
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://pantarhei.sk

Názov: Básničky od Táničky

Autor: Tatiana Chovancová

Ilustrátor: Terézia Golasová, Albert Marenčin nml.

Vydavateľstvo:  Marenčin PT : 2019

ISBN: 978-80-569-0113-7

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

Názov: Lily a Momo

Autor: Katarína Macurová

Vydavateľstvo: Albatros : 2017

ISBN: 978-80-566-0100-6

Básničky pre detičky od
najútlejšieho veku. Na ukolísanie
i pobavenie. Dievčatko Tánička
sa zabáva s deťmi a pritom im
recituje svoje obľúbené básničky.
Krásne básničky na rôzne témy
s peknými a kvalitnými rýmami.

Nádherná kniha o priateľstve od
talentovanej Kataríny Macurovej,
ktorej diela získavajú ocenenia
doma i v zahraničí. Lily by sa tak
rada hrala, ale nemá s kým.
Jedného dňa dostane obrovský
balík. Čo v ňom asi tak môže byť?
To je teda prekvapenie! Je tam…
Momo. Možno to bude jej nový
kamarát! Kniha skrýva obsahovo
hlbokú myšlienku. Príbeh
dopĺňajú veselé farebné ilustrácie.



Knihy pre deti

4-6

Rozprávkový príbeh plný
dobrodružstiev, ktoré zažije malá
kukučka v meste aj v lese, si získa
detského čitateľa svojou
bezprostrednosťou a dojímavým
záverom. V meste žil majster
hodinár so svojím kocúrom.
Jedného dňa, keď kontroloval
hodiny na kostolnej veži, našiel vo
výklenku vajíčko. Onedlho
škrupinka na vajíčku praskla a
vykuklo z nej kukučiatko. V
hodinárstve bolo hneď veselšie. No
raz ráno, keď zazrela odlietať
kŕdeľ divých husí, rozhodla sa, že
tiež pôjde do sveta – hľadať svoju
rodinu.

Deti určite potešia štyri veselé
príbehy o kultovom zajačikovi
Petríkovi. Veselé, zábavné, poučné,
ale aj napínavé príbehy nielen o
nezbednom zajačikovi Petríkovi.
Zajačiky zažívajú nečakané
dobrodružstvá pri ich návštevách.
Dokonca aj po tom, čo vyrastú a
založia si rodiny, dobrodružstvo si
ich stále nájde.

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Ako si kukučka hľadala rodinu

Autor: Simona Novotná

Ilustrátor: Alžbeta Kováčová

Vydavateľstvo: Stonožka : 2020

ISBN: 978-80-551-7488-4

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

Názov: Dobrodružstvá zajačika Petríka

Autor: Beatrix Potter

Vydavateľstvo: Verbarium : 2015

ISBN: 978-80-89612-44-4

https://knihydetstva.sk/


Knihy pre deti

7-9

Nový napínavý príbeh svetoznámej
rozprávačky o sile pravdy, nádeje a
priateľstva. Kráľovstvo Blahobytia
bolo kedysi najšťastnejšie na svete.
Všetko by bolo dokonalé, keby
nebolo pochmúrnych, hmlistých
Mokradí na severe, ktoré boli
podľa legendy domovom obludného
ikaboga. Všetci rozumní obyvatelia
Blahobytie vedeli, že ikabog je iba
legenda na strašenie neposlušných
detí. Legendy sú však zvláštne,
pretože niekedy začnú žiť
vlastným životom...

Podmanivá románová adaptácia
nádherného rodinného filmu
prináša jednu z najobľúbenejších
detských klasík v novom šate. Zaži
s Mary, jej bratrancom Colinom a
miestnym chlapcom Dickonom
čarovné dobrodružstvo v tajnej
záhrade, ktorá má schopnosť meniť
ľudské životy na krajšie a
radostnejšie.

zdroj: https://knihydetstva.sk

Názov: Ikabog

Autor: J.R.Rowlingová

Ilustrácia: výhercovia internetovej súťaže

Vydavateľstvo: Stonožka : 2020

ISBN: 978-80-551-7622-2

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

Názov: Tajná záhrada

Autor: Linda Chapman

Vydavateľstvo: IKAR : 2020

ISBN: 978-80-551-7349-8



Knihy pre deti

10-12

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Papierové reťaze

Autor: Elaine Vickersová

Vydavateľstvo: Albatros : 2017

ISBN: 978-80-564-0426-3

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

Názov: Nezničiteľní

Autor: David Long

Ilustrátor: Kerry Hyndmanová

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1670-3

Láskavý príbeh o priateľstve, rodine
a objavovaní vlastného miesta vo
svete. Katie a Ana sú nerozlučné
priateľky, ktoré sa o všetko delia. O
niektoré tajomstvá sa však nemožno
podeliť ani s najlepšou kamarátkou.
Práve v čase, keď jedna druhú viac
potrebuje, tajomstvá narúšajú pevné
puto medzi nimi a to sa začne
trhať ako papierová reťaz. Aby
jedna druhú celkom nestratili,
musia sa prebojovať sieťou tajomstiev
k pravde: za priateľstvo a rodinu sa
oplatí bojovať.

Hrdinovia v tejto knihe čelili
mnohým hrozbám, sužoval ich
treskúci mráz, rozbúrené more či
rútiaca sa lavína. Ocitli sa na
hranici života a smrti. Zmorení
hladom, strachom a samotou však
pozbierali všetku silu a odvahu,
aby naplnili neskonalú túžbu žiť.
Verili, že ich nepríjemný zážitok
bude mať rozprávkový koniec.
Príbehy nezničiteľných vás budú
šokovať, inšpirovať a vzbudia vo
vás úžas nad silou ľudského
ducha v nepredstaviteľných
ťažkostiach.

https://pantarhei.sk/


Knihy pre deti

13-15

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Veru Dietzovú si láskavo nevšímajte

Autor: A.S.King

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1810-3

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

Názov: Farby smútku

Autor: Jeff Zentner

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-556-1671-0

Chcete vedieť, kto je Vera Dietzová?
Učí sa dobre, ale nevytŕča z davu.
Prečo? Lebo jej otec je abstinujúci
alkoholik, ktorý jej stále opakuje, že
treba tvrdo makať, a tak Vera
roznáša pizzu. A po práci pije, lebo
nevie, ako inak uniknúť z tohto
sveta, pred vlastnými traumami a
strachmi. Vere totiž zomrel sused,
najlepší kamoš a platonická láska v
jednom. Vera mu chcela pomôcť, no
doma sa riadili heslom: Nevšímaj si
to. Ale toho má už plné zuby!

Carver je tínedžer, má kamošov, robotu,
v škole sa mu celkom darí a na
hodinách tvorivého písania dokonca
exceluje. A potom pošle esemesku.
„Chalani, kde ste?“ A celý jeho doterajší
život sa zrúti. Jeho kamoši skončia pod
kolesami kamióna. Smútiace rodiny,
kamaráti aj spolužiaci sa snažia
vyrovnať s náhlou stratou, ale ide to
ťažko, keď majú vinníka priamo pod
nosom. Carverov život nie je príbeh o
vine a treste. Ale o žiali a o bolesti, o
rozlúčkach a o odchodoch, no najmä o
nových začiatkoch.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Je to vo hviezdach

Autor: Minnie Darke

Vydavateľstvo: Lindeni : 2020

ISBN: 978-80-566-1535-5

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

Názov: Krvavec

Autor: Crystal Smith

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1522-5

Keď sa kamaráti z detstva, skeptická
Justine a zasnený Nick po rokoch
opäť stretnú, mohla by z toho byť
veľká láska. Aspoň Justine to tak
cíti. No keďže sa Nick tomto smere
neprejavuje a navyše má priateľku,
rozhodne sa Justine pomôcť osudu
po svojom – upraví horoskopy
v časopise, v ktorom pracuje, tak aby
mu cez ne ukázala, ktorá žena je
preňho tá správna. Nick však nie je
jediný Vodnár, ktorý sa riadi tým,
čo stojí vo hviezdach...

Princezná Aurelia vidí duše
mŕtvych a praktizuje krvavú mágiu.
Hoci na hlave nosí korunu, za
takéto prehrešky by mohla skončiť
na hranici, kde by ju upálili ako
čarodejnicu. Preto v prestrojení za
slúžku utečie do susedného
kráľovstva. Pocit šťastia z nových
priateľstiev, z lásky k tajomnému
cudzincovi a zo slobodne
praktizovanej mágie však netrvá
dlho. Aurelia sa zapletie do
niekoľko storočí trvajúcej mocenskej
hry a hrozí jej, že stratí omnoho
viac než len korunu…

https://www.pantarhei.sk/


Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


