
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: Bozk pre malého macka

Autor: Else Holmelund Minarik

Ilustrácie: Maurice Sendak

Vydavateľstvo:  Slniečkovo : 2019

ISBN: 978-80-89314-43-0

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

Názov: Výplata Ako sršeň mušku zachránil

Autor: Ľudmila Podjavorinská

Ilustrácie: Miroslav Regitko

Vydavateľstvo: Albatros : 2015

ISBN: 978-80-00-03907-7

Malý Macko urobí a pošle svojej
babičke obrázok. Babička mu za
to poďakuje bozkom, ktorý pošle
po zvieratkách. Dáva ho
sliepočke, ktorá ho dáva žabke,
ktorá ho dáva mačke.., jeden bozk
dokonca vedie k nečakanému
manželstvu. Tvorcovia knihy tu
spájajú svoje mimoriadne talenty
v príjemnom príbehu plnom
tepla, smiechu a láskavosti.

Výplata je príbehom o tom, ako
kamarát sršeň zachránil malú
mušku pred nenásytným
pavúkom. Leporelo je prvým
krokom dieťaťa do sveta
najkrajšej slovenskej klasickej
poézie, rozprávkový motív mu
pomáha pochopiť, čo znamená
v našom živote dobro, zlo
a prečo sú dôležití kamaráti.



Knihy pre deti

4-6

Veľmi zaujímavá kniha plná
užitočných informácií. Všetky
mláďatá, či už zvieracie, alebo
ľudské sú si podobné – sú
hravé, rozkošné a zvedavé.
Premýšľali ste niekedy nad
tým, ako vyzerá detstvo
zvieratiek? Divili by ste sa, aké
je rodičovstvo vo zvieracej ríši
rozmanité. S touto knižkou sa
vydáte na cestu prírodou
a spoznáte rozličné zvieracie
rodinky a ich prístup
k výchove.

Kniha je písaná podľa najnovších
vedeckých poznatkoch pozitívnej
psychológie. Urobte si čas na to, aby
ste si spoločne prečítali príbehy,
prezreli si obrázky a potom sa
o prečítanom rozprávali. Všetci dobre
vieme, že šťastie nepadá z neba.
Presvedčia nás o tom aj hlavní
hrdinovia tejto knihy, ktorí
v jednotlivých príbehoch objavia, že
radosť a šťastie netreba úmorne
dolovať, skrývajú sa totiž
v každodenných drobnostiach.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Čo má kingura vo vaku alebo ako zvieratá 

vychovávajú svoje mláďatá

Autor: Pavla Hanáčková

Ilustrácie: Linh Dao

Vydavateľstvo: Albatros : 2018

ISBN: 978-80-00-05175-8

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

Názov: Kde sa skrýva ŠŤASTIE

Autor: Leo Bormans

Ilustrácie: Sebastiaan Van Doninck

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1615-4

https://knihydetstva.sk/


Knihy pre deti
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Autor ponúka príbeh plný záhad,
humoru a priateľstva. Bývalý
futbalista Kim založí so svojimi
tromi kamarátmi detektívny klub.
Pravidelne sa stretávajú v ústredni,
komunikujú vysielačkami a často si
čítajú Veľkú príručku pre detektívov.
Jedného dňa im zmizne z dvora pes.
Čoskoro sa ukáže, že nie je jediný.
Detektívi z dvora sa o prípade
dozvedia včas, záhada je však oveľa
komplikovanejšia a desivejšia, ako
predpokladali.

Ebko je jeden z hlavných hrdinov
knihy, v ktorej mu dedko Edko
rozpráva príbeh ako získal svoju
rodinu. Dedko Edko a jeho psia
rodina sú z útulku. Pre každého
psíka je jeho rodina celým svetom,
len my ľudia na to často
zabúdame. Knižka ponúka spôsob
ako spolunažívať so svojím
štvornohým kamarátom v harmónií
a v šťastí.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Prípad neviditeľného psa

Autor: Samuel Bjork

Ilustrácie: Ingvild Th. Krisiansen

Vydavateľstvo: IKAR – Stonožka : 2021

ISBN: 978-80-551-7612-3

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

Názov: Ebík a Edko 

Autor: Michaela Kalamárová

Vydavateľstvo: FemCode : 2020

ISBN: 978-80-99952-01-1



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

Názov: Začarovaná ella

Autor: Gail Carson Levine

Vydavateľstvo: Albatros : 2021

ISBN: 978-80-566-1999-5 

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

Názov: Ostrov stratených koní

Autor: Stacy Greggová

Vydavateľstvo: Fragment : 2021

ISBN: 978-80-566-2096-0

Ella dostala dar, ktorý je aj jej
prekliatím. Musí poslúchať na
každé slovo bez ohľadu na to, či
sa jej to páči alebo nie. Je
neustále v nebezpečenstve. Čím je
staršia, tým viac jej to prekáža.
Rozhodne sa vyhľadať vílu
Lucindu, ktorá jej pri narodení
poriadne skomplikovala života.
Chce ju požiadať, aby jej tento dar
vzala a ona mohla prežiť šťastný
život slobodných rozhodnutí.
Čaká ju bláznivá cesta s
množstvom dobrodružstiev, ale aj
prekvapivej lásky.

Skutočná záhada a neuveriteľné
priateľstvo dvoch dievčat, ktoré
delí čas a spája láska k
jedinečným koňom. Osudy
Beatriz, Felipe a ich kobýl sa
postupne prepletajú až si
uvedomia, že budúcnosť
vzácneho plemena závisí od
nich.

https://pantarhei.sk/


Knihy pre 

13-15 

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Spočítaj hviezdy

Autor: Lois Lowryová

Vydavateľstvo: Tatran : 2019

ISBN: 978-80-222-0991-5

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

Názov: Denník uletenej Chloe Katastrofy na strednej škole

Autor: Emma Chastain

Vydavateľstvo: Albatros : 2021

ISBN: 978-80-566-2090-8

Dej sa odohráva v Dánsku počas druhej
svetovej vojny. Román nás vtiahne do
deja a zapôsobí silou priateľstva dvoch
dievčat a statočnosťou dánskej rodiny,
ktorá urobí hlboké ľudské
rozhodnutie. Hrôzy vojny zasiahnu
dievčatá až vtedy, keď nemeckí vojaci
v Kodani začnú prehľadávať príbytky
židovských obyvateľov a sústreďovať
ich do transportov. Čitateľ očami
mladého dievčaťa sleduje priebeh
dánskeho odboja, kde Dáni potajomky
prepašovali takmer sedemtisíc ľudí cez
more do slobodného Švédska.

Svieže, humorné i vážne postrehy
čerstvej stredoškoláčky sú ako Denník
Bridget Jonesovej pre mladšiu
generáciu. Chloe Snowová nastupuje
na strednú školu, kde zažíva trapasy,
ktoré si zapisuje do denníka. Aby si
v deväťdesiatke spomenula, aké trápne,
ale aj úžasné a vzrušujúce boli
stredoškolské roky.



Knihy pre deti

16+

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Všetci za jedného

Autor: Cara Delevingne, Rowan Coleman

Vydavateľstvo: IKAR : 2018

ISBN: 978-80-551-6272-0

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

Názov: Jedno srdce, jedno telo, jeden svet

Autor: Deb Caletti

Vydavateľstvo: Albatros : 2020

ISBN: 978-80-566-1616-1

Kniha je zameraná na dospievanie,
kde sa na mladých z každej strany
vyvíja obrovský tlak, aby boli
dokonalí. Je dôležité si uvedomiť,
že ak sú so sebou spokojní, už sú
dokonalí. Autorka napísala pútavý
debut o sile priateľstva, skutočných
citoch a o tom, že netreba ľudí súdiť
podľa toho, ako vyzerajú.

Annabellin príbeh je ultimátnym
svedectvom ľudského srdca, ktoré
dokáže biť ďalej, hoci je roztrieštené
na milión kúskov. Predtým jej život
nebol dokonalý, ale bol plný
priateľov, rodiny, lásky. Poznala
chlapca, ktorého pozornosť jej
lichotila a desila zároveň... Teraz
Annabell beží, beží zo Seatlu do
Washingtonu v ústrety cieľu
a vlastnému uzdraveniu. Objavuje
v sebe silu, vďaka ktorej dokáže
znova milovať a dúfať v nové
zajtrajšky.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


