
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: Potulky zimou

Autor: R. S. Bernerová

Vydavateľstvo:  Zelený kocúr : 2012

ISBN: 978-80-970922-1-4

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

Názov: Ukáž čo máš v plienočke

Autor: Guido Van Genechten

Vydavateľstvo: Fortuna Libri : 2018

ISBN: 978-80-8142-761-9

Kniha ocenená množstvom cien

vyniká z radu detskej literatúry a

teší sa obľube u čitateľov najmä

vďaka jej všestrannému využitiu.

Pri listovaní knižkou sa dieťaťu

rozvíja nielen pamäť a

pozorovací talent, ale rozširuje si

aj slovnú zásobu a vo veľkej

miere sa zlepšuje aj jeho

schopnosť koncentrácie. Táto

zábavná knižka nám predstavuje

príbehy, ktoré môžeme vyčítať

z obrázkov.

Malá myška je prenáramne
zvedavá. Všetko musí preskúmať,
dokonca aj plienočky svojich
kamarátov. Zajačik, kozička,
psíček, kravička, koník a
prasiatko. Samozrejme, aj jej
kamaráti chcú zistiť, čo sa
ukrýva v jej plienočke. A
dočkajú sa veľkého prekvapenia!
Milá obrázková knižka s
otvárateľnými okienkami
určená pre detičky, ktoré by už
nemali nosiť plienočky.



Knihy pre deti

4-6

Každé ráno pred dverami
ambulancie doktora Hrocha
čakal dlhý rad zvieratiek. V
posledných dňoch sa však
doktor Hroch necítil dobre,
preto sa rozhodol, že odíde do
dôchodku. No život bez práce
akoby stratil radosť a zmysel…
Čo s ním bude? Doma dedko
Hroch vysypal hračky na stôl, so
záujmom si ich poprezeral a
začal jednu po druhej
opravovať. Mal veľmi šikovné
ruky. Všetky hračky dal do
poriadku, takže vyzerali ako
nové!

Macko má nového kamaráta
Eda. Edo je síce vták, ale vôbec
nelieta. Všade chodí peši. Macko
si teda zaumieni, že ho naučí
lietať. Vyskúšali to i tamto, no
márne. Kto by im tak mohol
pomôcť?

zdroj: https://knihydetstva.sk,  https://www.pantarhei.sk

Názov: Ambulancia hračiek sa otvára!

Autor: Su-Chen Fang

Ilustrátor: Lou-Wen Hao

Vydavateľstvo: Perfekt : 2019

ISBN: 978-80-8046-950-4

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

Názov: Ako naučiť Eda lietať?

Autor: Katarína Macurová

Vydavateľstvo: Albatros : 2017

ISBN: 978-80-566-0137-2

https://knihydetstva.sk/
https://www.pantarhei.sk/
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V malej drevenej chalúpke
bývajú lenivé muchy. Muška
Fonzínka si zatúži zalietať,
a tak nasleduje svätojánske
mušky, ktoré ju privedú k
pouličnej lampe. Pri nej si však
kýchne a nočný motýľ ju
obviní, že lampu sfúkla. Podarí
sa Fonzínke nájsť niekoho, kto
jej pomôže tento čin napraviť
a rozsvieti sa ešte niekedy
pouličná lampa?

V tejto nádherne ilustrovanej knižke
získate množstvo informácií nielen o
stromoch z celého sveta, ale aj o
obyvateľoch lesa. Dozviete sa, ako stromy
navzájom komunikujú a varujú pred
predátormi, ako zaznamenávajú
minulosť a predvídajú budúcnosť.
Zistíte, čo všetko pre nás stromy robia a
ako ich poškodzujeme znečistením a
odlesňovaním. Našťastie nie je príliš
neskoro, aby sme s tým niečo urobili,
môžeme napr. používať recyklovaný
papier alebo vysadiť svoj vlastný strom!

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Muška v ružovom pyžame

Autor: Monika Nováková

Ilustrácia: Edward Foxell

Vydavateľstvo: Fortuna Libri : 2020

ISBN: 978-80-573-0070-0

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

Názov: Tajomstvá stromov

Autor: Jen Green

Ilustrátor: Claire McElfatrick

Vydavateľstvo: IKAR : 2020

ISBN: 978-80-551-7191-3
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zdroj: https://knihydetstva.sk https://pantarhei.sk

Názov: Ľúbostné pátranie

Autor: János Lackfi

Ilustrátor: István P. Szathmáry

Vydavateľstvo: Verbarium : 2020

ISBN: 978-80-8219-007-9

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

Názov: Jediný Ivan svojho druhu

Autor: Katherine Applegateová

Ilustrátor: Patricia Castelao

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1800-4

Tino chodí do triedy výnimočne
talentovaných detí, z ktorých každé
má nadanie na čosi iné a ostatné
triedy v škole najmúdrejšie decká z
Áčky neznášajú a robia im zle.
Jedného dňa nájde Tino vo svojej
lavici lístok so slovami: „Podľa mňa
je Tino na zožratie, som doňho až
po uši… Love!“. Keďže hlavný
hrdina je každú chvíľu zamilovaný
do nejakej spolužiačky, okamžite
rozbehne pátranie po svojej tajomnej
ctiteľke. Mládežnícky román o
citlivom období dospievania plný
až groteskného humoru.

Ivan je gorilí samec. Žije zavretý vo
Veľkej nákupnej a zážitkovej
pasáži. Dennodenne chodia okolo
ľudia a pozorujú ho cez sklo.
Džungľa by mu možno aj chýbala,
no radšej už na ňu ani nemyslí.
Našiel si tu priateľov, slonicu
Stelu a psa Boba. Jedného dňa
dovezú slonie mláďatko Ruby
a nič už nie je ako predtým.
Prichádza zmena a je len na
Ivanovi, či to bude zmena k
lepšiemu.

https://knihydetstva.sk/
https://pantarhei.sk/
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zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Ukradnuté detstvo

Autor: Joan M. Wolf

Vydavateľstvo: Motýľ : 2020

ISBN: 978-80-8164-214-2

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

Názov: Nevysvetliteľná logika môjho života

Autor: Benjamin Alire Sáenz

Vydavateľstvo: Slovart : 2019

ISBN: 978-80-556-3696-2

„Miladka, nezabudni, kto si.“
Tieto slová zašepká Milade stará
mama, keď nacistickí vojaci
vtrhnú do ich domova. Ale čo
nimi chce povedať? Milada
predsa vie, kto je! Ako by na to
mohla zabudnúť? Keď ju však
nacisti odtrhnú od rodiny a
odvezú do detského tábora
Lebensborn v Poľsku, Milada
rýchlo pochopí, že udržať si svoju
identitu bude dosiaľ najťažší
zápas jej mladého života.

Život sa začína v maturitnom
ročníku! Alebo ďalšia magická
výprava do duše dospievajúceho
chlapca. Sal vyrastá s adoptívnym
otcom a celkom sa teší na všetko,
čo ho v poslednom roku na
strednej škole čaká. Do jeho života
nečakane zasiahne minulosť. On
a jeho najlepšia kamoška
Samantha musia náhle čeliť
udalostiam, ktoré ich donútia
prehodnotiť, v čo veria, aj ako sa
vyrovnať so stratou najbližších a
so žiaľom.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.bux.sk

Názov: Tajomstvo hviezd

Autor: Rachel Barenbaum

Vydavateľstvo: Fortuna Libri : 2020

ISBN: 978-80-8142-956-9

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

Názov: Všetko, na čom záleží

Autor: Lucia Braunová

Vydavateľstvo: Naše vojsko : 2020

ISBN: 978-80-206-1909-9

Román Tajomstvo hviezd je

založený na historických

udalostiach a je inšpirovaný

skutočným zatmením Slnka v

roku 1914. Je to rovnako

siahodlhý impozantný príbeh o

vedeckom súperení a o láske ako

železnice tiahnúce naprieč

Ruskom.

Júlia a Adrián. Ona prežila traumu,
na ktorú si nepamätá, no napriek tomu
ju prenasleduje ako dotieravý tieň. On
prišiel o bezstarostné dospievanie vinou
osudu. Obaja milujú tanec a keď sa do
seba zamilujú, zdá sa, že ich láska je
záchranným kolesom v chaotickom
svete. Žiaľ, v živote nie je nič ideálne.
Adrián je Cigán, a hoci pochádza zo
slušnej rodiny. Ani jeden z nich sa
nechce toho druhého vzdať, pretože sú
si vzájomne všetkým, na čom záleží.
Nevyspytateľný osud znovu zasiahne.
Zachráni ju Adriánova silná láska?
Alebo zostane navždy uväznená v
hrôze z minulosti?



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


