
knižné                  navyše

tipy o tom čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať 

pre všetkých literárnych nadšencov 

bonbóny



Maturitu už máte – verím že úspešne- za sebou 
- preto som tentokrát trocha ubrala z „povinnej literatúry“ ;)

Je čas trocha zvoľniť, načerpať nové sily do nových životných 
výziev. Čo tak zbaliť si knihu a vybehnúť niekam do prírody? 
... práve sa prebúdza, vtáčiky spievajú – môžu byť ideálnejšie 

podmienky na čítanie?
Verím, že aj v dnešnej ponuke si nájdete niečo, čo vás 

zaujme, správne namotivuje, prípadne pomôže precvičiť si 
konverzáciu v angličtine... 

Užite si jar, priatelia! ☺



J.CHALUPKA – Kocúrkovo alebo Len aby 
sme v hanbe nezostali

V tomto roku uplynie 150 rokov od úmrtia autora Jána Chalupku, ktorý bol 
autorom aj tejto veselohry z obdobia 19. storočia.

Témou divadelnej hry je satirický pohľad na slovenské 
malomestské prostredie a nedostatok národného povedomia 

v remeselníckych rodinách. Hlavnou myšlienkou deja, ktorý sa 
odohráva v malej dedinke Kocúrkovo, je zosmiešňovanie 
negatívnych vlastností a života slovenského meštiactva.

M.FIGULI – Tri gaštanové kone

„Vrátiš sa s troma gaštanovými koňmi a na mieste, 
kde si ich uviažeš, tam sa stretneme. To bude 

znamenie.“ symbolika každého obrazu v najznámejšej 
próze Margity Figuli Tri gaštanové kone, najčítanejšom 

diele slovenskej literatúry. Toto klasické dielo patrí do 
knižnice každého študenta, ale obľúbia si ho aj 
čitateľky, ktoré majú rady príbehy o láske a o 

tradičných ľudských hodnotách. Novela s prvkami 
rozprávky, v ktorej láska prekoná všetky prekážky. 

Slovenská tvorba



JULES VERNE

Jules Verne bol francúzsky spisovateľ, zakladateľ sci-fi žánru. 
Jeho knihy sú dodnes obľúbené hlavne medzi mládežou pre 
jeho dobrodružné a cestopisné romány. Jeho prvé vydané 
dielo „Päť týždňov v balóne“ malo obrovský úspech a to 

naštartovalo jeho kariéru. Patrí medzi najprekladanejších 
francúzskych autorov

J.HAŠEK – Dobrodružstvá dobrého 
vojaka Švejka

humoristický román inšpirovaný prvou svetovou vojnou. 
Švejk je hrdinsko - humoristický ľudový hrdina, ktorý sa 
bráni absurdnej moci tým, že presne plnil nezmyselné 

rozkazy a predpisy. 
Ideou príbehu je nezmyselnosť vojny.

Povinné ale zábavné



V.KING – Dobré vibrácie, dobrý život

Kniha „Dobré vibrácie, dobrý život“ prináša odpovede na mnohé 
otázky, ktoré si často kladieme: Ako sa naučím mať rád samého 
seba či samu seba? Ako zmením negatívne pocity na pozitívne? 

Môžem nájsť trvalé šťastie?
Prečítaj si túto knihu a uvidíš... ;)

J.PTAČIN – 53 pokusov ako byť lepším

53 krátkych esejí o tom, ako byť optimista, ako sa 
dožiť 120 rokov, ako hovoriť nie, ako prezentovať, ako 

byť štedrý a aj o tom, ako byť niekedy horší.
53 esejí na každý týždeň v roku. Všetko, čo už viete, 

ale potrebujete počuť znova.

Namotivujme sa



W:TEVIS – Dámsky gambit

Román o živote fiktívnej nesmierne talentovanej mladej šachistky nás 
zavedie do päťdesiatych rokov minulého storočia. Osemročná sirota 

Beth Harmonová je mĺkve nenápadné dievča, ktoré z letargie prebudí 
až jej prvá šachová partia. Už ako šestnásťročná súperí so špičkou a 

stáva sa z nej najlepšia americká šachistka. Čím vyššie sa však 
dostáva, tým osamelejšia je. Únik hľadá v alkohole a tabletkách na 

upokojenie. Veľmi rýchlo zisťuje, že musí čeliť nielen súperom, ale 
aj svojim démonom.

P.ROVERSI – Vražedná terapia

Rebecca Starková, vynikajúca londýnska psychiatrička, 
vyvinula inovatívnu metódu, pomocou ktorej je možné 
vyliečiť ľudí z rôznych závislostí a obsesií. Na začiatku 
terapie všetko vyzerá ideálne, prví pacienti sa pomaly 

začínajú zbavovať svojich závislostí. Potom však niekoľko 
z nich záhadne zmizne. Vo chvíli, keď ich v usadlosti 

uväzní prívalový dážď bez možnosti úniku a kontaktu s 
vonkajším svetom, začína sa hrôzostrašná a krvavá hra...

Fikcia a napätie



N.HOZAR - Aria

Historický román zachytáva tri búrlivé desaťročia, počas ktorých v Iráne 
zúrila revolúcia. Ústrednou postavou je Aria, opustené dieťa, ktorého 

osudy sledujeme od raného veku až po dospelosť.
Jednej zimnej noci v Teheráne roku 1953 začuje vojenský šofér Behrúz

na ceste domov zvláštny zvuk: v zastrčenej uličke kvíli opustené 
novorodeniatko. Vezme si ho domov, pomenuje ho podľa hudobnej 

skladby Aria a ani len netuší, ako hlboko táto bytosť ovplyvní celý jeho 
život.

B:REEKLES – The kissing booth

Trocha cudzojazyčnej literatúry nezaškodí ☺
Možno príbeh poznáš z Netlfixu :D 

Meet Elle Evans: pretty, popular - and never been kissed.
Meet Noah Flynn: badass, volatile - and a total player.

When Elle decides to run a kissing booth for the school carnival, 
she never imagines she'll sit in it – or that her first ever kiss 
would be with bad boy Noah. From that moment, her life is 

turned upside down – but is this a romance destined for 
happiness or heartbreak? If you love Holly Bourne and John 

Green, then you will adore The Kissing Booth!
/zdroj: Martinus.sk/

Vtedy a dnes

/zdroj: Martinus.sk/




