
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: Mami, oci, bojím sa

Autor: Petra Arslan Šinková

Ilustrácie: Katarína Gasko

Vydavateľstvo:  Fortuna Libri : 2021

ISBN: 978-80-573-0119-6

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

Názov: Filoména už nechce byť viac korytnačka

Autor: Simone Gruber

Ilustrácie: Jacqueline Kauer

Vydavateľstvo: Pro Solutions : 2020

ISBN: 978-80-8139-165-1

Ako zvládnuť náročné
obdobie a ako komunikovať
s deťmi o koronavíruse?
Príbehy v tejto knižke
pomáhajú rodičom priblížiť
deťom situáciu, ktorá ich
trápi, ktorá sa ich týka,
alebo sú jej svedkom.
Pomocou príbehov dieťa
pochopí a prežíva pocity
hlavných postáv a dokáže sa
pozrieť na problém
s nadhľadom.

Každý by chcel byť aspoň na
chvíľu niekým iným.
Korytnačka Filoména je smutná.
Trápi ju, že je korytnačka, ktorá
sa len slní, je pomalá a musí
všade nosiť so sebou svoj veľký
pancier. Zrazu sa Filoména
môže stať niekým iným.
Konečne bude šťastná! Alebo
nie? Táto kniha je pomocníkom
pri prevencii zdravého
sebaobrazu detí a odkazuje na
dôležitosť byť spokojný sám so
sebou.



Knihy pre deti

4-6

Táto milá, optimistická kniha
v sebe nesie dôležité výchovné
momenty – deti vďaka nej
pochopia, že aj keď život či
príroda zmenia naše plány, po
daždi a smútku vždy vyjde
slnko, ktoré prinesie radosť
a množstvo jedinečných
príležitostí. Citlivý príbeh,
ktorý naučí deti, že aj keď
niekedy nejde všetko presne
podľa našich plánov, život nám
môže priniesť skvelé
príležitosti.

Obrázková kniha nielen pre
detských čitateľov, pretože aj
dospelý čitateľ si v nej nájde čosi
pre seba. Krásny, smutný, ale
zároveň šťastný príbeh, ktorý
pôsobí veľmi silno na Vaše emócie.
Čitateľom je jemne predostretá
téma smrti, ale aj nádeje. Na
protiľahlých brehoch jazera žijú
dievčatko a chlapec so svojimi
najlepšími priateľmi – s mačkou
Murkou a so psom Rufusom.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Najkrajšia záhrada na svete

Autor: Marsha Diane Arnold

Ilustrácie: Ramona Kaulitzki

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7668-0c 

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

Názov: Dlhé putovanie

Autor: Martin Widmark

Ilustrácie: Emilia Dziubak

Vydavateľstvo: Ikar : 2020

ISBN: 978-80-551-6764-0

https://knihydetstva.sk/


Knihy pre deti
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Krásny príbeh z našej prírody o
ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí
pomáhajú zachraňovať zvieratká
Koniec školského roka sa blíži a
Ferko myslí len na prázdniny. Cestou
z parku však začuje podivnú ranu, a
tak sa jedno veľké dobrodružstvo
začína už teraz. Pri presklenej
protihlukovej bariére nájde ležať
poraneného sokola. Zachráni sokola,
a keď vyzdravie, stanú sa z nich
kamaráti.

Táto kniha je určená všetkým,
ktorých zaujíma veda a všetko
okolo nej. Vychádza z otázok zo
všetkých možných vedeckých
odborov, ktoré položili sami
detskí čitatelia. Prináša
poznatky z mnohých rôznych
oblastí – astronómie, fyziky,
prírodných vied, technológie,
histórie. Odpovede pripravili
novinári, ktorí sa danými
odbormi zaoberajú. Sprevádzajú
ich názorné a vtipné obrázky
s komiksovými bublinami.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Poranený sokol

Autor: Michal Belšán

Ilustrácie: Zuzana Slánská

Vydavateľstvo: Fragment : 2021

ISBN: 978-80-566-2141-7

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

Názov: Veda nie je nuda

Autor: Bertrand Fichou a Marc Beynié

Ilustrátor: Pascal Lemaitre

Vydavateľstvo: Svojtka a Co : 2019

ISBN: 978-80-567-0355-7



Knihy pre deti

10-12

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Tunel z kostí

Autor: Victoria Schwab

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-566-4750-0 

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

Názov: Totálne trápny život Lottie Brooksovej

Autor: Katie Kirbyová

Vydavateľstvo: Fragment : 2021

ISBN: 978-80-566-2249-0

V druhej časti mysterióznej série sa
Cass s rodičmi ocitne v Paríži, kde
Blakovci nakrúcajú druhý diel
seriálu o najstrašidelnejších
miestach na svete. Bolo by fajn
užívať si Paríž, croissanty
a výhľad z Eiffelovky, keby pod
mestom v katakombách nestriehlo
nebezpečenstvo.Ponorte sa spolu
s ňou do sveta duchov, prízrakov
a zjavení a odhaľte tajomné
zákutia svetov, o ktorých ste
nemali ani tušenia.

Lottie Brooksová má presne 11 rokov
a 3 mesiace a jej život je poriadna
NUDA. Začína navštevovať druhý
stupeň, no nemá ani žiadnych
kamarátov, ani oslnivé vlasy! Možno
by bolo lepšie na všetko sa
VYKAŠLAŤ a radšej upadnúť do
zimného spánku spolu so svojimi
škrečkami Profesorom Barnabášom
Kvičkom a Chlpáčikom Tretím.
Zistite, ako sa Lottie popasuje
s DOSPIEVANÍM. Buďte však opatrní.
Z nálože vtipu a Lottiných trapasov
vám hrozí nebezpečenstvo puknutia
od smiechu

https://pantarhei.sk/


Knihy pre 
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zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Zlaté dievča

Autor: Jennifer Iacopelli

Vydavateľstvo: CooBoo : 2021

ISBN: 978-80-566-2181-3

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

Názov: Láska a gelato

Autor: Jenna Evans Welch

Vydavateľstvo: CooBoo : 2021

ISBN: 978-80-566-2251-3

V knihe nazrieme za oponu tvrdého
sveta gymnastiky. Audrey je
odhodlaná na olympijských hrách
získať zlato a robí pre to všetko aby
uspela. Zvláda odriekanie,
nekonečné hodiny tréningu, aj úraz
chrbtice. Je presvedčená, že v tíme s
najlepšou kamoškou Emmou dokáže
čokoľvek. Tieto preteky sú však iné
a ľudia, ktorým gymnastky najviac
dôverujú ich zradia. Dievčatá tak
spadnú do víru neuveriteľných
a znepokojivých udalostí.

Roztomilá letná oddychovka, do ktorej sa
skrátka zamilujete, či chcete, alebo nie.
Lina trávi prázdniny v Taliansku, ale
prichádza do Florencie len pre mamino
želanie, aby stretla svojho otca. Ale prečo
by mala spoznať niekoho, kto sa o ňu
šestnásť rokov vôbec nezaujímal? Natrafí
však na mamin denník zo študentských
čias. Spolu s tajomným Lorenzom kráča
v maminých šľapajach a spoznáva
nádhernú taliansku kultúru. Postupne
rozuzľuje spleť rodinných tajomstiev, aby
zistila, kam naozaj patrí.



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

Názov: Grafitové dievča

Autor: Miroslava Varáčková

Vydavateľstvo: Slovart : 2017

ISBN: 978-80-556-2711-3

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

Názov: V tejto rodine kopte hlbšie

Autor: A.S.King

Vydavateľstvo: CooBoo : 2021

ISBN: 978-80-566-2236-0

Autorka vytvorila vo svojom románe
opäť nezabudnuteľnú hrdinku,
ktorá sa v krutej slovenskej realite
nebojí postaviť predurčenému
osudu, chytiť život do vlastných rúk
a pokúsiť sa vybudovať si svetlejšiu
budúcnosť. Ponorte sa do trpko-
sladkého románu, o ktorom budete
premýšľať ešte dlho po dočítaní.

Hemmingsovci sú presvedčení, že ich sa
to netýka, aj keď sú touto burinou
prelezení skrz-naskrz. Všetci sa
chystajú na oslavu Veľkej noci, akoby
ich veľkolepá výzdoba a varená šunka
mohli zachrániť. Ich najmladšie
potomstvo, piati tínedžeri, ktorí to s
rodinou už nemôžu vydržať, padajú do
tunela neistoty. Nik nerieši, že jedno z
vnúčat je nezvestné. Kam sa z tejto
rodiny vytratila láska? Keď však
tínedžeri začnú kopať trochu hlbšie,
zisťujú, že sú tou generáciou, ktorá
môže všetko zmeniť k lepšiemu.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


