
VESELÝ 
DETSKÝ ROK 
Ilustrovaná kniha 
plná básničiek, pesničiek, 
poviedok a krátkych vtipných príbehov.

Formát: 185 x 225 mm 
Rozsah: 136 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

VYBERTE SI KNIŽKY ZA VÝ́NIMOČNÉ CENY!
 

novinka

8,50 €
13,90 €

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY 
SLOVAK FAIRY TALES 
Nádherne ilustrované slovensko-anglické rozprávky so samostatne 
ilustrovanými slovíčkami určené pre deti, ktoré chcú spoznať známe 
slovenské rozprávky a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine.

Formát: 210 x 297 mm 
Rozsah: 104 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 

novinka

OPICA ŠKORICA OPÄŤ 
VYSTRÁJA
Pokračovanie veľmi úspešnej knižky 
o slušnom správaní Dobrý deň, 
opica Škorica. Nezbedná opička 
sa rozhodla, že sa medzi svojich 
kamarátov vráti, aby s nimi zažila 
nové dobrodružstvá a naučila 
sa ďalšie pravidlá slušnosti. Ani 
tentoraz neostane nič dlžná povesti 
veľkej šibalky.

Formát: 170 x 240 mm 
Rozsah: 128 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

CHROBÁČIK 
ROHÁČIK
Pod najväčšou margarétkou 
v lese je domček  
so záplatou na streche 
a v ňom býva odvážny 
a šikovný chrobáčik. 
So svojou kamarátkou 
Hermínkou zažijú veľa 
dobrodružstiev.

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 80 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

ČARODEJNÝ 
KLOBÚK 
Kniha pre najmenšie deti, 
v ktorej ich kúzelník zajačik 
s čarodejným klobúkom 
pozýva na magické 
predstavenie.

Formát: 275 x 240 mm 
Rozsah: 32 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

 

novinka

4,80 €
7,90 €

ANDERSENOVE 
ROZPRÁVKY 
V nádherne ilustrovanej knižke si 
deti prečítajú tieto nezabudnuteľné 
príbehy veľkého dánskeho 
rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena: Ole Zavriočká, Palculienka, 
Kresadlo, Dievčatko so zápalkami, 
Cisárove nové šaty, Snehová kráľovná, 
Lietajúci kufor, Princezná na hrášku 
a Malá morská panna. 

Formát: 210 x 290 mm 
Rozsah: 104 strán 
Väzba: tvrdá väzba

O ZAJACOVI 
A KORYTNAČKE 
Bohato ilustrované knižky 
ponúkajú známe i menej známe 
príbehy slávneho bájkara Ezopa. 
Prostredníctvom zábavných 
a zároveň poučných bájok 
s prevažne zvieracími hrdinami, 
ktorí majú ľudské vlastnosti, sa 
deti ľahšie naučia odlíšiť dobré 
správanie od toho zlého.  

Formát: 165 x 235 mm 
Rozsah: 56 strán 
Väzba: tvrdá väzba

ŠKRIATOK 
ROZUMBRIADOK
Škriatok Rozumbriadok býva 
v machovej chalúpke na kraji lesa. 
Spolu s ním môžu deti sledovať 
mesiac po mesiaci, ako sa v lese, 
na lúke, pri rybníku a potoku, 
ale aj na gazdovstve a v záhrade 
všetko mení. Vďaka nemu sa 
dozvedia veľa nového a objavia 
veci, ktoré nepoznajú ani mnohí 
dospelí. Text je sprevádzaný 
nádhernými farebnými 
ilustráciami.

Formát: 205 x 265 mm 
Rozsah: 248 strán 
Väzba: tvrdá väzba

SPIEVANKOVO – SPIEVANKA, 
ZAHRAJKO A ZATÚLANÁ 
PÍŠŤALKA
Tam, kde každý rád si zaspieva a kde piesňou 
všetko ožíva, je krajina Spievankovo, 
v ktorej žijú nerozluční kamaráti, Spievanka 
a Zahrajko. Jedného dňa, kedysi dávno, 
sa dozvedeli, že existuje aj svet detí. 
Veľmi túžili prísť deti navštíviť, spievať si 
a tancovať s nimi. Nebolo to však vôbec 
ľahké. Knižka  je plná dobrodružstiev 
a napínavých príbehov, ktoré zažili 
na dlhej ceste k deťom spolu s kamarátmi, 
zvieratkami zo Spievankova.

Formát: 190 x 260 mm 
Rozsah: 88 strán 
Väzba: tvrdá väzba

BÁJKY  
PRE VŠETKÝCH
V poradí už štvrté nádherne 
ilustrované bájky autorky 
Dany Hlavatej. Deti sa opäť 
stretnú so zvieratkami  a zažijú 
s nimi veselé, ale aj vážne 
veci. Príbehy o zvieratkách 
sú vlastne príbehmi ľudí. 
Poukazujú na naše nedostatky, 
učia nás, ako sa máme správať 
nielen k iným, ale aj k sebe, 
vážiť si jeden druhého.

 Formát: 190 x 260 mm 
Rozsah: 88 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 

novinka

5,90 €
9,90 €

 

novinka

6,20 €
9,90 €

 

novinka

7,20 €
11,90 €

 

novinka

6,20 €
9,90 €

 

novinka

4,50 €
7,90 €

 

novinka

 

novinka

 

novinka

 

novinka

ABECEDA 
V básničkách môžu 
deti hľadať mená podľa 
abecedy. Ak ich meno 
v knižke chýba,  
môžu si ho zameniť.

Formát: 165 x 225 mm 
Rozsah: 56 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

 

novinka

3,90 €
6,90 €

 

novinka

 

novinka

 

novinka

SLOVENSKÉ  
RIEKANKY, REČŇOVANKY,  
VERŠOVANKY A VYČITOVANKY 
Riekanky, rečňovanky a iné krkolomné jazykolamy sú veľmi zábavné, vtipné 
a pestré. Sú starodávne, s prekrásnymi ilustráciami a pomôžu deťom, aby sa 
ich jazýčky rozviazali a správne ohýbali. 

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 72 strán 
Väzba: tvrdá väzba 

 

novinka

6,50 €
12,90 €  

novinka

6,00 €
16,90 €

 

novinka

5,90 €
11,90 €

 

novinka

4,70 €
8,90 €

ZVIERATKÁ 
V ABECEDE  
Podobne ako v bájkach, aj 
v týchto básničkách majú 
zvieratká, či už malé, alebo 
veľké, vlastnosti nás ľudí. 
Vďaka tejto knižke deti  
spoznajú zvieratká a zároveň 
sa naučia písmená abecedy.

Formát: 210 x 276 mm 
Rozsah: 56 strán 
Väzba: tvrdá väzba

OBJEDNÁVKY:
Knihy si môžete objednať e-mailom na adrese obchod@fortuna.sk; telefonicky na čísle +421 2 6820 4712; písomne na adrese Fortuna Libri, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava. Knihy posielame poštou 
do 21 pracovných dní od prijatia objednávky. Uvedené ceny sú vrátane DPH. K cene kníh bude účtované poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty. Balné bude účtované sumou 1,50 € za celkovú objednávku. 
Akcia platí do 31. 5. 2019 alebo do vypredania zásob. Podmienky súťaže nájdete na našej stránke www.fortunalibri.sk. 

ABECEDA  
VO VERŠÍKOCH  
Milé básničky pre detičky, 
ktoré chcú spoznať 
písmenká abecedy.  
Texty sprevádzajú  
veselé ilustrácie.

Formát: 165 x 225 mm 
Rozsah: 48 strán 
Väzba: tvrdá väzba

RIEKA RIEKE RIEKLA  
Veselé básničky pre lenivé 
jazýčky. Riekanky o abecede 
s nápaditými ilustráciami 
pre predškolákov aj školákov 
na precvičenie pamäti 
a výslovnosti.

Formát: 170 x 240 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

PRINC BAJAJA A INÉ 
ROZPRÁVKY
Princ Bajaja, Tri zlaté vlasy Deda 
Vševeda, Dlhý, Široký a Bystrozraký, 
Zlatovláska a ďalšie rozprávky, 
ktoré patria do zlatého fondu 
klasickej literatúry pre malých 
čitateľov.

Formát: 190 x 265 mm 
Rozsah: 88 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 3,90 €
7,90 €

 3,90 €
9,90 €

 3,00 €
9,60 €

 2,90 €
5,90 €AKO SA BERTA A OSKAR 

NEZMESTILI DO KOŽE        
Mačka Berta a pes Oskar nemajú 
potuchy o tom, čo sa sluší a čo nie. 
Sú blázniví, nevychovaní a občas 
aj drzí. Vďaka veselým a poučným 
rozprávkam sa deti dozvedia, čo 
prežili a budú vedieť, ako sa treba 
správať k druhým aj k sebe.

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 96 strán 
Väzba: tvrdá väzba

AKO SA OPICE 
NAUČILI VRIESKAŤ 
Veselé príbehy o rekordoch 
z ríše zvierat, pri ktorých sa 
deti budú smiať a zabávať. 
Na konci každej rozprávky 
sú zhrnuté pravdivé 
informácie. 

Formát: 210 x 297 mm 
Rozsah: 80 strán 
Väzba: tvrdá väzba

HÁDANKOVÉ 
KORENIE    
Nádherne ilustrované 
hádanky a básničky 
pre deti od Jozefa 
Pavloviča.  

Formát:  170 x 225 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

OLIVER UŠIAČIK, 
USILOVNÝ PRVÁČIK
Zajačia rodinka dovolí deťom 
nahliadnuť do svojho domčeka, 
v ktorom sa po celý rok nielen 
dobre býva, spinká a stoluje, 
ale hlavne to v ňom rozvoniava 
láskou, rodinnou pohodou, 
huncútstvom malých zajačích 
súrodencov, no a, samozrejme, 
dobrodružstvom...

Formát: 190 x 227 mm 
Rozsah: 96 strán 
Väzba: tvrdá väzba

ZABAVME SA  
S MACOM PACOM
Príbehy malého medvedíka, ktorý 
každý deň zažije nejaké dobro-
družstvo. V knižke deťom rozpovie, 
čo videl v cirkuse, ako pomáhal 
na gazdovstve, ako hľadal svojich 
príbuzných v zoologickej záhrade 
i  ako zachránil zatúlané káčatko. 
Pre deti pripravil mnoho vtipných 
veršíkov. 

Formát:  200 x 220 mm 
Rozsah: 72 strán 
Väzba: tvrdá väzba

BARBORKA A JEJ KAMARÁTI
BARBORKA A JEJ ZÁĽUBY
Barborka chodí do škôlky a je rovnaká ako všetky 
deti. Už vie veľa vecí, no občas si predsa len nevie 
poradiť. Ďalšie príbehy v edícii farebných knižiek 

o Barborke pomôžu deťom a ich 
rodičom vyrovnať sa so starosťami 
a s problémami, ktoré prináša 
každodenný život.

Formát: 200 x 200 mm 
Rozsah: 64 strán 
Väzba: tvrdá väzba

 2,70 €
5,40 €

 2,50 €
6,60 €

 2,50 €
6,61 €

 2,50 €
6,61 €

Knihy s  mimoriadnymi zľavami

 2,50 €
6,49 €

 3,30 €/1ks

5,90 €/1ks



Angličtina – náučná hra
Chceš byť šikovný ako líška? 
Lišiacke učenie ti určite  
pomôže. Rýchlo sa naučíš  
všetko, čo je potrebné a ešte  
si užiješ veľa zábavy. Vyber  
si jednu z lišiackych hier.  
Nauč sa pomenovať hľadané 
predmety a skladaj jednoduché 
vety. Balenie obsahuje  
48 pevných kartičiek, 8 tabuliek 
s miestnosťou, obal i pravidlá 
v slovenskom a českom jazyku.

Z rozprávky 
do rozprávky – NOVÁ
Zavítajte do čarovného sveta, kde  
sa ukrýva zlatý poklad. Na ceste 
za ním stretnete najrôznejšie 
nástrahy a prekvapenia, akými 
sú divotvorný meč, ježibaba 
alebo zlatá rybka. Pri hre, v ktorej 

vždy zvíťazí dobro nad zlom, si deti precvičia pozornosť 
a sústredenie. S figúrkami si navyše môžu vymýšľať naj- 

rôznejšie príbehy a rozvíjať svoje vyjadrovacie schopnosti a fantáziu.

Obsahuje hraciu dosku, 6 kartónových figúrok s plastovými 
stojančekmi a kocku.

Zvieratká a ich prostredie
Zábavná hra, pri ktorej sa deti naučia 
spoznávať rôzne zvieratká a ich životné 
prostredie. Hru môže hrať dieťa samo alebo 
s kamarátmi. Do tabuliek so životným 
prostredím prikladá kartičky so správnymi 
zvieratkami. Pritom sa naučí zvieratká 
pomenovať, pretože ich názvy sú uvedené 
vedľa obrysov. Balenie obsahuje: 6 tabuliek 
životného prostredia a 30 kartičiek  
so zvieratkami.
Zábavná hra pre deti od 3 do 6 rokov.

Nehnevaj sa, človiečik!
Známa hra v novom prevedení, ktoré z nej robí dobrú zábavu 
aj pre tých najmenších. Namiesto čísel sú v tejto hre využité 
obrázky a tak hru ľahko pochopia už deti od troch rokov. 
Okrúhly herný plán je plný farebných 
a veľmi pekných obrázkov žabiek, lienok, 
kuriatok a iných zvieratiek, takže sa dieťa 
pri hre ľahko naučí ich názvy a farby. Pri 
hre si deti osvoja aj schopnosť sústrediť 
sa a ak na kocke nepadajú tie správne 
obrázky, tiež aj umenie vyrovnať sa 
s prehrou. Obsahuje: herný plán, kocku 
s obrázkami, sadu figúrok, pravidlá.

Vhodné pre deti od 3 rokov.

Farma
Súbor štyroch 

náučno-logických spoločenských hier s motívom 
farmy. Pomocou týchto hier získajú deti veselým 
a hravým spôsobom nové poznatky o rastlinách 
a zvieratách žijúcich na farme. Hry rozšíria deťom 
vedomosti o prírode a zlepšia ich logické myslenie.
Obsahuje: 106 obrázkových kartónových kariet, 
pexeso, návod ku hrám. Pre deti od 4 rokov.

Kresliaca magnetická tabuľka (20 cm)
Kreatívna pomôcka na kreslenie, písanie správ a hranie 
hier. Pomocou pera možno vytvoriť krásne obrázky podľa 
vlastnej fantázie. Ak sa dieťaťu obrázok nebude páčiť, 
v okamihu ho zotrie pomocou stieracej lišty. Súčasťou 
tabuľky sú 2 pečiatky. 
Dĺžka tabuľky je 20 cm.

Puzzle – Sliepočky 12
Detské doskové puzzle – 12 dielikov v rámiku 
s krásnym kresleným motívom zvieratiek. Vhodné 
pre deti od 3 rokov.

Zázračné maľovanky Crayola 
Disney princezné, Autá, Frozen, My Little Pony

Podporte kreativitu svojich detí pomocou Zázračných 
maľovaniek Crayola. Fixky, ktoré sú súčasťou balenia, dovolia 
deťom kresliť iba do maľovaniek a nikde inde. Nemusíte sa 
teda obávať čmáraníc po nábytku ani inde. 

 

novinka

8,49 €
7,80 €

 

novinka

10,99 €
12,99 €

 

novinka

5,40 €
5,99 €  

novinka

5,99 €
6,99 €

 

novinka

3,19 €
3,39 €

 

novinka

2,20 €
2,39 €

 

novinka

4,70 €
4,99 €

Súťaž..
1. CENA – Kúzelné čítanie  
– Hravé učenie, spoločenská  
hra Babidi BUM,  
DVD Spievankovo 1,  
DVD Detská Karaoke párty

2. CENA – Kúzelné čítanie –  
Svet zvierat, DVD Spievankovo 2,  
DVD Detská Karaoke párty

3. CENA – spoločenská  
hra A&C Wanna Be,  
DVD Spievankovo 3,  
DVD Detská Karaoke párty

4. CENA – Puzzle NY Taxi,  
DVD Spievankovo 4,  
DVD Detská Karaoke párty

5. CENA – Puzzle Back to  
Nature, DVD Spievankovo 5,  
DVD Detská Karaoke párty

6. CENA – Hra Happy Day 
– Macko Pú, DVD Spievankovo 6

Žrebovanie sa uskutoční  
1. 6. 2019. S vyžrebovanými 
materskými školami sa spojíme 
telefonicky alebo e-mailom.

Mária Podhradská 
a Richard Čanaky  
– Deťom 1 (CD)
Obľúbené ľudové piesne  
pre deti. Na CD sa nachádza  
36 najznámejších piesní  
pre deti predškolského veku.  
CD obsahuje hity ako: Ťuki,  
ťuki, ťukalo, Išla sova na tanec,  
Prší, prší, Kolo, kolo, mlynské...

Bambuľka (CD)
Poučné pesničky 
z kultového televízneho 
seriálu na jednom CD 
spievajú Július Pántik alias 
Dedo Jozef a Alena Antalová 
ako Bambuľka. Ako bonus 
je na albume aj karaoke 
verzia úvodnej skladby 
Prekvapenie.

Mária Podhradská 
a Richard Čanaky  
– Deťom 3 (CD)
Keďže deti v škôlkach sa často 
učia aj po anglicky, nahrali 
Spievanka a Zahrajko aj veselé 
a známe anglické piesne  
pre deti. Na CD nájdete až 
26 piesní, okrem iného aj 
známe anglické tradicionály 
ako: The Wheels On The Bus, 
Eensy Weensy Spider, If You Are 
Happy, Baa Baa Black Sheep...

Pesničky pre  
deti (3CD  BOX)
Najväčší pesničkový 
komplet Box pre deti 
na Slovensku obsahuje 
spolu až 60 pesničiek 
spievajúcich deťmi  
a ich dospelými 
kamarátmi. Obsahuje 
rovnaké množstvo  
ich karaoke verzií,  
aby ste si mohli 
zaspievať aj sami.

Mária Podhradská 
a Richard Čanaky  
– Deťom 2 (CD)
Po veľkom úspechu  
CD Deťom 1 nahrali Spievanka 
a Zahrajko pokračovanie 
úspešnej edície detských 
piesní a opäť naspievali krásne 
a známe ľudové piesne  
pre predškolákov. CD obsahuje 
hity ako: Malý počtár, Zlatá 
brána, Tancuj tancuj, Pláva 
kačka po jazere...

Kronerovci (5 CD  BOX)
Spolu až 25 najpopulárnejších 
rozprávok na 5 CD v podaní 
tých najlepších rozprávačov. 
Kronerovci – komplet BOX –  
je súhrn nikdy nevydaných 
rozprávok od Jozefa Kronera 
z archívov vydaných vďaka 
dcére Zuzane a synovca Janka.
Tento rozprávkový komplet 
skráti chvíle pri zaspávaní, 
cestovaní, či zaručí dlhodobú 
pozornosť vašich detí.

Mária Podhradská 
a Richard Čanaky  
– Deťom 4 (CD)
Známe a veselé 
kresťanské ukazovačky 
pre deti predškolského 
veku.

Rozprávky 
z Večerníčkov (3CD BOX)
Psíček a Mačička, Danka a Janka, 
Maťko a Kubko.

Obľúbená večerníčková audio kniha 
obsahuje plné verzie rozprávok, ako 
ich poznáte z knižiek. Rozprávky 
narozprávali renomovaní umelci 
ako Ladislav Chudík, Emília 
Vášáryová, či Richard Stanke.
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7,80 €
9,90 €
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5,99 €
6,99 €
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7,80 €
9,90 €
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7,80 €
9,90 €  

novinka

7,80 €
9,90 €
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8,99 €
9,99 €
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8,99 €
9,99 €

 

novinka

10,99 €
14,99 €

Rozprávky,  pesn i č ky  
a  spo l očenské  h ry  p r e  det i

Rozprávky,  pesn i č ky  
a  spo l očenské  h ry  p r e  det i

 

novinka

9,90 €/1ks

11,99 €/1ks


