
Matilda radí 
a odporúča

Knihy patria k detstvu, lebo 

predstavujú pre deti prvé kontakty 

s fantáziou a rozprávkami.

Nájsť dobré, či výnimočné knihy nie je 

jednoduché. 

Naša hrdinka, malá veľká čitateľka 

Matilda, Vám s týmto problémom rada 

poradí a ponúkne vhodné knižné tipy 

na čítanie.



Súčasná situácia nám neumožňuje organizovať podujatia u nás v knižnici,  preto Vám naša 

Matilda radí a odporúča prezrieť si tieto knihy.  V  priaznivej situácii Vás v knižnici radi 

privítame a knihy si vypožičiate.

Poďte si so mnou pozrieť náš svet knižiek, ktoré Vás poučia, aj zabavia. 

Ponúkam Vám výber kníh 

od 0 – 16+



Prvé kroky pri čítaní

Prvé čítanie pre 

zábavu

Prvé čítanie s 

poučením

Skúsim si čítať 

sám

Skúsime si čítať 

spolu

Svet ukrytý 

v abecede

Šikovný čitateľ

Prvé kroky pri čítaní kníh

pomáhajú krok za krokom deťom 

odhaľovať tajomstvá textu a motivujú

ich k čítaniu.



Každá kniha je obrazom novej krajiny.

Čítanie pomáha rozširovať obzory detí

a spúšťa ich fantáziu.

Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu

pri vedení svojich detí k objavovaniu

knižného sveta, k nájdeniu miesta 

na oddych a potápanie

sa  k hĺbke  poznania.

Poďme spolu prebádať 

fantáziu kníh.                                             



Knihy pre najmenších

0-3

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Hádaj, ako veľmi ťa mám rád – V zime

Autor: Sam McBratney

Ilustrátor: Anita Jeram

Vydavateľstvo:  Svojtka&Co. : 2015 

ISBN: 978-80-8107-869-9

---------------------------------------------

Názov: Kubko a rečové cvičenia

Autor: Marta Galewska-Kustra

Ilustrátor: Joanna Klos

Vydavateľstvo: IKAR : 2020

ISBN: 978-80-551-7402-0

Zajačik s oteckom zajacom

majú obaja radi hádanky.

Poskakujú v snehu a hrajú

hru Hádaj, čo vidím. Čo všetko

sa im prihodí v prírode počas

krásneho zimného dňa? To sa

dozviete v tejto ilustrovanej

knižke pre najmenšie deti. Sú

to príbehy, ktoré malé deti

nielen zaujmú, ale aj všeličo

nové naučia.

Spoznajte Kubka a jeho veselú

rodinku a prežite s nimi

dovolenku v horách. Tretia časť

Kubkových dobrodružstiev sa

zameriava na rozširovanie

slovnej zásoby, kde si dieťa

rozvíja a zdokonaľuje jazykové

schopnosti. Knižka je vhodná

nielen pre menšie deti, ktoré sa

ešte iba učia skladať dlhšie vety,

ale aj pre staršie, ktoré môžu

mať problém s osvojovaním si

reči.



Knihy pre deti

4-6

Pupo a Fazuľka sú úplne

obyčajní škôlkari. Pupo nosí

okuliare, má guľaté bruško a

často sa bojí. Fazuľka je zase

malá, hanblivá a rada

trucuje. A predsa sú obaja

skvelé deti – tak ako aj ty! Ich

príbehy ti ukážu, ako sa

popasovať s každodennými

problémami, ako získať

zdravé sebavedomie a ako sa

tešiť z toho, že sme rôzni

Na povale starého domu býva
škriatok Bertil s dvomi
kamarátmi – myškami Pipom a
Olíviou. Nosia Berilovi jedlo z
neďalekej továrne a on im zato
číta rozprávky. Bez myšiek by
bolo škriatkovi smutno, keďže
nevychádza nikdy von. Mesto je
prázdne a zarastá burinou. A
zostalo by to tak navždy, keby sa
zvedavá Olívia nerozhodla nájsť

potok, ktorý tu voľakedy tiekol.

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Pupo a Fazuľka

Autor: Hana Lasicová

Ilustrátor: Alena Wagnerová

Vydavateľstvo: Ikar : 2017

ISBN: 978805515446

---------------------------------------------

Názov: Škriatok Bertil a záhada strateného potoka

Autor: Mária Lazárová

Ilustrátor: Hedviga Gutierrez

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 9788055645834



Knihy pre deti

7-9

Príbehy o Tine a Fride

hovoria o dôvere a oddanosti

medzi priateľkami. Je jar

a Tina sa chystá odletieť do

Ríma na ockovu svadbu.

Najväčšiu zásluhu na tom, že

sa svadba uskutoční má práve

ona. Je však pobúrená, že na

svadbu nepozvali Fridu... Ako

príbeh skončí sa dozviete po

prečítaní knihy.

Jim Gombík je malý čierny chlapec,

ktorý žije na ostrovčeku Jaslandia.

Ostrov je však príliš malý, preto sa kráľ

Alfonz rozhodne, že niekto ho musí

opustiť. Bude to Ema, lokomotíva

Jimovho najlepšieho priateľa Lukáša. To

Jim nedopustí. A tak spolu s Lukášom a

Emou opustia ostrov a vydajú sa na

veľké dobrodružstvo s obrom,

polovičným drakom a mnohými ďalšími

nezvyčajnými tvormi. Nájdu riešenie,

aby sa raz mohli znovu do Jaslandie

vrátiť?

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Každá láska je lepšia než žiadna

Autor: Rose Lagercrantz,  Eva Eriksson

Vydavateľstvo: Verbárium : 2020

ISBN: 9788082190031

---------------------------------------------

Názov: Jim Gombík a rušňovodič Lukáš

Autor: Michael Ende

Ilustrátor: F.J. Tripp

Vydavateľstvo: Verbarium : 2020

ISBN: 9788082190062



Knihy pre deti

10-12

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Vafľové srdce

Autor: Maria Parr

Vydavateľstvo: Verbarium : 2020

ISBN: 9788089956845

---------------------------------------------

Názov: Ja som tu len mačka

Autor: Hanna Johansenová

Ilustrátor: Hildegard Müller

Vydavateľstvo: Perfekt : 2016

ISBN: 978-80-8046-756-2

Vrúcny, veselý a dojímavý príbeh

pravého priateľstva. V malebnom

mestečku na brehu nórskych

fjordov žijú dvaja kamaráti Lars

a Lena. On ju považuje za svoju

najlepšiu priateľku, aj keď si nie

je istý tým, či aj ona jeho. Slepo ju

nasleduje vo všetkých bláznivých

dobrodružstvách. A, samozrejme,

jej pomáha aj v plnení najväčšej

túžby: nájsť dobrého otca, keďže

vyrastá iba s mamou.

Mačka Ilsebill žije v päťčlennej

rodine. Jej pozíciu ohrozuje pes,

druhý domáci miláčik a ešte aj

bábätko. Ilsebill veselo rozpráva

o strastiach svojho citového

života, vysvetľuje prečo je

najdôležitejšie jedlo a odvráti

pohromu, že by musela počas

rodinnej dovolenky žiť dočasne v

domove pre mačky. Kniha je

určená detským čitateľom, avšak

osloví aj dospelú čitateľskú obec.



Knihy pre deti

13-15

zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Chlapec v pásikavom pyžame

Autor: John Boyne

Vydavateľstvo: Slovart : 2014

ISBN: 9788055612775

---------------------------------------------

Názov: Zabuchnutá v knižnici

Autor: Kasie West

Vydavateľstvo: Slovart : 2018

ISBN: 9788055628776

Príbeh sa začína v Berlíne roku

1942. Jedného dňa sa Bruno vráti

zo školy a nájde pobalené všetky

veci. Jeho otec dostal nové miesto a

rodina sa s ním musí odsťahovať

ďaleko na zvláštne miesto, kde sa

nemá s kým hrať. Kam len oko

dovidí sa tiahne plot, ktorý ho

oddeľuje od čudných ľudí. Bruno je

však prieskumník a nezmieri sa s

tým, čo vidí. Pri prieskumných

cestách pozdĺž plota stretne chlapca,

ktorého život a podmienky sú úplne

odlišné od jeho.
Autumn zistí, že zostala zamknutá

v knižnici a zrejme tam strávi celý

víkend. Nemá ani tušenia, že tam

nie je sama. Zavreli tam aj Daxa.

Zo školy ho pozná iba zbežne ako

samotára a problémového týpka.

Dúfa, že ju každú chvíľu vyslobodí

Jeff – spolužiak, do ktorého je

totálne buchnutá. No Jeff nechodí.

Čím viac času trávi s Daxom, tým

viac sa zbližujú a Autumn zisťuje,

že za maskou nevľúdneho samotára

sa skrýva viac, ako sa na prvý

pohľad zdá.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Zostanem s tebou

Autor: Miroslava Varáčková

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 9788055645841

---------------------------------------------

Názov: Kniha prachu : Tajné spoločenstvo

Autor: Philip Pullman

Vydavateľstvo: Ikar : 2020

ISBN: 9788055173528

Odkedy sa Terezini rodičia

rozviedli, neustále sa presúva medzi

dvoma domácnosťami. Otec má

navyše novú frajerku a od Terezy sa

očakáva, že s ňou nájde spoločnú

reč. Ona však radšej uteká do sveta

skíc a umenia. Spoznáva sa s

chlapcom zo susedstva. A práve

vďaka Olimu má čoskoro zistiť, ako

chutia prvé bozky a že aj obyčajné

držanie za ruky môže prevrátiť svet

naruby.

Lyra už dávno nie je dieťa. Jej

vzťah s jej démonom Pantalaimonom

sa natoľko komplikuje, že sa obaja

dostávajú do zložitých situácií. Aj

Malcolm, chlapec ktorý kedysi

zachránil maličkú Lyru pred

povodňou a prenasledovateľmi, sa

vydáva na cestu, už ako zrelý muž

so zmyslom pre povinnosť a s túžbou

konať správne. Ich nebezpečné a

dobrodružné cesty vedú naprieč

Európou až do Ázie za strateným

mestom démonov, tajomstvami púšte

a záhadou tajomného prachu.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


