
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: Rok na dedine

Autor: Magdalena Koziel-Nowak

Vydavateľstvo:  IKAR – Stonožka : 2020

ISBN: 978-80-551-7147-0

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

Názov: Kubko hovorí prvé  slová

Autor: Marta Galewska-Kustra

Vydavateľstvo: IKAR – Stonožka : 2020

ISBN: 978-80-551-7303-0

Rok na dedine obsahuje dvanásť
dvojstrán, ktoré vám priblížia
život na vidieku. Dozviete sa, aké
povinnosti majú deti a aké
dospelí, čo sa robí na poli a ako
sa starať o zvieratá. Na
detailných obrázkoch si deti
precvičia vnímavosť a schopnosť
rozprávať príbehy, ale hlavne sa
výborne zabavia pri podrobnom
skúmaní farebných ilustrácií.

Kniha pre malých čitateľov, ale aj
ich rodičov a logopédov, ktorá
patrí do každej knižnice. Kubko sa
stane obľúbeným spoločníkom
vášho dieťaťa v období, keď sa
začne oboznamovať s rečou.
Autorka sa zameriava na typické
slová, s ktorými deti prichádzajú
do kontaktu v prvom a druhom
roku života. Jednoduché, a pritom
zaujímavé texty s prvkami humoru
sú pre dieťa atraktívne.



Knihy pre deti

4-6 Tri príbehy plné energie,
vzrušenia a fantázie.
Radosť z tvorenia,
vrúcnosť, talent a vtip sa
preniesli aj do rozprávok,
a tak sa Čarovný oblek
Maxa Nixa, Kuchyňa pani
Čerešničkovej a Báseň
o posteliach, stali
nezabudnuteľným zdrojom
potešenia pre veľkých
i malých čitateľov.

Koho by nezaujímalo, ako žijú
mäsožravé rastliny? Ako
v skutočnosti "lovia" svoju korisť
a kde všade rastú? Nádherne
ilustrovaná kniha pre zvedavé
deti všetko vysvetlí. Táto kniha
jednoduchým a zábavným
štýlom predstaví všetky aspekty
života mäsožravých rastlín a to
vrátane nápadov na ich
pestovanie.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Čarovný oblek Maxa Nixa

Autor: Sylvia Plath

Ilustrátor: Miriam Šebianová

Vydavateľstvo: OZ FACE : 2016

ISBN: 978-80-89763-09-2

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

Názov: Tajný život mäsožravých rastlín

Autor: Elena Finová

Ilustrátor: Rossella Trinfettiová

Vydavateľstvo: Grada : 2019

ISBN: 978-80-8090-043-4

https://knihydetstva.sk/


Knihy pre deti

7-9

Svetoznámy japonský vynálezca Kakos
Sikana prichádza na Slovensko vo
svojom vynáleze, šarkanovi Kyber
Šikanovi, aj so svojimi zvieracími
pomocníkmi. Bezpilotný dron, Kyber
Šikana, je obrovský ako
sedemposchodová bytovka a dokáže
skenovať všetky internetové siete vrátane
Wi-Fi sietí, keď nad nimi prelieta.
A nie iba to. Vždy zastaví na mieste,
kde sa deje niečo zlé, kde niekto
niekomu cez internet ubližuje. Šarkana
Kyber Šikanu Kakos Sikana zostrojil
práve preto, aby sa vo svete znížila
trestná činnosť, ktorá sa vykonáva
prostredníctvom internetu.

Každý deň by sme sa mali naučiť
niečo nové. S obrovskou knihou
Superzvedavci, plnou vedeckých
poznatkov od začiatku do konca,
bude jednoduché toto predsavzatie
splniť. Nájdeš tu na každý deň v roku
jednu otázku aj s odpoveďou a k tomu
kopu zábavných ilustrácií. Kniha vo
formáte XXL je výborná na chvíle
strávené spoločne (bez rozdielu veku)
a podnietenie zvedavosti. Zároveň
nám ukazuje, koľko toho ešte nevieme.
.. Takže je to jasné! Naučiť sa niečo
nové každý deň môže byť skvelá
zábava.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche 

základnej školy

Autor: Branislav Jobus

Ilustrácia: Filip Horník

Vydavateľstvo: DAXE : 2020

ISBN: 978-80-89429-92-9

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

Názov: Superzvedavci XXL

Vydavateľstvo: Perfekt : 2020

ISBN: 978-80-8046-998-6



Knihy pre deti

10-12

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Môj výnimočný deň s Tess

Autor: Anna Woltz

Vydavateľstvo: Verbarium : 2013

ISBN: 978-80-89956-64-7

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

Názov: Neuveriteľný svet PRAVDA alebo MÝTUS?

Autor: Andrea Millsová

Vydavateľstvo: Fragment : 2020

ISBN: 978-80-566-1922-3

Desaťročný Samuel prichádza na
ostrov, aby tam so svojou rodinou
strávil prázdninový týždeň.. Pobyt
sa však nezačína práve idylicky...
Vtipne vyrozprávaný príbeh, plný
nákazlivej radosti o stratách a
nálezoch a snahe nájsť si svoje
miesto vo svete, zdôrazňuje
dôležitosť rodinnej súdržnosti a
priateľstva. Kniha dostala viacero
významných knižných cien.

S touto úžasnou encyklopédiou
mnohých všeobecne rozšírených
domnienok konečne dokážeš
odlíšiť fakty od fikcie. Vydaj sa
na prehliadku borenia mýtov a
odhaľovania pravdy.

https://pantarhei.sk/


Knihy pre 

13-15 

zdroj: https://www.slovart.sk

Názov: Zjazvený kráľ

Autor: Leigh Bardugo

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4193-5

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

Názov: Všetky moje slzy

Autor: Holly Bourne

Vydavateľstvo: Slovart : 2020

ISBN: 978-80-556-4488-2

Nikolai Lantsov mal odjakživa dar
dokázať nemožné. Nikto však nevie,
čo si vytrpel počas krvavej
občianskej vojny – a chce, aby to
tak aj ostalo. Najmä ak má ochrániť
oslabené hranice Ravky pred
nepriateľmi a zastaviť hrozbu,
ktorej čelí kedysi veľkolepá grišská
armáda. Bestsellerová autorka
rozvíja v novej sérii z magického
sveta gríš osudy obľúbených aj
nových hrdinov, aby ich prepojila v
temnom príbehu o ceste za
zázrakmi.

Amelie sa zaľúbila do Reesa a verí, že
ju má rád rovnako ako ona jeho. Po
istom čase si však začína uvedomovať,
že jej vzťah s ním prináša oveľa viac
trápenia ako šťastia a radosti. Láska by
predsa nemala bolieť. Rozhodne sa
teda, že sa vráti na všetky miesta, kde
ju Reese rozplakal. Možno tak
pochopí, čo sa vlastne stalo, a ak zistí,
čo sa pokazilo, konečne sa jej podarí
hodiť všetko za hlavu a začať odznova.
Autorka svojou novou knihou znova
dokazuje, že vie svojich čitateľov i
vážnou témou rozosmiať, no aj dojať k
slzám.

https://www.slovart.sk/


Knihy pre deti

16+

zdroj: https://www.slovart.sk

Názov: Deviaty spolok

Autor: Leigh Bardugo

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-556-4827-9

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

Názov: Anna a francúzsky bozk

Autor: Stephanie Perkins

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7370-2

Niekoho ako Galaxy „Alex"
Sternovú by ste medzi prvákmi na
Yalovej univerzite nečakali.
Nedokončila ani strednú a naplno
sa vrhla do sveta randenia
s drogovými dílermi a oveľa, oveľa
horších vecí. Dvadsaťročná Alex je
navyše jedinou preživšou brutálnej
viacnásobnej vraždy. Človek by
povedal, že jej život sa skončil.
Namiesto toho však dostane druhú
šancu: začať zdarma navštevovať
jednu z najprestížnejších svetových
univerzít. V tom musí byť nejaký
háčik, no nie?

Sedemnásťročná Anna sa cíti

podvedená. Rodičia ju poslali na

ročné štúdium do Paríža. Opúšťa

priateľov, črtajúci sa vzťah aj

pohodlný americký život, aby začala

od základov. Za iných okolností by

ju očaril, ale bez svojich najbližších

a znalosti jazyka je ako stratená.

Pomocnú ruku jej podá šarmantný,

bystrý, vtipný spolužiak Étienne.

Napokon, v meste zamilovaných sa

láske ťažko odoláva.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


