
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: Miško a Brumko idú do škôlky

Autor: Kataryna Kozlowka

Ilustrátor: Marianna Schoett

Vydavateľstvo:  IKAR : 2019

ISBN: 9788055167923

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

Názov: Môj psík Nezbedník

Autor: Katarína Gasko

Vydavateľstvo: Albatros : 2016

ISBN: 978-80-00-04294-7

Miško má tri roky a prvýkrát
ide do škôlky. Pripravuje sa na
to s rodičmi. Chlapček si do
batôžka pribalí aj svojho
kamaráta – macka Brumka.
Táto kniha atraktívnym
spôsobom pripravuje dieťa na
vstup do škôlkyPrajeme Vám,
aby príhody Miška a Brumka
v škôlke pomohli vášmu
dieťaťu pokojne a s radosťou
vstúpiť aj do tejto etapy života.

Hravé leporelo pre najmenších. 
Dievčatko a Nezbedník sú 
najlepší kamaráti na svete. 
Bývajú spolu a aj všetko robia 
spolu. Nezbedník sprevádza 
dievčatko do školy, spolu sa 
hrajú v parku, píšu si domáce 
úlohy, varia, umývajú si zúbky. 
Obaja vedia, že mať dobrého 
kamaráta je tá najlepšia vec na 
svete.



Knihy pre deti
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Jedného dňa donesie Sárina
mamička z povaly veľkú
škatuľu, plnú detskej výbavy.
Svojho malého kamaráta Ota
sa rozhodne prezliecť za
bábätko. Ten síce najprv
nesúhlasí, ale zvíťazí v ňom
túžba povoziť sa v kočíku.
Malému Otovi sa podarí
nenápadne utiecť z kočíka, s
čepčekom na hlave, do
zábavného parku. Divoká
naháňačka sa môže začať.

Osamelý medvedík Packo je
smutný a túži iba po jednom:
aby ho niekto miloval. Macko
Princ je zas pyšný medvedík,
ktorý sa má veľmi rád. Jedného
dňa sa ich cesty rozdelia, aby sa
časom opäť stretli a oni zistili,
že veci sa nedejú tak, ako
očakávali. Krásny príbeh o láske
a priateľstve.

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Sára a divoké batoľa

Autor: Tiina Nopola

Ilustrátor: Mervi Lindman

Vydavateľstvo: Verbarium : 2014

ISBN: 978-80-89612-24-6

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

Názov: O osamelom mackovi

Autor: Lim Emily

Ilustrátor: Neal Shrap

Vydavateľstvo: Verbarium : 2017

ISBN: 978-80-89612-74-1



Knihy pre deti
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Príbeh dieťaťa, ktoré má
absolútne všetko. Všetko, na čo
len pomyslí, mu okamžite
zabezpečia jeho rodičia. No
on aj tak chce viac. Strašne
chce, ale fakt strašne chce ešte
NIEŠO! Rodičia sú zúfalí. Čo
je to NIEŠO? Pátranie ich
zavedie do tajných trezorov
knižnice, i do najodľahlejších
končín džungle. A čo nájdu?
Všetko možné. Tak to poďte
hľadať s nimi.

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: NIEŠO

Autor: David Walliams

Ilustrátor: Tony Ross

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4695-4

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

Názov: 10 prípadov detektíva tchora Hektora

Autor: Dana Hlavatá

Ilustrátor: Magdaléna Takáčová

Vydavateľstvo: Fortuna Libri : 2020

ISBN: 978-80-573-0071-7

Tchor Hektor si otvoril
detektívnu kanceláriu. Bol
bystrý, v hlave mu to pálilo,
uvažoval logicky, tak prečo by
nemal odhaľovať zločiny?
Niektorí sa, ako sám vravel,
nedokážu vpratať do kože,
treba im preto pomôcť
zazipsovať sa do nej. Tých,
ktorí náročky ubližujú iným,
by mal predsa stihnúť
zaslúžený trest! A tak sa tchor
Hektor dal do odhaľovania
trestných činov.



Knihy pre deti
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zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: To je finta, Carlos!

Autor: Július Belan

Ilustrátor: Lea Schulze

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4744-9

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

Názov: Magický expres

Autor: Anca Sturmová

Vydavateľstvo: Fragment : 2019

ISBN: 978-80-566-1350-4

V záverečnej štvrtej časti futbalovej
série sa Carlos so spoluhráčmi nevie
dočkať domácich majstrovstiev sveta
klubov. Veľmi rýchlo príde tvrdý
pád a Modrí gepardi sklamú
všetkých fanúšikov. Počas sezóny sa
Carlos, Felipe a Silvinho zapoja do
Pouličnej ligy. Ligy pre tých
najlepších hráčov, ligy, ktorá má
svoje vlastné pravidlá a špeciálne
ihriská. Vyhrať súťaž je veľká
prestíž. Okrem futbalových zápasov
čaká našich hrdinov množstvo
dobrodružných a vtipných zážitkov.

Príbeh o priateľstve, láske a hľadaní

stratenej dôvery, plný tajomstiev a mágie.

Trinásťročná Flinn sedáva každú noc na

opustenej železničnej stanici. Na mieste,

kde pred dvoma rokmi bez stopy zmizol

jej nevlastný brat. A zrazu, v jeden večer,

tu vlak ťahaný mohutným parným

rušňom zastaví. Flinn doň bez rozmyslu

nastúpi a ani netuší, že ide o magickú

internátnu školu na koľajniciach a ona sa

teraz vrhla do najväčšieho dobrodružstva

svojho života.



Knihy pre deti
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zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Knihovníčka z Auschwitzu

Autor: Antonio Iturbe

Vydavateľstvo: Slovart : 2014

ISBN: 978-80-8090-110-3

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

Názov: Tiny pretty things

Autor: Sona Charaipotra; Dhonielle Clayton

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4481-3

V jednom z najtemnejších období
v histórii ľudstva sa zrodil
jedinečný príbeh mladého dievčaťa
z Prahy, ktoré prejavilo obrovskú
odvahu, keď sa rozhodlo vlastným
životom chrániť cenné židovské
knihy priamo v koncentračnom
tábore. Dnes je len ťažko uveriteľné,
že vďaka štrnásťročnému dievčaťu
existovala v tábore plnom krutostí
maličká tajná knižnica, ktorá
dokázala zapáliť plameň vedomia
a nádeje v dušiach tých najmenších
a najzraniteľnejších – detí
uväznených v Auschwitzi.

Na prestížnom konzervatóriu v New
Yorku sa stretávajú tri mladučké
baletky Gigi, Bette a June. Každá si
so sebou nesie svoj príbeh, každá
svoje tajomstvo. Budúce baletky sú
na prvý pohľad jemné a milé.
Konkurencia je obrovská a každá z
dievčin musí veľmi rýchlo ukázať,
že práve ona má všetky predpoklady
na to, aby sa stala primabalerínou.
Baletiek je veľa a primabalerína je
len jedna. Niektoré z nich sú pre to
schopné spraviť hocičo.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Rod zeme a krvi (Mesto Luny 1)

Autor: Sarah J. Mass

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4579-7

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

Názov: Oheň v srdciach

Autor: Zuzka Šulajová

Vydavateľstvo: Tatran : 2020

ISBN: 97-880-222-1128-4

Bryce mala dokonalý život, až kým jej démon
nezavraždil najbližších priateľov. Po takmer dvoch
rokoch je obvinený za mrežami, ale vraždy sa
začínajú nanovo a Bryce sa ocitne uprostred
vyšetrovania, odhodlaná urobiť čokoľvek, aby
pomstila smrť priateľov. Hunt je neslávne známy
padlý anjel, zotročený archanjelmi, ktorých sa
kedysi pokúsil zvrhnúť. Jeho šéf využíva Huntove
neľútostné schopnosti a neuveriteľnú silu aby bez
zbytočných otázok zabíjal jeho nepriateľov. Keď
začne v meste démon rozsievať paniku, predostrie
mu neodolateľnú ponuku: ak pomôže Bryce nájsť
vraha, slobodu bude mať na dosah.

Historický román vtiahne čitateľa do búrlivého
obdobia našich dejín na prelome 18. a 19.
storočia. Pred našimi očami ožíva toskánska
Florencia, chorvátsky Grič, noblesná Viedeň
a korunovačné mesto Prešporok. V tomto
historickom rámci sa odvíja príbeh neobyčajnej
ženy, krásnej a vzdelanej Katariny. Na viedenskom
dvore ako cisárova chránenkyňa vzbudzuje vášne
mnohých mužov, no úprimne miluje len jedného
z nich. Zápal pre spoločnú vec a oheň vzájomnej
lásky, ktoré im obom planú v srdciach, už nič na
svete neuhasí.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


