne-mysterium-1-2012
https://www.takinak.sk/sk/staroslovanske-rozpravky-1-2022


Luskáčik
Podľa poviedky e.T.a. hoffmana
Bol Štedrý večer, vonku ticho padal 
sneh. Klárka a jej braček Ferko sa 
nemohli dočkať. Tento večer bude 
plný úžasných darčekov a potom príde 
veľkolepý večierok s hudbou a tan-
com... Ako táto rozprávka pokračova-
la a kto bol Luskáčik, sa dozviete  
v tejto knižke, ktorá obsahuje jednu 
z najkrajších rozprávok podľa príbe-
hu slávneho spisovateľa E. T. A. Hoff-
manna. pohodlne sa teda so svo-
jimi deťmi posaďte a pustite sa do 
prezerania krásnych ilustrácií a čítania 
napínavého príbehu o neohrozenom 
Luskáčikovi!

Vianočné prasiatko
Rowlingová joanne k.
Dobrodružný príbeh o vzácnom pute 
medzi chlapcom a jeho najmilšou 
hračkou
Svetoznáma autorka série o mladom 
čarodejníkovi Harrym Potterovi J.K. 
Rowlingová po minuloročnom návrate 
k detskému čitateľovi s knihou Ikabog 
prichádza s ďalším originálnym príbe-
hom o magickej moci Vianoc a odhod-
laní chlapca zachrániť svoju milovanú 
hračku.

Mimi a Líza. Záhada vianoč-
ného svetla
katarína kerekesová
Mimi vidí svet rukami a ušami. Je totiž 
nevidiaca. Spolu so svojou najlepšou ka-
marátkou Lízou už navštívili veľa fantas-
tických svetov plných zábavy, ale aj záhad. 
Teraz konečne prišli Vianoce. Mimi a Líza 
spoločne so susedmi z domu zdobia nád-
herný, veľkolepý stromček. Ibaže žiarovky na 
ňom nechcú svietiť. Kam zmizlo to čarovné 
vianočné svetlo? Utieklo? Alebo ho ktosi 
ukradol? Možno v tom má prsty podozrivý 
sused Viliam, ktorý sa s nikým nekamará-
ti. Odpoveď sa skrýva v minulosti, keď boli 
susedia ešte malými deťmi. Mimi a Líza sa 
teda vydajú na dobrodružnú cestu časom, 
aby vrátili Vianociam ich očarujúce svetlo.

Červená rukavica
Pirrone Francesca
Na ďalekom severe v krajine celoročne 
pokrytej snehom, stalo sa jedného dňa, 
že mohutný človek stratil jednu zo svo-
jich teplých červených rukavíc, no všimol 
si to až potom, čo prišiel domov. Ruka-
vica však nezostala bez povšimnutia... 
Jej teplučké útroby vlákali dnu najprv  
uzimenú myšku, potom žabku, sovu, zajaca  
i líšku, pridal sa dokonca i diviak a na-
pokon aj obrovský medveď. No ani on nebol 
úplne posledným členom tejto nezvyčajnej 
skupinky. Ako je možné, že sa sem všetci 
zmestili a dokedy sa dá v takej tlačenici 
vydržať? Na to odpovie príbeh inšpirovaný 
ľudovou rozprávkou o láskavosti a pohos-
tinnosti.

Zimné rozprávky
Casey dawn
Najkrajšie zimné rozprávky z celého sveta

Zima bola vždy obdobím, keď si ľudia v teple pri ohni krátili dlhé a tmavé 
večery rozprávaním príbehov. Po rušnom lete a jeseni sa im nasky-
tol čas zastaviť sa, oddýchnuť si, snívať a fantazírovať... Usaďte sa s touto  
knižkou do tepla a objavte zamrznuté kraje so Snehulienkou či s medvedím 
kráľom. Sprevádzajte hrdinov a hrdinky na dobrodružných cestách, ktoré pre-
veria silu priateľstva. Hrdinovia, či už sú to zvieratká, alebo ľudia, nás pre-
svedčia, aké dôležité je držať spolu, pomáhať si a vedieť sa tešiť zo života. 
 
Oslávte krásy zimy s týmto výberom nádherne ilustrovaných zimných rozprávok.

11,61 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055177564 
Počet strán: 96

Rozmery: 275x246x15 mm 
hmotnosť: 803 g 7,11 €

Rok vydania: 2016 
ean: 9788081079757 
Počet strán: 32

12,51 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055180229 
Počet strán: 312 11,65 €

Rok vydania: 2018 
ean: 9788055635644 
Počet strán: 104 11,69 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788082190925 
Počet strán: 32

TIPY NA ADVENT A VIANOCE

6+

13,90 € 12,95 €

12,99 €

12,90 € 7,90 €
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Najkrajší dar na svete
mark sperring, lucy Fleming
Nádherná vianočná rozprávka o sile    
a čare skutočného priateľstva.
Ráno po Štedrom dni leží pod 
stromčekom nádherne zabalený 
darček. Nepatrí však Eme ani Mackovi. 
A tak sa spolu vyberú hľadať ma-
jiteľa záhadného balíčka. Na za- 
čiatku cesty vôbec netušia, že je to 
ten najkrajší dar na svete.

Vianoce s opicou Škoricou
stoličný Peter
Poznáte opicu Škoricu? No pravdaže! 
Je to tá rozprávková opička, ktorá sa 
svojim kamarátom Jurkovi, Paľkovi     
a Emke v predchádzajúcich knižkách 
postarala o nejedno veselé i napínavé 
dobrodružstvo. Naša malá nezbedni-
ca totiž dokáže kúzliť. Veru tak. A nie 
vždy sa jej to čarovanie podarí, takže 
s ňou nikdy nie je nuda. Opica Škorica 
vám aj v tejto vianočnej knižke pred-
vedie naozaj nečakané kúsky.

Ako myšiak Félix zachránil 
Vianoce
smith alex T.
Neodolateľná rozprávka z pera 
obľúbeného autora detských knižiek 
Alexa T. Smitha sa už teraz bezpochy-
by zaradila medzi súčasné vianočné 
klasiky. Nielen vďaka rozkošnému 
a pútavému príbehu, ale i vďaka 
krásnym ilustráciám, ktoré sú tiež au-
torovým dielom.

Snehová sestra
lunde maja
Štedrý večer sa blíži. Pre Juliana je 
to najkrajší deň v roku. Vôňa per-
níkov a mandarínok, praskanie ohňa 
v kozube a blikotavé svetlo sviečok. 
Tento rok je však všetko iné. Juliano-
va rodina prežíva hlboký smútok. Ju-
lianova staršia sestra Juni ochore-
la a náhle odišla. Otec s matkou sú 
natoľko presiaknutí bolesťou, že 
na Vianoce nemajú ani pomysle- 
nia. Zmenili sa na tiene niekdajších 
rodičov, stratili životnú radosť, fantá-
ziu, družnosť a schopnosť počúvať.  
 
Kniha ako stvorená na predvianočný 
čas a prípravu na Vianoce. Snehová 
sestra je krehká ako snehová vloč-
ka, silná ako vianočné čaro, srdečná 
ako vrúcne priateľstvo, mystická ako 
plameň sviečky, jednoducho vyráža 
dych.

Nádherná vianočná koleda
annette amrheinová, sabine 
straubová 
Dobré skutky nemusia byť vždy iba 
velikánske hrdinské činy. Často sú to 
malé milé drobnosti, ktoré niekomu 
pomôžu alebo ho potešia. Aj škôlkar 
Gabko spoznáva, aký dobrý pocit je 
urobiť pre niekoho niečo užitočné. 
Napríklad doma pre rodičov, pre ka-
marátov, či dokonca zachrániť zvie- 
ratko.

Vianočná besiedka
kuľková natália
Nastal príjemný predvianočný 
čas          a deti v škôlke sa pripravujú 
na spoločnú vianočnú besiedku.Milá 
detská kniha je venovaná všetkým 
snaživým deťom, ktoré veria, že keď 
na niečom naozaj húževnato pracujú, 
budú úspešné.

TIPY NA ADVENT A VIANOCE

8,91 €
Rok vydania: 2020 
ean: 9788055173504 
Počet strán: 32

16,19 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788082190932 
Počet strán: 17614,31 €

Rok vydania: 2019 
ean: 9788022210423 
Počet strán: 192

7,11 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055179070 
Počet strán: 32

15,21 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788057302964 
Počet strán: 64

13,41 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788057303169 
Počet strán: 32

Ďalšie knihy vhodné ako 
darček na Vianoce, alebo 
príjemný advent nájdete po 
prečítaní QR kódu: 

9,90 €

15,90 €

16,90 €

7,90 €

17,99 €

14,90 €
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https://www.takinak.sk/sk/ako-mysiak-felix-zachranil-vianoce-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/snehova-sestra-1-2019
https://www.takinak.sk/sk/nadherna-vianocna-koleda-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/vianocna-besiedka-1-2022


Tajomná vila – Adventný kalendár pre deti s 
únikovou hrou
kristin lückelová, heidi Försterová
24 napínavých úloh na zapečatených stránkach
„Taká kniha tu ešte nebola. Nová úniková hra v adventnom kalendári 
pre deti – vydaj sa na dobrodružnú cestu čítania s úlohami!
Priatelia Jo a Naďa hľadajú psa. Dalmatínec zrazu zmizne v parku  
a všetky stopy nasvedčujú, že ho uniesol čudný profesor, ktorý býva  
v starej vile. Len čo deti vojdú do tajuplného domu, začína sa dobro- 
družstvo, o akom sa im ani nesnívalo. Bezpečnostný systém ich uväzní 
vo vnútri, a akoby toho ešte nebolo dosť, nie sú v dome sami...
Podarí sa kamarátom dostať von z vily včas, aby mohli stráviť Štedrý 
večer so svojimi rodinami?

Vianočný strom, čo si z lesa objednal pán Hron
Barry Robert
Vianoce sú tu a pán Hron je nevýslovne šťastný, že bude môcť konečne 
ozdobiť svoj stromček. Zrazu však zistí, že to nebude také jednoduché. 
Strom je príliš vysoký a jediným riešením je odrezať mu vršok. No 
netreba sa báť, neskončí na smetisku! Práve naopak. V tej chvíli nik 
netuší, že sa tým začína odvíjať sled rozkošných udalostí, ktoré vtiahnu 
do príbehu všetkých obyvateľov lesa. Kultová obrázková knižka, ktorú 
do slovenčiny majstrovsky preložil a prebásnil Ľubomír Feldek, rozve-
selí každého, kto miluje sviatočnú náladu, a zároveň umocní čarovnú 
atmosféru posledných dní roka.

Vianoce v čarovnom lese
Rachel Piercey, Freya Hartas
Prežite s Mackom a jeho priateľmi 
Vianoce v čarovnom lese, kde Via-
noce trvajú až dvanásť dní. Naučte 
sa počítať a nájdite na prekrásnych 
obrázkoch množstvo skvelých darče-
kov. Mackovi priatelia z čarovného lesa 
vám pri tom určite radi pomôžu.

Snehová kráľovná
Hans Christian andersen
Toto krásne priestorové lepore-
lo          s pop-up obrázkami klasickej 
rozprávky Hansa Christiana andersena 
vás prenesie do kúzelného príbehu     
o priateľstve a statočnosti.

Disney - Kúzelné Vianoce
Disney
Oslávte najkrajšie dni v roku s touto 
krásnou knihou a prečítajte si, čo všet- 
ko sa dá robiť v tomto sviatočnom 
čase! A čo viac! Urobte si svoje vlastné 
Vianoce s Mackom Puf, s Bellou, dal-
matíncami, s Lady a Trampom alebo   
s Woodym a jeho kamarátmi z Príbehu 
hračiek a rozostavte ich okolo ozdo-
beného vianočného stromčeka!

7,15 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055657004 
Počet strán: 1413,41 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788056710043 
Počet strán: 1214,39 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788025253595 
Počet strán: 8

13,41 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788097434618 
Počet strán: 120

11,69 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788082190918 
Počet strán: 32

TIPY NA ADVENT A VIANOCE

14,90 €

12,99 €

15,99 € 14,90 € 7,95 €
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https://www.takinak.sk/sk/tajomna-vila-adventny-kalendar-pre-deti-s-unikovou-hrou-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/tajomna-vila-adventny-kalendar-pre-deti-s-unikovou-hrou-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/vianocny-strom-co-si-z-lesa-objednal-pan-hron-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/vianoce-v-carovnom-lese-S197890
https://www.takinak.sk/sk/snehova-kralovna-1-2022-0656915
https://www.takinak.sk/sk/disney-kuzelne-vianoce-1-2022


Naša krajina
Pomôžte svojim deťom objavovať krásy našej krajiny. Určite sa niečo zaujímavé 
dozviete aj vy.

Poďme objavovať zimné 
Slovensko
mária nerádová
Kto kedy povedal, že v zime sa necho-
dí na výlety? Stačí sa predsa lepšie 
obliecť a môžeme vyraziť na veľkú 
snežnú expedíciu! Prejdeme po za- 
mrznutej rieke, vystúpame lanovkou 
až nad oblaky a odvezieme sa par-
nou lokomotívou po lesnej železni-
ci. Pôjdeme sa pozrieť na naozajst-
ný skokanský mostík, prespíme vo 
vlaku a budeme plávať v teplučkej 
vode, kým nám bude snežiť na hlavy!  
Pridajte sa k Oliverovi a Evičke, ktorí 
spolu s ďalšími zvieracími kamarátmi 
vyrážajú na zimné potulky Sloven- 
skom!

14,31 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788097360771 
Počet strán: 28 SLOVENSKOpédia

andrea kellö Žačoková
Nová kniha od autorky inšpiratívnej 
publikácie SuperŽENY. 
Bohato ilustrovaná SLOVENSKOpédia 
sumarizuje najrôznejšie fakty a zau-
jímavosti o našej krajine. Dovedna 
šesť kapitol - Krajina, Príroda, Z dejín, 
Umenie  a kultúra, Veda a techni-
ka, Sieň slávy - ponúka pestré témy. 
S akými krajinami susedí Slovens-
ko, ako sa člení jeho územie, ako 
je rozdelená moc v štáte a ako  
prebiehajú voľby, ktoré zvieratá sú 
naši rekordéri, aké národné parky  
a chránené krajinné územia sa  
u nás nachádzajú, ktoré dokumenty  
ovplyvnili vývoj našich dejín, ktoré 
stavby sú unikátne, aké tradí-
cie či nárečia máme, ktorí naši  
športovci a športovkyne dosiahli  
najväčšie úspechy?

Slovensko - Čo ti v škole 
nepovedia
samuel marec, lucia čermáková 
Kniha Slovensko Čo ti v škole nepove-
dia je doplnková vzdelávacia publikácia 
k učivu 1. stupňa ZŠ v predmete vlas-
tiveda. Zaujímavým a zábavným spôs-
obom približuje minulosť aj súčasnosť 
Slovenska, jeho geografiu aj prírodné 
krásy, ako aj významné osobnosti.
Je určená pre každého rodiča, ktorý 
chce, aby jeho dieťa poznalo Slovens-
ko, a pre každé dieťa, ktoré je zvedavé 
a zaujíma ho svet okolo neho. Nájde 
tu kuriozity, rekordy, ale aj konkrétne 
čísla, fakty a roky, ktoré spolu tvoria 
fascinujúcu realitu našej vlasti.
Pre deti od 8 rokov.

Myšiak Samuel a jeho cesta 
okolo Slovenska
Zuzana šinkovicová, marek mertinko 

Slovensko - spoznajme 
ho spolu
samuel marec, lucia čermáková
Toto nádherné veľké leporelo vezme 
vaše dieťa na prvý veľký poznávací 
výlet po Slovensku. V krásne ilustro-
vanej prírode nájde kvety, ktoré rastú 
na našich poliach, lúkach či horách, 
zvieratká, čo majú domov v tunajších 
lesoch, i ryby plávajúce v slovenských 
vodách. Hravým spôsobom odkryje 
kúsok histórie, pamiatok a atmosféru 

8,01 €
Rok vydania: 2020 
ean: 9788055172606 
Počet strán: 80

7,11 €
Rok vydania: 2017 
ean: 9788081152481 
Počet strán: 96

14,91 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055653280 
Počet strán: 96

10,71 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055179278 
Počet strán: 26

námestí, spozná tradície našich pred-
kov i tajomno známych slovenských 
povestí. Dozvie sa nielen to, čo sa  
u nás urodí na poliach a záhradách, 
ale môže tiež vidieť, ako fungu-
jú výrobné linky v automobilovom 
priemysle. Ak sa vyberie preskúmať 
hory, pochopí, prečo sú pre nás také 
dôležité. A navyše, zoznámi sa  
s pravidlami ochrany prírody.
Knižka je určená všetkým zvedavým 
deťom, ktoré chcú vedieť viac o kra-
jine, v ktorej žijú.
Pre deti od 3 rokov.

Hrdina našej knižky, myšiak Samuel, sa 
po náročnej príprave vydáva spoločne 
so svojimi myšacími kamarátmi na 
cyklistické preteky okolo Slovenska. 
Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až 
do Košíc navštívi množstvo krásnych 
a zaujímavých miest a stretne veľa 
významných osobností našej dávnej 
minulosti. 
Zažije aj dobrodružstvá, pri ktorých 
tuhne krv v žilách, napríklad let  
v stíhačke, nebezpečnú plavbu na plti, 
útok ryšavého kocúra na cyklistický 
pelotón a ďalšie.

Ďalšie knihy zo sekcie naša 
krajina nájdete po prečítaní 
QR kódu: 

15,90 €

11,90 €

8,90 €

7,90 €

16,95 €
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https://www.takinak.sk/sk/podme-objavovat-zimne-slovensko-2021
https://www.takinak.sk/sk/podme-objavovat-zimne-slovensko-2021
https://www.takinak.sk/sk/slovenskopedia-S150498
https://www.takinak.sk/sk/slovensko-co-ti-v-skole-nepovedia-1-2020
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https://www.takinak.sk/sk/mysiak-samuel-a-jeho-cesta-okolo-slovenska-1-2017
https://www.takinak.sk/sk/mysiak-samuel-a-jeho-cesta-okolo-slovenska-1-2017
https://www.takinak.sk/sk/slovensko-spoznajme-ho-spolu-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/slovensko-spoznajme-ho-spolu-1-2021


Psst, tíško!
nicola kinnearová
Joj, čo to? Prečo je malá líštička 
smutná? Jej kamaráti sú pekní kriklúni 
a vôbec ju nepočúvajú. A ona zbada-
la čosi veľmi nebezpečné: ozrutného 
hrôzostrašného medveďa! Ako ich 
však má varovať, keď robia neskutočný 
hurhaj?

8,09 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056627303 
Počet strán: 32

Veľký pokrok 
Už žiadne cumlíky
Cocklico marion
Žofka už začína byť veľké dievča, 
ktoré už cumlík prestáva potrebovať. 
Nielenže jej prekáža pri rozprávaní, 
ale keď sa s ockom a bračekom  
dobre baví, úplne naň zabúda. 
S pomocou tejto knihy môžete deťom 
ukázať, aké jednoduché môže byť 
lúčenie sa s cumlíkom. Na každej  
dvojstrane nájdete radu, ako sa závis-
losti od cumlíkov postupne zbaviť  
a ako vytrvať, ak sa to hneď na prvý 
raz nepodarí.

Myška Bublinka: Dokážem 
to sama!
Thea dormeyere, angela gstalter
Hravé náučné leporelo, ktoré deti 
privedie k základným hygienickým 
návykom. Malá myška Bublinka sa 
hrala s kamarátmi na rozkvitnutej 
lúke, keď zrazu zacítila, že by mala 
použiť záchod. Šikovná myška si 
teda zmyslela, že už je dosť veľká  
a dokáže to sama! Cez milú myšku 
Bublinku a jej kamarátov sa detičky 
hravou a láskavou formou naučia, 
čo všetko treba robiť na toalete.  
S jej pomocou to hravo zvládne každý!  
Pre deti od 2 rokov vateľov.Veľký pokrok - Ideme k 

zubárovi
Cocklico marion
Krátky príbeh o Edovi pomôže deťom 
s návštevou u zubára. Kniha obsahu-
je obľúbené pohyblivé prvky, ale aj 
odborné rady pre rodičov a vychová-
vateľov.

Terka sa nerozpráva s 
cudzími ľudmi
schneider liane 
Terka už celkom dobre pozná cestu 
do školy. Jedného dňa ju však kvôli 

O Kazovi, ktorý si hľadal 
domček
Zoya ledecká
Ahoj, ja som Kazo.
Viete, aké je ťažké nájsť domov, keď 
vás nikde nechcú ?
A viete, čo sa stane so zúbkom, keď 
vypadne ?

Pozri sa pod okienko 
Prvé otázky a odpovede 
– Čo sú to bacily?
Sú také maličké, že ich ani neuvidíš. 
Baktérie a bacily sú všade okolo nás. 
Niektoré nám pomáhajú, iné však 
spôsobujú choroby. V bohato ilustro-
vanej knižke s odklápacími okienkami 
zistíš, kde všade bacily žijú, ako sa 
šíria a ako sa naše telo môže proti nim 
brániť.

8,91 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056709313 
Počet strán: 10

5,39 €
Rok vydania: 2019 
ean: 9788089956746 
Počet strán: 32

8,91 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056709306 
Počet strán: 10

7,11 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184111 
Počet strán: 24

10,71 €
Rok vydania: 2013 
ean: 9788097134709 
Počet strán: 42

8,01 €
Rok vydania: 2018 
ean: 9788056702277 
Počet strán: 12

Náučné - vysvetľujeme deťom
Ak máte deti ktoré potrebujú rukolapné dôkazy k vašim vysvetleniam, je tu pre 
vás kategória plná odpovedí. 

oprave uzavrú. Čo teraz? Terka stojí 
bezradne pred zábranami. Keď jej 
ponúkne pomoc cudzí muž, zaváha. 
Má ísť s ním? Predsa len, nepozná ho. 
A Terka vie, že s cudzími by sa nema-
la rozprávať, ani nikam chodiť. Ako si 
nakoniec poradí?

Ďalšie knihy zo sekcie 
vysvetľujeme deťom nájdete 
po prečítaní QR kódu: 

8,99 €

9,90 €

5,99 €

7,90 €

11,90 €

9,90 €

8,90 €
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https://www.takinak.sk/sk/psst-tisko-2-2022
https://www.takinak.sk/sk/velky-pokrok-uz-ziadne-cumliky-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/velky-pokrok-uz-ziadne-cumliky-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/myska-bublinka-dokazem-to-sama-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/myska-bublinka-dokazem-to-sama-1-2022
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https://www.takinak.sk/sk/velky-pokrok-ideme-k-zubarovi-1-2022
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https://www.takinak.sk/sk/terka-sa-nerozprava-s-cudzimi-ludmi-2vydanie-2-2019
https://www.takinak.sk/sk/o-kazovi-ktory-si-hladal-domcek-2013
https://www.takinak.sk/sk/o-kazovi-ktory-si-hladal-domcek-2013
https://www.takinak.sk/sk/pozri-sa-pod-okienko-prve-otazky-a-odpovede-co-su-to-bacily-1-2018
https://www.takinak.sk/sk/pozri-sa-pod-okienko-prve-otazky-a-odpovede-co-su-to-bacily-1-2018
https://www.takinak.sk/sk/pozri-sa-pod-okienko-prve-otazky-a-odpovede-co-su-to-bacily-1-2018


Obrázková čítanka so SLA-BI-KA-MI
sójka anna
V Obrázkovej čítanke so SLA-BI-KA-MI sa niektoré slová ukryli za obráz-
ky. To však nie je všetko, čím je táto kniha iná. Veselé dvojfarebné slabiky 
uľahčujú deťom čítanie a robia ho zábavnejším. Slabičnú metódu ocenia 
najmä začínajúci čitatelia, obzvlášť tí s poruchou čítania. 
Pomôže im s vnímaním textu a jeho plynulejším vyslovovaním. Problém 
pridlhých slov je vyriešený! Rozvíjajte u svojho dieťaťa schopnosť číta-
nia s porozumením a fantáziu. Krátke príbehy s jasným posolstvom sú 
vhodné na precvičovanie pozornosti a diskutovanie o texte. 
Deti sa tak môžu pripravovať na čítanie dlhších kníh a pri tom sa zabaviť 
pri nahrádzaní milých obrázkov slovami. 
Kniha je určená pre čitateľov od 5 rokov.

Medzi nami predškolákmi
jiřina Bednářová
Publikácia je určená na preverenie 
znalostí, schopností a zručností detí 
pred nástupom do školy. 
Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 
7 rokov. Kniha sa zameriava na oblasť 
grafomotoriky, zrakového vnímania, 
reči, sluchového vnímania, priestorovej 
a pravo – ľavej orientácie, vnímanie 
času a základných materiálnych  
predstáv. Každá strana obsa- 
huje motivačný príbeh pre deti,  
vysvetlenie činnosti a jej cieľa pre  
dospelých.

Predškolák
Pomaly sa z vášho dieťaťa stáva školák. Pomôžte mu s prípravou na veľkú život-
nú zmenu. 

7,64 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056629642 
Počet strán: 72 10,71 €

Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184395 
Počet strán: 96

Rozmery: 226 x 226 x 13 mm
hmotnosť: 562 g 

Moje prvé písanie ČIARY
dienerová eva
Táto publikácia, je prvou z novej série hravých pracovných zoši-
tov, ktorých cieľom je pomôcť predškolákom a žiakom 1. ročníka 
základnej školy s prípravou na písanie.
Ponúka im možnosť obkresľovať a podľa vzorov samostatne tvoriť 
čiary, ktoré v sebe ukrývajú základné prvky školského písaného 
písma. Jednotlivé tvary a ťahy sú starostlivo vybrané tak, aby po-
mohli deťom uvoľniť si ruku, nacvičiť si koordináciu pohybov pri 
písaní a naučiť sa dodržiavať správny sklon písma.
Predložené vzory by mali deti obťahovať mäkkou ceruzkou ale-
bo farbičkou jedným ťahom viackrát, kým si ich nezautomatizujú.  
Veselé obrázky si môžu nakoniec vyfarbiť.
Pre predškolákov a žiakov 1. ročníka ZŠ.

4,41 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055176420 
Počet strán: 40

Rozmery: 290 x 205 x 3 mm 
hmotnosť: 174 g 

Ďalšie knihy zo sekcie 
predškolák nájdete po 
prečítaní QR kódu: 

8,49 € 11,90 €

4,90 €
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https://www.takinak.sk/sk/obrazkova-citanka-so-slabikami-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/medzi-nami-predskolakmi-2-2022
https://www.takinak.sk/sk/moje-prve-pisanie-ciary-1-2021


Kuliferdo ide do školy ( kompet 1-3 ) PZ
kolektív autorov
Sada 3 pracovných zošitov pre predškolákov, ktoré pripravia na 
školu naozaj po všetkých stránkach. Tvoria užitočnú pomôcku na 
zistenie a rozvíjanie školskej pripravenosti detí. Sú určené pre deti 
vo veku 5 až 7 rokov. Úlohy v pracovných zošitoch sú koncipov-
ané tak, aby rozvíjali všetkých desať oblastí školskej pripravenos-
ti: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie,  
Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť.

Čo sa deje v škole
štěpánka sekaninová
Ako vyzerá všedný deň v škole? Malí 
chemici robia pokusy a ich nezbední 
spolužiaci v lavici šermujú pravítkami. 
V telocvični je rušno – zatiaľ čo jed-
na polovica malých atlétov sa ešte 
rozcvičuje, tá druhá už skáče cez 
kozu. A v zborovni? Učitelia sa tam 
pripravujú na ďalšiu hodinu. Obráz-
ky bohato ilustrovaného leporela  
rozprávajú príbehy všedného dňa  
v škole, podnecujú v malom čitateľovi 
predstavivosť a rozvíjajú jeho slovnú 
zásobu. Len sa pozrite, čo všetko sa 
v škole deje!

Chodiť do školy má svoje 
výhody
Brliťová denisa
Čo všetko čaká malého prváčika  

Kuliferdo - Jemná motorika 
a grafomotorika
kolektív autorov
Až 96 úžasných aktivít, ktoré rozvíja-
jú grafomotorické zručnosti škôlkarov 
pred vstupom do základnej školy. Pre 
deti od 5 do 7 rokov. Aktivity na nácvik 
písania a vnímania, možnosť sledova-
nia individuálneho napredovania detí, 
dobrý štart do školy.

Hravá škôlka  
Jazyk a komunikácia
jana čerešňová, jana Pavlíková

7,19 €
Rok vydania: 2019 
ean: 9788000054117 
Počet strán: 16

4,49 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788080886974 
Počet strán: 48

8,10 €
Rok vydania: 2019 
ean: 9788081403750 
Počet strán: 96

5,31 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055183817 
Počet strán: 32

22,50 €
Rok vydania: 2021 
ean: 8595637005266 
Počet strán: 288

Rozmery: 297 x 210 x 28 mm
hmotnosť: 1004 g 

Pracovný zošit JAZYK A KOMUNIKÁ-
CIA je treťou časťou série Hravá 
škôlka, vytvorenej v súlade so Štát-
nym vzdelávacím programom pre 
predprimárne vzdelávanie. Skúsené 
autorky – psychologička a špeciál-
na pedagogička, pripravili príťažlivý 
systém hravého učenia, zame-
raného na rozvoj komunikačných  
schopností, logického myslenia, tvori-
vosti a fantázie, ako aj na trénovanie 
pamäti i pozornosti.
Pri hre s touto zábavnou cvičebni-
cou dieťa spoznáva písmená a slabiky,  
osvojuje si význam slov, učí sa chápať 
funkciu písanej reči a gramaticky 
správne formulovať jednoduché vety  
a súvetia. Popri tom si osvojuje  
spisovnú podobu slovens- 
kého jazyka, učí sa samostat- 
ne uvažovať a buduje si zmysel pre 
spoluprácu, čím sa pripravuje na rolu 
žiaka. V zošite nájdete praktické tipy a 
rady na rozvoj zručností, pracovné listy  
s konkrétnymi cvičeniami, rozvíjajúce 
úlohy i súhrn všetkého, čo by mal 
budúci prvák v oblasti logického mys-
lenia ovládať.
Pre predškolákov a začínajúcich 
prvákov.

v školskej lavici? Aké zaujímavosti 
ukrývajú prvácke zošity a učebnice? 
Knižočka prináša sedem dôvodov, 
prečo je chodenie do školy zábava 
nielen pre prváčikov.
Knižka odkrýva prváčikovi 7 výhod 
chodenia do školy nenúteným, ale 
zábavným a poučným spôsobom: 1. 
naučí sa počítať a logicky myslieť, 2. 
naučí sa o rastlinkách a stromoch, 
3. naučí sa o živočíchoch, 4. naučí sa 
o striedaní dňa a noci i ročných ob-
dobí, 5. naučí sa o hygiene, zdraví a 
zdravej výžive, 6. naučí sa prekonať 
svoj strach, 7. naučí sa čítať a hlavne 
získa veľa nových kamarátov.
Ilustrácie: akadem. maliarka Anna Ga-
jová.

3+

25,00 €

7,99 €
5,90 €

4,99 €

9,00 €
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https://www.takinak.sk/sk/kuliferdo-ide-do-skoly-kompet-13-pz-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/co-sa-deje-v-skole-1-2019
https://www.takinak.sk/sk/chodit-do-skoly-ma-svoje-vyhody-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/chodit-do-skoly-ma-svoje-vyhody-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/kuliferdo-jemna-motorika-a-grafomotorika-1-2019
https://www.takinak.sk/sk/kuliferdo-jemna-motorika-a-grafomotorika-1-2019
https://www.takinak.sk/sk/hrava-skolka-jazyk-a-komunikacia-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/hrava-skolka-jazyk-a-komunikacia-1-2022


Dobrodružné
Majú vaše deti chuť na dobrodružstvo aj keď sú už unavené? Pustite sa spolu s nimi 
do niektorého z napínavých knižných dobrodružstiev.

Najhorší učitelia na svete
david Walliams
Mysleli ste si, že nikto nemôže byť 
horší ako najhoršie deti na svete? Mýli-
li ste sa! Neveríte? Tak sa presvedčte! 
Spoznajte zástupkyňu, čo nechala 
samu seba po škole, kuchárku, ktorá 
umývala riad svojou parochňou, či 
učiteľa, čo má panický strach z lôpt, 
dokonca aj z detí, čo majú hlavy ako 
lopty! Nech sa páči, zoznámte sa  
s desiatimi najhoršími učiteľmi na sve-
te!

11,65 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055646930 
Počet strán: 312

Tajný denník Adriana Mola 
13 a 3/4 ročného
Townsendová sue
Vynikajúci kultový román so skvelým 
anglickým humorom. Trinásťročný 
Adrian vtipne komentuje každodenné 
zážitky zapisuje ich do svojho prísne 
tajného denníka. Považuje sa za ne- 
pochopeného intelektuála, prehnane 
sleduje svoj vzhľad a za väčšinu  
problémov viní rodičov. Trochu šika- 
novaný a bezradný, ale tajne zaľúbený 
do najpopulárnejšieho dievčaťa v trie-
de Pandory, sa chce stať slávnym  
spisovateľom. Opisuje dianie nielen vo 
svojom okolí, ale aj udalosti britskej 
spoločnosti, ktoré boli v tom čase  
aktuálne.

Na koniec sveta
Zuzana štelbaská 
Malému Eskimáčikovi Yukovi mamička 
večer rozprávala príbehy o mieste, 
kde sa končí svet. No ani pižmoň, sob 
či polárna líška o ňom nič nevedeli. 
Možno mu nakoniec poradí veľká bie-
la medvedica. Narazí napokon Yuko 
na koniec sveta?
Vychádza: 25.11.2022

Babka a vtáčatko
Benji davies 
Noimu sa akosi nechce ísť na prázd-
niny k babke, ktorá býva na opus-
tenom ostrove. Tam veru nie je veľa 
zábavy. To, čo však zažije toto leto, sa 
na nudu v žiadnom prípade nepodobá. 
Znova sa nechá vtiahnuť do vzrušu-
júceho dobrodružstva, ktoré mu pri-
nesie nového kamaráta.

Dievča menom Willow
Bohlmannová sabine 
Vydajte sa na dobrodružnú cestu plnú 
objavovania, hľadania spriaznených 
duší a záchrany lesa a jeho obyvateľov. 
Jedenásťročná Willow žije so svojím 
otcom. po rokoch cestovania po celom 
svete sa vracajú na miesto, kde prežila 
prvé štyri roky života. Tam sa dozvie, 
že teta Alwina jej zanechala zvláštne 
dedičstvo – malý les so záhadným 
domčekom plným neobyčajných 
vecí. Zakrátko zistí, že Alwina nebola 
obyčajná teta. Bola to mocná čarodej- 
nica, ktorá jej okrem tajuplného lesa 
odkázala niečo oveľa výnimočnejšie 
– svoju čarodejnú moc. Po počia-
točnom zdráhaní sa Willow rozhodne, 
že toto neobyčajné dedičstvo prijme, 
a jej život sa od základov zmení. Po-
mocou vševediacej čarodejníckej kni-

Bláznivé dobrodružstvá 
holuba Ernesta
Tomáš krištof
Príbeh holuba Ernesta, ktorý musí 
prejsť dlhú cestu, aby našiel miesto 
odkiaľ pochádza a zistil, kým v sku-
točnosti je. Cestuje z Grécka až na 
Slovensko, kde navštívi rôzne mestá 
a miesta. Celou cestou ho sprevá-      
dza dážďovka Máša. Príbeh je plný do-
brodružstiev, vtipných aj napínavých 
situácií a hlavne ukazuje, aká dôležitá 
je hodnota skutočného priateľstva.
Publikáciu z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

8,09 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788056630969 
Počet strán: 12

8,09 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788056623060 
Počet strán: 32

11,61 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184241 
Počet strán: 256

7,65 €
Rok vydania: 2019 
ean: 9788010034673 
Počet strán: 168

10,75 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788055652009 
Počet strán: 112

hy a verného zvieracieho sprievodcu 
lišiaka Rufusa krok za krokom preniká 
do tajov mágie a sveta kúziel. Čaká ju 
však náročná úloha. Musí nájsť ďalšie 
tri dievčatá, ktoré majú podobný dar 
čarodejníctva a musí s nimi spojiť svo-
je magické schopnosti. Ak sa jej to 
nepodarí, jej čarovný les zmizne. Fan-
tastický príbeh popretkávaný mágiou 
a kúzlami, ktorý učí, aké dôležité je 
ochraňovať prírodu a starať sa o ňu. 
Vychádza: 25.11.2022

8+

12,95 €

11,95 €

8,50 €

8,99 €

8,99 €

12,90 €
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https://www.takinak.sk/sk/najhorsi-ucitelia-na-svete-S137072
https://www.takinak.sk/sk/tajny-dennik-adriana-mola-13-a-34-rocneho-3-2019
https://www.takinak.sk/sk/tajny-dennik-adriana-mola-13-a-34-rocneho-3-2019
https://www.takinak.sk/sk/na-koniec-sveta-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/babka-a-vtacatko-1-2021
https://www.takinak.sk/sk/dievca-menom-willow-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/blaznive-dobrodruzstva-holuba-ernesta-S148986
https://www.takinak.sk/sk/blaznive-dobrodruzstva-holuba-ernesta-S148986


Na brehu Temného mora
andrew Peterson
Štvordielna séria dobrodružných fantasy od 
andrewa petersona o troch súrodencoch 
Igibyovcoch Jannerovi, Kalmarovi a Leeli. Žijú vo 
svete Aerwiar (ktorý je presne ako náš, až na to, 
že v ňom nemajú elektrinu ani pušný prach), kde 
možno nájsť všetky možné druhy desivých zvierat 
(napríklad morské draky a zubaté kravy). Deti 
zisťujú, že obyčajné mestečko, v ktorom bývajú, 
nie je ani náhodou obyčajné. V skutočnosti rodina 
stojí v srdci obrovskej záhady, ktorá navždy zmení 
ich životy a ich svet.

Román Na brehu Temného mora je plný srdca, 
dôvtipu a odvahy. Obľúbia si ho deti v každom 
veku, rodiny si ho môžu čítať nahlas a čitateľské 
krúžky o ňom budú nepochybne rady diskutovať, 
keďže v sebe skrýva mnoho vrstiev významu. Knihu 
ozvláštňujú nové ilustrácie Joa Sutphina, zábavné 
poznámky pod čiarou, mapa fantastického sveta, 
originálne prílohy a nápadité kresby podľa vzoru 
pôvodných knižiek o Čarodejníkovi z krajiny Oz od 
Franka L. Bauma.

14,31 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788082490087 
Počet strán: 376

DOBRODRUŽNé

Dievča, ktoré chcelo zachrániť 
knihy
hagerup klaus 
Poetický príbeh o nekonečnej láske ku knihám  
a o mágii, ktorá sa v nich skrýva.

Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice 
nikto nepožičiava? Nevedela to ani desaťročná 
vášnivá čitateľka Anna, kým jej to neprezradila 
najlepšia kamarátka, knihovníčka pani Monse-
nová. Nečítané knihy... miznú! Spolu s nimi však 
miznú aj ľudia, ktorí v nich žijú. Anna sa s tým 
nedokáže zmieriť a rozhodne sa, že zabudnuté 
knihy zachráni. Ale ako?

Vydajte sa na dobrodružnú záchrannú misiu spo-
lu s Annou a spoznajte neodolateľné čaro kníh  
a ich hrdinov.

Pre deti od 5 rokov 

10,71 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055184296 
Počet strán: 64

Ďalšie knihy zo sekcie 
dobrodružné nájdete po 
prečítaní QR kódu: 

11,90 €

15,90 €
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https://www.takinak.sk/sk/na-brehu-temneho-mora-2021
https://www.takinak.sk/sk/dievca-ktore-chcelo-zachranit-knihy-1-2022
https://www.takinak.sk/sk/dievca-ktore-chcelo-zachranit-knihy-1-2022


Pippi Dlhá pančucha  
(s ilustráciami od Petra 
Kľúčika)
astrid lindgrenová
Všetky deti chcú byť ako Pippi! 
V tejto krásnej knihe s ilustrácia-
mi Petra Kľúčika nájdete tri časti jej 
fantastických dobrodružstiev (Pippi 
Dlhá pančucha, Pippi nastupuje na loď  
a Pippi Dlhá pančucha v Tichomorí). 
Podivuhodné príbehy zo života svo-
jrázneho dievčaťa s neobvyklým 
správaním, menom aj výzorom, ktoré 
poznajú deti na celom svete. 
Pippi žije sama bez rodičov vo Vile 
Vilôčke s koňom a opicou. Pippi však 
nie je vôbec smutná, má kamarátov - 
susedov Tommiho a Anniku. 
Všetky tri deti spolu prežívajú rôzne 
bláznivé dobrodružstvá, až sa  
nakoniec vydajú loďou na ďaleký  
ostrov, kde kraľuje černošský kráľ 
Efraim Dlhá pančucha, Pippin otec.

22,41 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788055657943 
Počet strán: 248

Varila myšička kašičku
Rázusová-martáková mária
Rytmické ľudové riekanky, rečňovanky, 
povedačky, ako i veršíky z tvorby Márie 
Rázusovej-Martákovej, ktorými začína 
rozprávať každé malé dieťa, žiarivo 
ilustroval pred mnohými rokmi maj-
ster detskej ilustrácie Ľudovít Fulla.

Maťko a Kubko
grznárová marianna
Hore v horách, kde kopce vyliezajú 
jeden druhému na plecia, aby dovide-
li čo najďalej, pasú ovce valasi. Oviec 
je veľa, valasi dvaja, Matej a Jakub, 
a jeden pes. Ale ešte viac ako oviec je 
vari toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. 

Medvedík Pú
a. a. milne
Pôvabná rozprávková knižka o prí- 
hodách malého medvedíka a jeho 
priateľov s pôvodnými ilustráciami  
E. H. Sheparda. Kniha Medvedík Pú 
dostala cenu Najčítanejšia detská  
kniha. Preložil Stanislav Dančiak ml

Rozprávky o psíčkovi a mačičke
josef čapek
Obľúbené rozprávky o psíčkovi 
a mačičke, ako spolu gazdovali v ma-
lom domčeku pod lesom, ako si v 
ňom spolunažívali a chceli robiť vš-
etko tak, ako robia veľkí ľudia a ešte 
o všelijakých iných veciach. Klasickú  
rozprávkovú knižku napísal a nakreslil 
Josef Čapek a preložila Krista Bendo-
vá.

Knižka o Ferdovi Mravcovi
sekora ondřej
Kto by nepoznal rozprávky z lúčnej 
ríše, ktoré očarili už toľko generácií 
detských čitateľov? Ferdo Mravec – 
Všeumelec, večný optimista, ktorý  
všetko vie, všetko opraví, a keď 
preteká, vždy zvíťazí, spolu  
s chvastúňom Truhlíkom a namysle-
nou Lienkou sa vracajú k deťom v no-

5,94 €
Rok vydania: 2010 
ean: 9788081091308 
Počet strán: 112

6,21 €
Rok vydania: 2022 
ean: 9788081241291 
Počet strán: 48

7,11 €
Rok vydania: 2019 
ean: 9788010034697 
Počet strán: 92

11,65 €
Rok vydania: 2010 
ean: 9788080859190 
Počet strán: 302

17,91 €
Rok vydania: 2021 
ean: 9788081241239 
Počet strán: 184

Z nášho detstva
Spomínate si na príbehy z vášho detstva a chceli by ste ich prerozprávať aj svojim deťom? 

vom vydaní. Tri známe príbehy: Ferdo 
Mravec, Ferdo v cudzích službách a 
Ferdo v mravenisku vychádzajú po 
rokoch opäť v jednej knihe.
Otcom Ferda Mravca je spisovateľ, 
ilustrátor, karikaturista a novinár 
Ondřej Sekora. Láskavý človek, ktorý 
sa po celý život zaujímal o entomoló-
giu, chytal motýle, zbieral chrobáky, 
pozoroval a zobrazoval ich ako ľudské 
bytosti so všetkými ich vlastnosťami.
Jeho zvláštny hmyzí svet je plný  
dobrodružstiev s veľkou dávkou hu-
moru. Kniha je určená deťom i dos-
pelým od 5 rokov.

Dozviete sa, ako okrem oviec i búrku 
napásli, s medveďom sa skamaráti-
li, učili kukučku kukať a vílu ovečky 
dojiť... Slovenský detský „bestseller“ 
nepochybne patrí k najvydávanejším  
a najpredávanejším rozprávkovým 
knihám a získal niekoľko ocenení.

Ďalšie knihy zo sekcie z nášho 
detstva nájdete po prečítaní 
QR kódu: 

24,90 €

19,90 €

6,99 €

6,90 €

7,90 €

12,95 €
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https://www.takinak.sk/sk/pippi-dlha-pancucha-s-ilustraciami-od-petra-klucika-S201485
https://www.takinak.sk/sk/pippi-dlha-pancucha-s-ilustraciami-od-petra-klucika-S201485
https://www.takinak.sk/sk/pippi-dlha-pancucha-s-ilustraciami-od-petra-klucika-S201485
https://www.takinak.sk/sk/varila-mysicka-kasicku-5-2022
https://www.takinak.sk/sk/matko-a%25C2%25A0kubko-12-vydanie-12-2019
https://www.takinak.sk/sk/medvedik-pu-S3708
https://www.takinak.sk/sk/rozpravky-o-psickovi-a-macicke-1-2010
https://www.takinak.sk/sk/knizka-o-ferdovi-mravcovi-1-2021


Osobný odber
V rámci Banskej Bystrice ponúkame 
aj možnosť osobného odberu.  
Miesto odberu si vopred dohodneme 
telefonicky, alebo emailom. 

Knihy skladom
Tento QR kód vás dostane na  
podstránku s knihami skladom. 
Nedržíme skladom veľa kusov a sna-
žíme sa vyberať obľúbené tituly.  
Tieto tituly odosielame v ten istý,  
alebo najbližší pracovný deň.

Povinná výbava
Tento QR kód vás dostane na  
podstránku s knihami ktoré sme  
vybrali ako knihy v “povinnej výbave”. 
Knihy, ktoré sú vhodným darčekom do 
každej rodiny. 
Ak odtiaľto vyberáte darček, radšej si 
dopredu zistite, či už na polici knižku 
nemajú. Ale ak by aj mali, isto ju radi 
podarujú ďalej.

Akcie a zľavy
Tento QR kód vás dostane na pod-
stránku s knihami v akcii s extra 
zľavou. Pravidelne vyberáme z našej 
ponuky obľúbené knihy, ktoré vám 
ponúkame za skvelú cenu. 

takinak.sk - katalóg knižného 
eshopu zima 2022

www.takinak.sk

TLAČ
PRo, s.r.o.
 
Všetky ponuky vychádzajú z aktuálnych 
skladových zásob. Dostupnosť nie je 
garantovaná. Chyby sadzby a tlačové chyby 
sú vyhradené. Chyby v cenách sú vyhra-
dené. Základná zľava na tovar je v hodno- 
te -10%. Fotografie kníh sú ilustračné  
a rozdiely v prevední sú možné.

Obchodné meno:   
Ondrej Uhrin - takinak.sk
Adresa: Mládežnícka 1901/47
IČO: 54413761
DIČ: 1084010092
  nie sme platitelia DpH
Zápis v registri:  
Okresný úrad Banská Bystrica
Číslo živnostenského registra:  
620-46784
IBAN: SK1811000000002948121180
Telefón: +421944 943 222
E-mail: knizky@takinak.sk

http://www.takinak.sk


0944 943 222
info@takinak.sk

Detské internetové kníhkupectvo
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