
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: Čmeliak Vinco

Autor: Monika Nováková

Ilustrátor: Sabína Liptáková

Vydavateľstvo:  Fortuna Libri : 2020

ISBN: 978-80-8142-972-9

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

Názov: Kubko na prázdninách

Autor: Marta Galewska-Kustra

Ilustrátor: 

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7724-3

Veršovaný príbeh o
čmeliakovi Vincovi. Vinco
je presvedčený o tom, že
mu niekto ukradol
pančucháče. Preto sa
vybral do sveta nájsť
zlodeja. Jeho pátranie
však malo prekvapujúce
rozuzlenie.

Spoznáte Kubka a jeho veselú
rodinku a prežijete s nimi
nezabudnuteľné prázdniny!
Kniha Kubkové dobrodružstvá
pomáha hravým spôsobom
rozvíjať,precvičovať artikuláciu.
Je užitočná aj pre rodičov, lebo
im umožňuje sledovať, či ich
dieťa zvláda výslovnosť samo,
alebo či potrebuje pomoc
logopéda.



Knihy pre deti

4-6
Táto kniha je plná
informácií, zábavných aktivít
a nápadov na projekty, ktoré
sú ideálne pre mladých
milovníkov prírody. Staneš sa
prieskumníkom prírody.
Zistíš, čo je to počasie, ako
vznikajú oblaky, prečo svieti
slnko, či prečo sneží.

Desaťročný Tadeáš sa po odchode
staršej sestry na vysokú školu cíti
osamotený a túži po zvieratku. Po
stretnutí so záhadným starým mužom
sa stane majiteľom blšieho cirkusu.
Byt, v ktorom Tadeáš býva so svojou
rodinou, sa postupne zmení na miesto
plné humoru a napätia. Kniha vyšla
po prvý raz v roku 2008 a v druhom
upravenom vydaní je pripravená na

novú generáciu detských čitateľov.

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Počasie – Zaujímavé fakty o prírode okolo nás

Autor: John Farndon

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7427-3

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

Názov: Zvieratko pre Tadeáša

Autor: Peter Gajdošík

Vydavateľstvo: Artis Omnis : 2021

ISBN: 978-80-8201-097-1

https://www.pantarhei.sk/


Knihy pre deti
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Odpadkový fantóm vytriedil
v zbernom dvore, čo sa dalo, a sám
skončil na skládke odpadu. Malej
Etelke veľmi chýba, až presvedčí svoju
mamu a vyberú sa ho na skládku
hľadať. Fantóma objavia a spolu
s pracovníkmi skládky i zvieracími
obyvateľmi zažijú množstvo
dobrodružstiev, niekedy aj poriadne
nebezpečných. A my sa popritom
dozvieme, čo všetko sa na takej
skládke deje a čo môžeme spraviť pre
to, aby namiesto parkov a ihrísk
nevznikali nové skládky.

Strážkyňa slnka je „jarná kniha“,
v poradí druhá zo série
inšpirovanej ročnými obdobiami.
Lilly žije so svojim starým otcom
vo svete, z ktorého zmizlo slnko,
kde je všetko zapršané a tmavé a z
vlhkej pôdy nechce nič rásť. Je to
dobrodružný epický príbeh o tom,
aké je to všetko stratiť, postaviť sa
zoči-voči svojim najväčším
obavám a o hľadaní lásky a
šťastia. Príbeh priateľstva, nádeje,
odvahy a túžby za niečím lepším a
krajším.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Odpadkový fantóm

Autor: Branislav Jobus

Ilustrácia: Filip Horník

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-556-5159-0

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

Názov: Strážkyňa slnka

Autor: Maja Lunde

Ilustrátor: Lisa Aisato

Vydavateľstvo: Tatran : 2021

ISBN: 978-80-222-1148-2



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

Názov: O chlapcovi, ktorý rozumel psom

Autor: Gabriela Futová

Ilustrátor: Viliam Slaminka

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-556-5047-0

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

Názov: Niečo iné ako navždy

Autor: Justin A. Reynolds

Vydavateľstvo: Coo Boo : 2021

ISBN: 978-80-566-2055-7

Mať psa je snom mnohých detí.
Mojím však nie. Psa som mal
a veľmi som ho ľúbil, ale odkedy
odišiel, žiadneho iného som
nechcel. Lenže potom som stretol
Jetyho. A Jety sa rozhodol, že chce
mňa. Bránil som sa, ale Jety spustil
lavínu udalostí, ktorá ma strhla so
sebou. Táto knižka je o tejto lavíne.
A o zbabelosti, hryzení svedomia,
odvahe i neistote, o nezištnej láske
a hlavne o psíkoch.

Bystré, precítené a nekonečne
očarujúce. Jack je včný smoliar a jeho
život sa dá definovať slovom takmer.
Takmer sa stal skejterom, takmer sa
pridal do futbalového tímu. Takmer
vyznal lásku najúžasnejšej babe akú
pozná. Potom stretáva Kate a zisťuje,
že mu je súdená. Ibaže Kate zomrie....
Je to očarujúci príbeh s veľmi
zaujímavou témou, sympatickými
postavami, super rozhovormi a
hlavne s fakt veľkou dávkou humoru.



Knihy pre deti

13-15

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Na konci naozaj obaja umrú

Autor: Adam Silver

Vydavateľstvo: Coo Boo : 2018

ISBN: 978-80-566-0742-8

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

Názov: Leto s Alexandrom

Autor: Silvia Demovičová

Vydavateľstvo: Verbarium : 2016

ISBN: 978-80-89612-67-3

Knižka sa nesie v tajomnom duchu.
Chce prezradiť čo najviac z vnútra
hlavných hrdinov, ale zároveň mlčí.
Predkladá nám nie len Rufusov a
Mateov pohľad na ich posledný
dobrodružný deň, no popisuje aj osudy
iných ľudí žijúcich v mestečku. Mateo
a Rufus žijú v alternatívnom svete, kde
je možné predpovedať smrť. Obávaný
telefonát ich zastihne absolútne
šokovaných. Za normálnych okolností
by sa Mateo a Rufus nikdy nestretli.
Toto však nie sú normálne okolnosti
a chalanom ostáva menej než
dvadsaťštyri hodín života.

Šestnásťročná Táňa má perfektný život:
Bohatého otca, skvelé kamošky
a dokonalého chalana. Avšak s mamou
si vôbec nerozumie. Jedného dňa sa
však idylka prudko zmení. Spolu
s mamou musí uprostred noci opustiť
domov. Okúsi, čo je zrada.Počas
letných prázdnin Táňa postupne
zisťuje, že nič nie je tak, ako to na
prvý pohľad vyzerá. Zistí, že starý dom
v ktorom bývajú schováva rodinné
tajomstvo. Pomôže jej ho odhaliť
záhadný chlapec s čiernou čiapkou na
hlave? Ten, čo chodí na bicykli a čím
ďalej, tým viac zamestnáva jej
myšlienky?



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Dobré dievčatá končia zle

Autor: Holly Jackson

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-556-4837-8

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

Názov: Buď so mnou

Autor: Jennifer L. Armentrout

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7372-6

Pippa už nepátra po vrahoch. Namiesto

toho sa rozhodla robiť podcast o prípade

vraždy, ktorý spoločnými silami vyriešili. Z

podcastu sa stáva virálna senzácia, napriek

tomu Pip trvá na tom, že sa viac nebude

hrať na detektívku. Nechce znovu ohroziť

seba ani svojich najbližších. Toto

predsavzatie však poruší, keď bez stopy

zmizne chlapec, ktorého pozná celý život.

Zase raz púšťa do odkrývania temných

tajomstiev rodného mestečka... s tým

rozdielom, že tentoraz ju vďaka jej podcastu

počúvajú všetci. Napínavý súboj s časom pri

hľadaní strateného chlapca sa však čoskoro

zmení na boj o holý život....

Teresa prežíva ťažký rok. Ukončila
vyčerpávajúci vzťah a zamilovala sa do
bratovho najlepšieho kamaráta Jasa. Ten
s ňou však od vášnivého bozku neprehovoril.
Teresinu sľubnú kariéru tanečnice ohrozuje
zranenie, preto musí prejsť na plán B,
štúdium na univerzite. Aspoň sa jej naskytne
šanca presvedčiť Jasa, že ich vzťah má
budúcnosť. Jase však niečo tají a obzvlášť
pred kamarátovou krásnou sestrou. Áno,
bozku s Teresou neodolal, ale uvedomuje si,
čo má v jeho živote prednosť. Na vzťah
jednoducho nie je vhodný čas. Pravda je, že
Jase a Tess vzájomné city nepoprú, lenže vo
vzduchu visí nebezpečenstvo a to vyvrcholí
v tragédiu.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


