2+
Boje

Najve}a ku}a na svetu

tekst: Nata{a Filipovi}
ilustracija: Danijel Savovi}

tekst: Sne`ana Gwidi}, Simo Vilen
ilustracija: Ana Gvozden

Ko mo`e da bude i `ut kao lav i
siv kao slon i ru`i~ast kao prase?
Proverite, i usput nau~ite
osnovne boje.
k. b. 30096 ú cena 100,00 rsd

Ko ima najve}u ku}u na svetu: vrabac, `aba,
maca ili roda? Ili, mo`da, neko mnogo
mawi od wih?

 k. b. 30132



Brojevi

Nisam ja!

tekst: Nata{a Filipovi}
ilustracija: Danijel Savovi}

tekst: Nemawa Pa{tar
ilustracija: Milan Pavlovi}

[ta `elite za ro|endan? I koliko toga?
Nau~ite da brojite do deset uz ovu zabavnu
pri~u o ro|endanskim `eqama.

U ku}i je prava uzbuna – neko se ukakio!
Nisam ja! Nisam ja!





k. b. 30097 ú cena 100 rsd

ú cena 143 rsd

k. b. 30103 ú cena 100 rsd

Zub i zubi}
tekst: Du{ko Radovi}
ilustracija: Milica Nenadi}

Suprotnosti
tekst: Simo Vilen, Nemawa Pa{tar
ilustracija: Danijel Savovi}

Kakva je razlika izme|u zuba i zubi}a,
pruta i pruti}a ili klina i klin~i}a?
Na ta pitawa odgovara Du{ko Radovi}.

Ko je suv, a ko mokar? Ko je ~ist,
a ko {trokav? Zavirite u ovu kwi`icu
i nau~ite pojmove sa suprotnim zna~ewima.
k. b. 30095 ú cena 100 rsd



k. b. 30117 ú


Kad se lavu zamrsi griva

Bubamara u nevoqi
tekst: \ur|evka Debqa~ki
ilustracija: Gabrijela Bulatovi}

tekst: Branko Stevanovi}
ilustracija: Nino Maqevi}

Dogodov{tine male bubamare u ba{ti gde iz
dosade smi{qa kako je progone razli~ita
stvorewa.

Koga sve le~i na{ mali doktor, re}i }e
nam Branko Stevanovi}.



cena 143 rsd



k. b. 30130 ú cena 100 rsd

2

3

k. b. 30094 ú

cena 100 rsd

3

2+
Gde je moj brat?

Pusti pu`u rogove!

tekst: Nemawa Pa{tar, Simo Vilen
ilustracija: Vladislav Filipovi}

tekst: Ivana An|eli}
ilustracija: Boris Kuzmanovi}

Mi}a se raduje – danas }e dobiti brata. Ali,
brata nije lako na}i kada je skriven u jajetu.

Pu` mo`da ima male rogove, ali ni~iji nisu
takvi kao wegovi!



 k. b. 30135

k. b. 30126 ú cena 100 rsd

ú cena 50 rsd

Lazo, pomagaj!

Zbuweni pu`

tekst: Goran Bori~i}, Simo Vilen
ilustracija: @eqka Mi}anovi}

tekst i ilustracija: Asja Vasiqev
„Pu`u, ba{ si veliki“, ka`e stonoga.
„Pu`u, ba{ si mali“, ka`e je`.
Zar se vi ne biste zbunili?

 k. b. 30101

Laza je naslikao pruge na tigru i pege na
`irafi. Ali, ne{to je zaboravio da
naslika na sebi!

ú cena 100 rsd

 k. b. 30118
Ki{a od slatki{a

Ko se prvi umio?

tekst: Milan Mihaq~i}
ilustracija: Ivica Stevanovi}

tekst prema pri~i A. Fe|ina
ilustracija: Vladislav Filipovi}
Ko se jutros prvi umio? To niko ne zna, osim
vrapca sa grane.

Za ki{u od slati{a nije vam potreban
ki{obran – dovoqno je imati malo
ma{te i... dobar apetit!

 k. b. 30102



ú cena 100 rsd

tekst: Qiqana ]uk
ilustracija: Ivica Stevanovi}

tekst: Qiqana ]uk, Simo Vilen
ilustracija: Ivica Stevanovi}

Ko kakav rep ima i ~emu mu slu`i,
odgovori}e ova dru`ina.

Ako piletu ka`ete da je tigar, a nosorogu
da je leptir... onda mora da se {alite!

4

ú cena 100

k. b. 30133 ú cena 100 rsd

Repovi

Duda se {ali

 k. b. 30131

ú cena 50 rsd



rsd

4

5

k. b. 30013 ú cena 50 rsd

5

3+
Pri~a o ru`nim re~ima
tekst: Goran Bori~i}, Simo Vilen
ilustracija: Milan Pavlovi}
Tri drugara kre}u u veliki svet. Svet je lep,
ali bio bi jo{ lep{i bez ru`nih re~i...



k. b. 30121 ú cena 100 rsd

Pri~a o kolutu sira
tekst: Sowa Krstanovi}
ilustracija: Asja Vasiqev
Ko to svake no}i ostavqa mrvice sira malim,
gladnim mi{evima? Tajnu zna samo mama mi{ica.



k. b. 30107

ú

cena 100 rsd

Hrabri Sima
tekst: Goran Bori~i}, Simo Vilen
ilustracija: Boris Kuzmanovi}
Sima se ne pla{i ni~ega na svetu. Ni~ega...
osim priredbe u svom vrti}u!

 k. b. 30125

ú cena 100 rsd

Pri~a samo za r|avu decu
tekst: Du{an Radovi}
ilustracija: Jak{a Vlahovi}
Kakav }e de~ak od Mi{e biti?
Zabrinuli se svi i ~ude.
A Mi{u mrzi {to je de~ak,
hteo bi, ka`e, da zec bude!

7

 k. b. 30142

ú cena 143 rsd

7

3+
Leka Stra{ni

Izvini!

tekst: Qiqana ]uk, Simo Vilen
ilustracija: Ivica Stevanovi}

tekst: Aleksandra Budimir
ilustracija: Tijana Kne`evi}

Leka je yin – strah i trepet za lavove
i slonove, pa ~ak i za dinosauruse!
A kakav }e tek biti kad poraste?!

Majmun~e i nosorog se ~esto posva|aju,
ali su ipak najboqi drugari...

 k. b. 30113

 k. b. 30123

ú cena 100 rsd

ú cena 100 rsd

Mama, tata, meda i Milan
tekst: Aleksandra Budimir
ilustracija: Aleksandar Stoj{i}

Ki{na Kraqica
tekst: Sne`ana Gwidi}
ilustracija: Tijana Kne`evi}

Iako su se mama i tata razveli, za Milana
}e oni zauvek ostati – mama
i tata.

Mariji se ~ini da je neko doziva.
Da li je to samo dobovawe ki{e, ili je
stigla Ki{na Kraqica?

k. b. 30091

 k. b. 30114

ú cena 100 rsd

Nevoqe s Mili

ú cena 143 rsd

tekst: Sne`ana Gwidi}
ilustracija: Milica Nenadi}

Pesma o osmehu
besku}niku

Pas i beba ne mogu da `ive u istom stanu.
Tako misli moja mama, koja ~eka bebu. A ja
samo }utim...

tekst: Dejan Aleksi}
ilustracija: Nino
Maqevi}



Pomozi osmehu besku}niku – zadr`i ga na
svom licu!

k. b. 30124

cena 100 rsd

k. b. 30122 ú cena 100 rsd

Пас и беба не могу да живе у истом стану.
Тако мисли моја мама, која чека бебу.
А ја само ћутим...
K. B. 30122
www.zavod.co.yu

Na kukovo leto

ta
irna bra
Dva nem
za umor.
ne znaju
se ikada
Ho}e li
iti?
primir

Zmaj iz pletene korpe

tekst: Sne`ana Gwidi}
ilustracija: Milica Nenadi}

tekst: Sne`ana Gwidi}
ilustracija: Milan Pavlovi}

Dva nemirna brata ne znaju za umor. Ho}e
li se ikada primiriti?

Mali zmaj je zbuwen: ispilio se
iz jajeta i ne zna ko je. Sre}om,
Igor
8 zna sve o zmajevima.


k. b. 30124

ú cena 100 rsd

8

2
K. B. 3011
d.yu
www.zavo

9

k. b. 30112 ú cena 100 rsd

9

2+
Mra~ac
tekst: Hana Gadomski
ilustracija: Tijana Kne`evi}
No} je odavno pala. Da li }e Pavle smeti
da ugasi svetlo?



k. b. 30115 ú cena 143 rsd

Gde nestaje pesak

Qiqana ]uk
Danijel Savovi}

tekst: Qiqana ]uk
ilustracija: Danijel Savovi}

оре?
ича...

GDE NESTAJE
PESAK

[ta se de{ava sa peskom prosutim u
more? O tome, i jo{ po ne~emu, govori ova
pri~a...



k. b. 30127 ú cena 100 rsd

Foka iz potoka
tekst: Qiqana ]uk
ilustracija: Danijel Savovi}
Jedna foka je zalutala u potok. Ova
pri~a }e je vratiti u more – uz malu
pomo} ~itaoca!


Ранка Стајчић

k. b. 30092 ú cena 100 rsd

Drugari iz parki}a
tekst: Ranka Staj~i}
ilustracija: Milica Nenadi}
Ova pri~a zahteva malo re~i
Ova pri~a zahteva malo.
Ova pri~a zahteva.

илустровала Милица Ненадић



k. b. 30140 ú cena 100 rsd

Miwa i beli meda
tekst: Ivana An|eli}
ilustracija: Ivica Stevanovi}
Mali Miwa `uri na zadatak. Pravi
vatrogasac je uvek u `urbi.

10



k. b. 30128 ú cena 50 rsd

10

11

4+
De~ak s bambusovim {tapom

Pepo Krsta (k.b. 30129)
tekst: Milovan Danojli}
ilustracija: Gabrijela Bulatovi}

tekst: Aleksandar [evo
ilustracija: Ivica Stevanovi}

@ivot de~aka Pepa Krste je prepun tuge. Pa ipak,
ne{to }e ogrejati wegovo raweno srce... Zavirite u
svet ovog nezaboravnog junaka Milovana Danojli}a.

Kao i obi~no, de~ak je poranio na pecawe. Ali,
tog jutra ni{ta nije bilo kao obi~no...





k. b. 30104 ú cena 100 rsd

k. b. 30129 ú cena 100 rsd

[trokavi \ura

Ma~ka koja je mislila svojom glavom

tekst: Milan Mihaq~i}
ilustracija: Du{an Pavli}

tekst: Sowa Krstanovi}
ilustracija: Ivica Stevanovi}

\ura je dobio nadimak [trokavi, jer je ~vrsto re{io
da se ne kupa. Ali, predomislio se – preko no}i!



k. b. 30119

U ovu pri~u mo`da }e{ poverovati, a mo`da i ne}e{.
Va`no je da o woj razmisli{ – svojom glavom!
U ovu pri~
u mo`da }e{
a mo`da i
ne}e{. Va` poverovati,
no
razmisli{
– svojom glav je da o woj
om!

ú cena 272 rsd



K. B. 30111
www.zavod.c
o.yu

k. b. 30111 ú cena 193 rsd

Svraka pomodarka

Rapato~ki

Brana Cvetkovi}

tekst i ilustracija: Asja Vasiqev
Petra ima stariju sestru i dva starija
brata. Nije lako biti najmla|i, naro~ito
kada su bra}a u „tim“ godinama.

Svraki se ispunio san – weno perje postalo je jarko
crveno! Ipak, to joj nije donelo sre}u...
weno
Svraki se ispunio san –
perje postalo je jarko crveno!





Ipak, to joj nije donelo sre}u

k. b. 30138 ú cena 143 rsd

SVRAKA
RKA
POMODA
9 788617 301383

K.B. 30138

k. b. 30106 ú cena 100 rsd

tekst: Brana Cvetkovi}
ilustracija: Boris Kuzmanovi}

www.zavod.co.yu

Boba, Lolin stariji brat

Mi{ iz Oklahome

tekst: Milan Mihaq~i}
crte`: Ivica Stevanovi}

tekst: Milan Mihaq~i}
ilustracija: Du{an Pavli}

Boba je qut – vi{e bi voleo da je ostao jedinac,
umesto {to ima malog brata.
A mo`da i nije sve ba{ tako...

12



k. b. 30120

Taj mi{ iz Oklahome nije vam neki veseqak.
Nije ni pri~qiv, nije dru`equbiv.
On je moj najboqi prijateq.

Taj mi{ iz Oklahome nije vam neki veseqak. Nije ni
pri~qiv, nije dru`equbiv. On je moj najboqi prijateq.
K. B. 30141
www.zavod.co.yu



ú cena 150 rsd

12

13

k. b. 30141 ú cena 100 rsd

13

4+
Devoj~ica i plavo
tekst: Dejan Aleksi}
ilustracija: Boris Kuzmanovi}
U neka daleka, daleka budu}a
vremena, `ive}e jedna radoznala
devoj~ica. Jednog dana, ta devoj~ica
}e sresti jedno plavo. Tada }e
nastati ova pri~a.



k. b. 30143 ú cena 100 rsd

Cerekalo
tekst: Brana Cvetkovi}
ilustracija: Danijel Savovi}
Neki qudi ne umeju da se raduju. Nisu ~uli
za smeh. Sve shvataju mnooogo ozbiqno. Vi
koji niste takvi – pro~itajte im ovu pri~u!



k. b. 30107 ú cena 100 rsd

14

14

15

4+
Kod ma~ke na ~asti
tekst: Jovan Jovanovi} Zmaj
ilustracija: Boris Kuzmanovi}
Nezaboravni dar detetu...



k.b. 30241 ú cena 100 rsd

SLIKOVNICE SVETA

Zdravica
tekst: Du{an Radovi}
ilustracija: Nino Maqevi}
Nezaboravni dar detetu...



16

k. b. 30243 ú cena 143 rsd

16

17

4–10
Elmer na {tulama

Pri~a o maloj krtici kojoj se
neko pokakio na glavu

uzrast: 3+
format: 20 x 23 cm
tekst i ilustracija: Dejvid Meki

uzrast: 3+
format: 30 x 21 cm
tekst: Verner Holcvart
ilustracija: Volf Erlbruh

Kad lovci stignu u yunglu, slonove hvata panika!
Elmer zna kako da nadmudri lovce, ali stvari ne
idu ba{ po planu...



Tek {to je provirila iz zemqe, krtici se
neko pokakio na glavu! Iako kratkovida,
krtica sprovodi temeqnu istragu...

k. b. 30212 ú cena 120 rsd

Elmer



uzrast: 3+
format: 20 x 23 cm
tekst i ilustracija: Dejvid Meki

Okolinko
uzrast: 4+
format: 21 x 29 cm
tekst i ilustracija: Doktor Sjus

U krdu sivih slonova `ivi Elmer, {areni slon.
„Ko je ikad ~uo za {arenog slona?”, pita se Elmer,
`ele}i da bude kao i svi drugi.



k. b. 30211 ú

k. b. 30216 ú cena 120 rsd

Okolinko je neobi~no bi}e koje {titi
prirodu. On je jedina nada za }ubulke,
{i{kavce, ptice-rosnice i bibice-ribice... Ovu dirqivu pri~u Doktora Sjusa
nadahnuto je preveo Dragoslav Andri}.

cena 120 rsd

Elmer se igra `murke
uzrast: 2+
format: 21 x 20,5 cm
tekst i ilustracija: Dejvid Meki



k. b. 30218 ú cena 100 rsd

Nau~ite da razlikujete sve Elmerove boje. Podignite
klapne i pomozite Elmeru da prona|e pti~icu.



Sneg

k. b. 30214 ú cena 120 rsd

tekst i ilustracija: Uri [ulevic
Bogato ilustrovana i neobi~na kwiga
obradova}e svako dete.

Elmer i vetar
uzrast: 3+
format: 20 x 23 cm
tekst i ilustracija: Dejvid Meki



k. b. 30217 ú cena 120 rsd

Dan je veoma vetrovit. Elmer misli da vetar ne mo`e
da oduva slona, ali o~ekuje ga veliko iznena|ewe!


18

k. b. 30213

ú cena 120 rsd

18

19

19

5–10
Fiona i druge misterije
tekst: Igor Kolarov
ilustracija: Du{anka Komneni}
Martin u cirkusu najvi{e voli da drema.
Uop{te uzev, ne zanimaju ga ni tigrovi, ni
klovnovi, ni akrobate. Kada se vrati iz
cirkusa, Martin svima odu{evqeno pri~a
{ta je sawao.



k. b. 30232 ú cena 100 rsd

Nebesko ogledalo
tekst: Aleksandar [evo
Ilustracija: Boris Kuzmanovi}
Zbirka savremenih ruskih pri~a za
decu



k. b. 30109 ú cena 200 rsd

Do`ivqaji ser Yefrija
tekst:Valerij Row{in
Ilustracija: Eugen Slavik
^uveni putnik s apetitom smaza puding,
zapali svoju ~uvenu lulu i duboko se
zamisli. O ~emu je razmi{qao...? O jednom
te istom: na koju bi stranu...


20

21

k. b. 30202 ú cena 548 rsd

21

pred{kolci
Ho}u sve da znam 1

Uybenik pripremnog pred{kolskog programa



Александра Пејчић

ХОЋ
УС

tekst: Aleksandra Pej~i}
ilustracija: Tamara Pe{i}, Tawa Stevanovi}
i Nemawa Risti}

ВЕ

ЗНА М 1

ДА

k. b. 10100 ú cena 599,99 rsd
Радни листови

Ho}u sve da znam 2

Завод за уџбенике • Београд

tekst: Aleksandra Pej~i}
ilustracija: Tamara Pe{i}, Tawa Stevanovi}
i Nemawa Risti}

Александра Пејчић

Uybenik pripremnog pred{kolskog programa

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

1.

k. b. 10101 ú cena 599,99 rsd

ВЕ

ДА

ЗНА М 2

Гизела Залишевскиј • Мирјана Ашковић

Обухватају
све области рада у
првом делу припремног
програма.

Александра Пејчић

ХОЋУ СВЕ ДА ЗНАМ 1
радни листови

Обухватају
све области рада у
другом делу припремног
програма.

ХОЋ
УС



2.

Александра Пејчић

ХОЋУ СВЕ ДА ЗНАМ 2
3.

Гизела Залишевскиј • Мирјана Ашковић

МОГУ ЛЕПО ДА ПИШЕМ

Представљају
основу за овладавање
техником писања и
читања.

М

радни листови

УЛ
ОГ

ЕПО ДА ПИШЕМ

Радни листови
Завод за уџбенике • Београд

радни листови за развој графомоторике

Mogu lepo da pi{em

4.

Гизела Залишевскиј, Мирјана Ашковић
Садржи
опште савете за
припрему детета за полазак
у школу, као и вежбе–игре које
помажу да дете лакше научи
дa лепо пише и правилно
чита.

МОГУ ЛЕПО ДА ПИШЕМ
приручник за родитеље и
васпитаче будућих првака

5.

Александра Пејчић

МОЈА АЗБУКА

Oмогућавају
креативан сусрет са
словима.

радни постер и дидактичка игра

www.zavod.co.rs

Приручник за родитеље
и васпитаче будућих првака

Завод за уџбенике • Београд

tekst: Gizela Zali{evskij i Mirjana A{kovi}
ilustracija: Marija Vuksanovi}
Radni listovi za razvoj grafomotorike, osnova
za ovladavawe tehnikom pisawa i ~itawa



k. b. 10112 ú cena 770 rsd

Sveznalica
tekst: Aleksandra Pej~i}
ilustracija: Nemawa Risti}
Radni listovi za stariju pred{kolsku grupu od
~etiri i po do {est godina


22
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k. b. 10114 ú cena 660 rsd

23

24

2+

1

7+
Neobi~ni kontrolni zadaci
tekst: Fani @oli
ilustracija: Roze Kapdevila
Mari-Lu ima stra{nog nastavnika i jo{ stra{niji
problem: uro|eno je jako lewa. Povrh toga, i roditeqi
joj dosa|uju zbog lo{ih ocena. Sre}om, Mari-Lu ima
dovoqno ma{te da se izvu~e iz te neprilike.



k. b. 30084 ú cena 165 rsd

Pozori{na predstava u {koli
tekst: @o Estland
ilustracija: Klod i Deniz Mile
U razredu se sprema predstava „Sne`ana i sedam
patuqaka“. Ali, sve devoj~ice `ele da glume Sne`anu, a
svi de~aci princa. Mona predla`e da uloge izvla~e iz
{e{ira, ne slute}i da }e tek tada nastati problemi...



k. b. 30085 ú cena 165 rsd

Oluja u ku}i
tekst: @o Estland
ilustracija: Ser` Blok
Roditeqi Sofije i Luja stalno se sva|aju. Prepiru se u
kuhiwi, vi~u u dnevnoj sobi, treskaju vratima. Sofija
sve lo{ije u~i i veoma je zabrinuta. Wena prijateqica
Yesika htela bi da pomogne, ali ne mo`e mnogo da
u~ini...



k. b. 30087 ú cena 100 rsd

Ku}a mog dede
tekst: @o Estland
ilustracija: Anri Felner
Kada je saznao da mu je umrla baka, Igo je postao
zbuwen i utu~en. Narednog leta odlazi na selo, gde je
deda ostao da `ivi sam. Za vreme tog, druga~ijeg
raspusta Igo }e nau~iti mnogo {to{ta.



k. b. 30086 ú cena 100 rsd

26

7–11
Napukla ~a{a

Roman~i} o po{tewu

tekst: Qiqana ]uk
ilustracija: Jak{a Vlahovi}

tekst: Mirjana Bulatovi}
ilustracija: Boris Kuzmanovi}

Razredna je posvetila ~itav ~as razgovoru na „moju“
temu. Rekla je da joj je `ao {to se selim, ali da }e mi
sigurno biti lep{e u velikom gradu. Kako tamo mo`e da
mi bude lep{e? Moram da ostavim svoje dru{tvo, svoje
najboqe drugarice, svoju simpatiju...

О чему говори Романчић о поштењу? О непоштењу,
наравно! Притајени или мање притајени, лаж и
непоштење срећу се на сваком кораку. Препознајмо их!



k. b. 30079 ú cena 248 rsd



Tri pri~e
tekst: Stevan Rai~kovi}
ilustracija: Smiqka Jovanovi}

k. b. 30089 ú cena 100 rsd
КАКО САМ
ПОНОВО
ПОСТАО САША

Kako sam ponovo postao Sa{a

Јасминка Петро
Еуген Славик вић

tekst: Sne`ana Gwidi}
ilustracija: Eugen Slavik

Стеван Раичковић присећа се својих дечачких дана. Не
улепшава, не претерује – само прича како је било.
Открива детињство тако различито, а ипак блиско
детињству сваког од нас.

Постоји безбр
ој надимака
Буре, Прасе
, Дебели, Слани за дебелу децу!
на, Гуза, Чвара
да поменем
само најгор
к...
е. Пре него
пошао у школу
што сам
, нико ми се
није ругао
дебљине. А
због
данас ме више
нико не зове
по имену!

Postoji bezbroj nadimaka za debelu decu! Bure, Prase,
Debeli, Slanina, Guza, ^varak... da pomenem samo najgore.
Pre nego {to sam po{ao u {kolu, niko mi se nije rugao zbog
debqine. A danas me vi{e niko ne zove po imenu!
K .Б. 30082

www.zavod.co.yu



k. b. 30078 ú cena 198 rsd



Stranac u ku}i
tekst: Nemawa Pa{tar
ilustracija: Darko @ebi}

ú cena 100 rsd

Већ сада сам добар у фудбалу. Једино кад играмо
фудбал у школи, онда се отимају о мене у ком ћу
тиму да играм. Тада им нисам ни сиромашан ни
смешан. Тада им не смета што сам Ром.

k. b. 30083 ú cena 100 rsd



O dugmetu i sre}i
tekst: Jasminka Petrovi}
ilustracija: Eugen Slavik

k. b. 30090

ú cena 100 rsd

Moja `uta Gerda
tekst: Vesna Aleksi}
Ilustracija: Marko Rako~evi}

Zamislite kako biste se ose}ali da vam stalno dele
glupe nadimke, da vas zaobilaze u {irokom luku ili da
piqe u vas kao u neko ~udo. I to sve samo zato {to ste
bolesni, pa ne izgledate kao drugi qudi. Zamislite – i
zna}ete kako se ose}am ja, Jovan.



k. b. 30082

Ho}u da budem dete

Znate li {ta mi se desilo kada sam bila beba? Moj tata je
oti{ao od ku}e i nikada ga vi{e nisam videla. A mo`ete li da
zamislite {ta mi se de{ava sada? Moja mama se ponovo udaje, i
ja treba da `ivim pored nekakvog Uro{a! E, ba{ ne}u...



Снежана Гњид
рођена 1962.
го
Београду.
У 18
написала ТВ
др
у 22. сценар
ио
“Лето”. Након
т
још много
речи,
писама, критик
прича и реклама
н
И данас то
ради.

Ако сте се некад запитали како мирише љубав, одмах ћу вам
рећи: мирише на неопрано псето коме на њушци из цуга
ухватите крпеља крупног као зрно кафе.



k. b. 30088 ú 100 rsd
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k. b. 30080 ú cena 100 rsd

Еуген Славик
, рође
Београду 1972.
Завршио Факултгоди
ет
примењених
уметно
Живи у Бољевц
илуструје књигеима,
за д
стрипове и
прави ани
филмове за
које сам
музику. Води
школу
за децу из
комшилук

2+

Pisma iz Sarajeva
tekst: Milutin i Kosta Tadi}
ilustracija: Milutin Tadi}

Po~etak rata u Bosni. Desetogodi{wi Kosta s majkom i mla|im
bratom napu{ta Sarajevo. Otac ostaje u opsednutom, bombardovanom
gradu i zajedno sa ostalim Sarajlijama pre`ivqava te{ke dane.
Uprkos tome, sinovima pi{e {aqiva pisma, `ele}i da ih razveseli
i ohrabri. Desetak dana kasnije, koriste}i autenti~na o~eva pisma,
Kosta sastavqa pri~u svog detiwstva...



k. b. 34058 ú cena 50 rsd
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7

7–9
СРЕДЊОВЕКОВНИ ЗАМАК к. б. 30178
ДИНОСАУРУСИ к. б. 30189
ДОБА ФАРАОНА к. б. 30186

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд
ú цена 192 рсд

ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ к. б. 30183

ú цена 192 рсд

ИНДИЈАНЦИ, ИНДИЈАНКЕ к. б. 30180
ВУЛКАНИ И ПЛАНИНЕ к. б. 30182

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд

ЖИВОТ НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ к. б. 30187
КАКО СМО ДОШЛИ НА СВЕТ? к. б. 30179
ВЕЛИКА ОТКРИЋА к. б. 30188
КРОМАЊОНЦИ к. б. 30184
ЏУНГЛА к. б. 30185

33

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд

ПУТОВАЊЕ У СВЕМИР к. б. 30181

32

ú цена 192 рсд

ú цена 192 рсд

9–12
УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ к. б. 30192
СУНЧЕВ СИСТЕМ к. б. 30195
ПИРАТИ И ГУСАРИ к. б. 30193
ПУСТИЊА к. б. 30197

ú цена 288 рсд

ú цена 288 рсд
ú цена 288 рсд

ú цена 288 рсд

ГМИЗАВЦИ И ВОДОЗЕМЦИ к. б. 30199
МАЈЕ, АСТЕЦИ И ИНКЕ к. б. 30196

ú цена 288 рсд

ú цена 288 рсд

ПИСАТИ И КОМУНИЦИРАТИ к. б. 30198
МОРЕ к. б. 30191

ú цена 288 рсд

РЕЛИГИЈЕ СВЕТА к. б. 30190
СИСАРИ к. б. 30194

34

35

ú цена 288 рсд

ú цена 288 рсд

ú цена 288 рсд

7– 12
Da, to su bizoni
tekst: Igor Kolarov
ilustracija: Boris Kuzmanovi}
Бизони су дивни, знате. Неком поклоне
ово, неком оно. Игору Коларову су
поклонили виолину. Можда није требало
то да учине. Јер, када је Игор почео
да свира, сви медведи и зечеви су се
уплашили и побегли. Бизонима је било
жао да побегну. Тужно су
га слушали и бројали до седам... Али, о
томе већ све знате. Ето тако...

к. б. 30204

Izokrenuta pri~a

ú цена 858 рсд

tekst: Branko ]opi}
ilustracija: Marina Milanovi}
Први пут на тржишту овако
узбудљив текст који је приређен
као сликовница и друштвена
игра – дидактичко средство које
ће заокупити пажњу не само деце
већ и одраслих. Оригиналан цртеж,
диван колорит и текст исписан
руком – слична слова онима које
дете први пут среће у Буквару. Сви
наведени елементи чине ову књигу
оригиналном и јединственом.

к. б. 33545

ú цена 748 рсд

Rupice u nosu
tekst: Aleksandar [evo
ilustracija: Boris Kuzmanovi}
Rupice u nosu je zbirka de~jih bisera

к. б. 30110
12

37

ú цена 100 рсд

79––12
Zamr{eni konci
tekst: Klod Bur`ej

Tajne i ~uda prirode
sa internet vezama

Zanimqiva kwiga sa 42 otka~ene pri~e.

к. б. 30201

tekst: Elizabet Dalbi
prevod: Ivan Petrov, Brigita Petrov

ú цена 100 рсд

Kako {esto ~ulo pretvara ajkulu u smrtono
snog lovca? Za{to sneg postaje crven? Gde
pingvin ~uva svoje jaje? A kako gu{ter odr`ava
svoju temperaturu u pustiwi?
Otkrijte ove i mnoge druge tajne, u ovoj kwizi.

Odrastawe u loncu
tekst: Radmila Nakarada

к. б. 33290

Odrastawe u loncu je de~ji kuvar sa dosta
zanimqivih recepata dostupnim de~jem uzrastu.

к. б. 34872

Kwiga znawa sa internet vezama

ú цена 1.018 рсд

tekst: Jane Bingam

РАЗДЕЉАК - АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА ЗА ДЕЦУ

Ovo je jedna od zbirki pou~nih Enciklopedija
koje je izdao Zavod za uybenike Beograd. Puna
je kolora i obja{wewa iz oblasti `ivota,
na~ina rada iz gotovo svih oblasti od nauke,
vasione, medicine itd. Dosta je slikovito
prikazana, puna je pitawa i odgovora.

АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ

РАЗДЕЉАК
АНТОЛОГИЈА
СРПСКОГ АФОРИЗМА
ЗА ДЕЦУ

ú цена 990 рсд

Razdeqak
tekst: Aleksandar ^otri}
Antologija Srpskog aforizma za decu.

к. б. 30203

ú цена 1.439 рсд

АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ

к. б. 33291

Kwiga o yungli

Zvezdani gradovi

tekst: Radjard Kipling

tekst: Nata{a Stani}
Rasplesti tajne svemira na najjednostavniji
mogu}i na~in, rastuma~iti ra|awe, rast i
umirawe zvezda, zvezdanih jata i planetarnih
maglina na na~in koji je razumqiv „obi~nom
~oveku" nije ni malo lak zadatak, a Nata{a
Stani} mu je apsolutno dorasla.

Malog de~aka Moglija, napu{tenog u yungli
nalaze divqe `ivotiwe, koje se sa`ale
nad wim. One ga ~uvaju, vaspitavaju i
podi`u, a on im uzvra}a toplom qudskom
qubavqu, koju jedino ~ovek mo`e da pru`i.
Svi zajedno lepo `ive do jednog dana kada
se opasnost ispre~i wihovoj sre}i.

к. б. 34874

ú цена 569 рсд

к. б. 34008

ú цена 1.018 рсд

38

39

ú цена 569 рсд

9–14+
Mala {kola ko{arke
Sa{e \or|evi}a
tekst: Aleksandar \or|evi}
ilustracija: Nemawa Pa{tar
Kwiga oplemewena mno{tvom
korisnih crte`a i fotografija i
uputstava na{eg proslavqenog asa
kako uspe{no nau~iti osnove
ko{arke.

к. б. 30237

ú цена 424 рсд

Mala {kola fudbala
Mateje Ke`mana
tekst: Mateja Ke`man
ilustracija: Nemawa Pa{tar
Kwiga oplemewena mno{tvom korisnih
crte`a, fotografija i uputstava na{eg
proslavqenog asa kako uspe{no nau~iti
osnove fudbala.

к. б. 30236
40

41

ú цена 424 рсд

7–14

Б. Стевановић, ЛЕПО ТИ КАЖЕМ к. б. 32230

ú цена 200 рсд

Г. Тимотијевић, СЕДМО КРАЉЕВСТВО к. б. 32220
И. Коларов, КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ к. б. 32231

ú цена 200 рсд

ú цена 200 рсд

Д. Алексић, ПУСТОЛОВИНЕ ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ

к. б. 32222

ú цена 200 рсд

Б. Петровић, ЖАНКА к. б. 32224

ú цена 200 рсд

М. Данијлић, ВЕЛИКА ПИЈАЦА к. б. 32226

ú цена 200 рсд

И. Коларов, ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ к. б. 32225
Д. Алексић, НА ПРИМЕР к. б. 32228

ú цена 200 рсд

ú цена 200 рсд

Б. Стевановић, ПРИЧА О ПРИНЦУ ЈЕДИНЦУ

к. б. 32221

ú цена 200 рсд

к. б. 32234 ú цена 200 рсд
М. Бећковић, ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА к. б. 32227 ú цена 200 рсд
Л. Барна, ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА к. б. 32217 ú цена 539 рсд
В. Алексић, МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ

18

43

97–14
12
Sat
tekst: Dragana Abramovi}

к. б. 30533

ú цена 200 рсд

Kwiga
tekst: Dragana Abramovi}

к. б. 30532

ú цена 200 рсд

Olovka
tekst: Dragana Abramovi}

к. б. 30531

ú цена 200 рсд

Novac
tekst: Dragana Abramovi}

к. б. 30530

44

45

ú цена 200 рсд

46

Vladimir
Andri}

^ITAJ VETRU
OMIQENE KWIGE

Qubivoje
R{umovi}
QUBIVOJE R[UMOVI] ^INI MI SE VEKOVIMA

VLADIMIR ANDRI] ^ITAJ VETRU OMIQENE KWIGE

7–14+
^INI MI SE
VEKOVIMA

M. Миланковић, КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ к. б. 32213 ú цена 682 рсд
И. Коларов, НАЈКРАЋЕ СРПСКЕ ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ к. б. 32195 ú цена 616 рсд
Н. Тесла, МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ к. б. 32212 ú цена 561 рсд
Д. Ђорђевић, НИЈЕ ЛАКО БИТИ ДЕТЕ к. б. 32198 ú цена 539 рсд
Б. Ћопић, МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ к. б. 32208 ú цена 517 рсд
М. Одаловић, ГДЕ ЈЕ ЛАМПИНО ДЕТЕ к. б. 32199 ú цена 517 рсд
Б. Нушић, АУТОБИОГРАФИЈАк. б. 32201 ú цена 517 рсд
Г. Стојковић, СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ к. б. 32200 ú цена 496 рсд
М. Витезовић, ПРИНЦ РАСТКО к. б. 32196 ú цена 429 рсд
Готфрид Аугуст Биргер, ЧУДНОВАТИ ДОЖИВЉАЈИ БАРОНА
МИНХАУЗЕНА к. б. 32202 ú цена 429рсд
И. Коларов, АГИ И ЕМА к. б. 32215 ú цена 429 рсд
Б. Стевановић, ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА к. б. 32219 ú цена 200 рсд
А. Фурније, ВЕЛИКИ МОН к. б. 32209 ú цена 200 рсд
В. Распутин, ШТА ДА КАЖЕМ ВРАНИк. б. 32211 ú цена 200 рсд
А. Вучо, САН И ЈАВА ХРАБРОГ КОЧЕк. б. 32205 ú цена 200 рсд
С. Лагерлеф, САГА О НИЛСУ ХОЛГЕРСОНУк. б. 32210 ú цена 200 рсд
Б. Цветковић, ПРЕДСТАВА У ПРАЗНОЈ ШУПИк. б. 32207 ú цена 200 рсд
К. Колоди, ПИНОКИОк. б. 32204 ú цена 200 рсд
И. Коларов, ДВАНАЕСТО МОРЕк. б. 32218 ú цена 200 рсд
Б. Петровић, ДА ВИДИШ ЧУДАк. б. 32214 ú цена 200 рсд
47

ДЕЧЈИ АТЕЉЕ 1 – ЦРТАЊЕ – СЛИКАЊЕ к. б. 31817 ú цена 150 рсд
ДЕЧЈИ АТЕЉЕ 2 – ВАЈАЊЕ – ШТАМПАЊЕ к. б. 31818 ú цена 150рсд
ПРАВИМ МОЗАИК к. б. 30051 ú цена 1.100 рсд
КЕРАМИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ к. б. 30047 ú цена 218 рсд
МАГИЧНА ШАХОВСКА ЧИТАНКА к. б. 32265 ú цена 1.980 рсд
ДЕТЕ У СВЕТУ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА к. б. 31816 ú цена 300 рсд
ДРАМСКА РАДИОНИЦА 1 к. б. 31467 ú цена 173 рсд
ДРАМСКА РАДИОНИЦА 2 к. б. 31477 ú цена 173 рсд
ДРАМСКЕ ИГРЕ И ПОКРЕТ к. б. 11323 ú цена 406 рсд к. б. 12323 ú цена 514 рсд

к. б. 13815 ú цена 514 рсдк. б. 14815 ú цена 514 рсд

БУКВАР ЗДРАВЉА к. б. 34103 ú цена 156 рсд
ОБУКА ПЛИВАЊА ДЕЦЕ к. б. 31827 ú цена 100 рсд
ВЕЖБЕ, ИГРЕ И СПОРТ к. б. 34099 ú цена 130 рсд
ЕКОЛОШКА БАШТА - ЦД са песмарицом

к. б. 30611 ú цена 330 рсд

ГЛАВОЛОМКЕ 1 к. б. 62056 ú цена 154 рсд
ГЛАВОЛОМКЕ 2 к. б. 62957 ú цена 154 рсд
ГЛАВОЛОМКЕ 3 к. б. 62058 ú цена 154 рсд
ГЛАВОЛОМКЕ 4к. б. 62058 ú цена 154 рсд
ИГРА ОБЛИКА И БОЈА 1

к. б. 62011 ú цена 165 рсд

ИГРА ОБЛИКА И БОЈА 2

к. б. 62013 ú цена 165 рсд

ИГРЕ ЈЕДНАЧЕЊА

к. б. 30640 ú цена 156 рсд

НЕШТО ЛИЧНО – ја и други

к. б. 62001 ú цена 143 рсд

НЕШТО ЛИЧНО – ја о себи

к. б. 62014 ú цена 143 рсд

НЕШТО ЛИЧНО – моја осећања – бес

к. б. 62018 ú цена 143 рсд
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НЕШТО ЛИЧНО – моја осећања – радост и љубав к. б. 62021 ú цена 143 рсд
НЕШТО ЛИЧНО – моја осећања – страх к. б. 62019 ú цена 143 рсд
НЕШТО ЛИЧНО – моја осећања – туга к. б. 62020 ú цена 143 рсд
У СВЕТУ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА к. б. 62050 ú цена 143 рсд
САОБРАЋАЈНА АЗБУКА к. б. 11315 ú цена 693 рсд
САОБРАЋАЈНИ БОНТОН к. б. 62093 ú цена 143 рсд

