
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: Kubko má rád jeseň

Autor: Christian Tielmann

Ilustrátor: Sabine Kraushaar

Vydavateľstvo:  Verbarium : 2021

ISBN: 978-80-821-9058-1

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

Názov: Julka všetko zje

Autor: Lisa Moroni

Ilustrátor: Eva Eriksson

Vydavateľstvo: Verbarium : 2021

ISBN: 978-80-8219-038-3

Obrázková kniha s mnohými
informáciami a podnetmi
vhodná na spoločné listovanie a
čítanie. Kubko si spolu so
starším bratom Danielom púšťať
šarkanov a s kamarátkou
Paulínkou zbiera v lese žalude,
gaštany a farebné lístie. Spolu
zažívajú veľa vzrušujúcich
okamihov, ktoré robia z jesene
výnimočné ročné obdobie.

Julka je síce ešte maličká, ale
dokáže postaviť do pozoru celú
rodinu. Práve objavuje svet okolo
seba, skúša nové veci a každý
deň je pre ňu dobrodružstvom.
Chce všetko ochutnať – pieskové
koláčiky, púpavu a pokukuje aj
po mravčekovi. Dokonca sa jej
zapáči aj farebná plastelína.
Márne jej starká vysvetľuje, že
niektoré veci nie sú na jedenie.
V tejto krásne ilustrovanej knižke
Julka deťom vyrozpráva svoje
zážitky.



Knihy pre deti

4-6
Sofii sa veľmi do školy nechce. Má
obavy, aké to tam bude. So sebou
zoberie svojich kamarátov -
tekvičky Bibi a Bruna. Väčšina detí
však nechápe, ako sa s nimi môže
hrať. Je tam však jeden chlapček,
ktorý jej nedá pokoj ani na chvíľku.
Filip chce stále sedieť vedľa nej.
Chce sa s ňou skamarátiť, ona ale
nemá záujem. Uvedomuje si však, že
tekvičky tu nebudú navždy. Možno
by nebolo zlé mať aj ďalšieho
priateľa...

Nechajte sa chytiť rozprávkami.
Zalovte v Rybárskych rozprávkach
a presvedčite sa o tom. Dozviete sa,
prečo už nikdy nikto neuloví
zlatú rybku, ale aj to, ktorá ryba
dokáže pričarovať lásku a prečo
majú sumce fúzy. Spoznáte, aké
ryby plávajú v našich riekach či
moriach. Prečítate si príbehy o
ostriežoch, pleskáčoch, či karasoch.
Vďaka tejto roztomilej knižke
zistíte, že pri vode alebo pod vodou
sa toho deje oveľa viac, ako sa pri
pohľade na tichých rybárov zdá.

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Sofia a Tekvičky idú do školy

Autor: Pat Zietlow Miller

Ilustrátor: Anne Wilsdorf

Vydavateľstvo: Verbarium : 2019

ISBN: 978-80-89956-62-3

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

Názov: Rybárske rozprávky

Autor: zuzana Pospíšilová

Ilustrátor: Michal Sušina

Vydavateľstvo: Grada : 2021

ISBN: 978-80-8090-172-1

https://www.pantarhei.sk/


Knihy pre deti
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Autorka vymyslela veľmi pútavý
príbeh o chlapcovi Alanovi, ktorý
je osamelý, žije s babkou, rodičia
pracujú v zahraničí a nemá ani
veľa kamarátov. Je v zložitej
situácii. Vysloví želanie, ktoré mu
navždy zmení život. Ocitne sa
v minulosti, získa nových
kamarátov a odhalí tajomstvo
starého kníhkupectva. Preto si
treba dávať pozor na želania, lebo
zo snov sa často uštrikuje
skutočnosť

Talentovaný futbalista Kim chodí do
šiestej triedy základnej školy. Po tom, čo
pre vážne zranenie kolena musel zavesiť
futbal na klinec, rozhodne sa založiť so
svojimi tromi kamarátmi detektívny
klub. Pravidelne sa stretávajú v ústredni
na povale a komunikujú cez dvor
vysielačkami, keď vtom zrazu pred nimi
stojí prvá skutočná záhada.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Baltazárové knihy

Autor: Katarína Kordíková

Ilustrácia: Angelika Kučminová

Vydavateľstvo: TAKTIK : 2017

ISBN: 978-80-8180-061-0

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

Názov: Prípad strateného náhrdelníka

Autor: Samuel Bjork

Ilustrátor: Ingvild Th. Kristiansen

Vydavateľstvo: Stonožka : 2019

ISBN: 978-80-551-7385-6



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

Názov: Anča z pomaranča

Autor: Katarína Škorupová

Ilustrátor: Jana Malatincová

Vydavateľstvo: Slovart : 2017

ISBN: 978-80-556-2976-6

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

Názov: Sedem minút po polnoci

Autor: Patrick Ness

Ilustrátor: Jim Kay

Vydavateľstvo: Slovart : 2011

ISBN: 978–80–556-1343-7

Anča s mamou, staršou sestrou
Terou a malým bratom sa musí z
mesta presťahovať na ranč k babke.
Babka je vraj už stará a slabá, sama
na všetko nestačí a treba jej pomôcť s
hospodárstvom a celým rančom. No
keď dorazia na ranč, babka vôbec
nevyzerá, že by nevládala, a navyše
vyzerá tak trochu ako bosorka. Anča
má bujnú fantáziu a rodina je z jej
výmyslov občas poriadne na nervy.
Ale zasa je s ňou zábava.

Kniha, ktorá Vás chytí za srdce.
Príbeh 13 - ročného chlapca -
Conora, ktorý kvôli ťažkej chorobe
rodiča musel dospieť možno skôr ako
iné deti. Celá kniha je poprepletaná
fantastickými myšlienkami autora,
ktoré knihe dodávajú naozajstnú
hĺbku a vďaka tomu to nie je iba
kniha, ale kniha ktorá vyvoláva
doslova búrku emócií a veľmi veľa vo
vás zanechá. Je to dojemný príbeh o
strate, o ranách osudu a najmä o sile,
ktorú si vyžaduje život po smrti
najbližších. Táto detská kniha je
ocenená ako najlepšia detská kniha
jesene 2015.



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

Názov: Zlaté nebo

Autor: Laura Wood

Vydavateľstvo: Coo-Boo : 2020

ISBN: 978-80-566-1533-1

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

Názov: Kroniky prachu

Autor: Lin Rina

Vydavateľstvo: CooBoo : 2021

ISBN: 978-80-566-2257-5

Sedemnásťročná Lou je očarená krásou
opusteného panského sídla Cardew
House. To miesto ju lákalo natoľko, že
sa začala vkrádať do sadu a nakoniec
aj do domu. Jej návštevy však ukončil
návrat majiteľov. Predtým tiché miesto
ožilo a premenilo sa na dejisko nikdy
sa nekončiacich večierkov a plesov.
Lou sa s majiteľmi spriatelila a začala
si plnými dúškami užívať život
spoločenskej smotánky. Čoskoro však
zistila, že rodina má svoje tajomstvá a
pod trblietavým pozlátkom sa ukrýva
prázdno a temnota.

Krásna historická romantická kniha,
ktorá si určite nájde miesto v poličkách
rôznych knihomoľov. Ponuke pracovať
jeden mesiac v univerzitnej knižnici sa
nedá odolať, a tak plná očakávaní opúšťa
nudné provinčné mestečko a odchádza do
Londýna. Obklopená toľkými knihami sa
len ťažko dokáže sústrediť na svoje
pracovné povinnosti. Navyše jej už i tak
rozptýlenú pozornosť narúša vedúci
knihovník - najprotivnejší muž na svete, s
ktorým nie je ľahké vyjsť. Napriek tomu sa
v nej začínajú prebúdzať city, ktoré nikdy
predtým nepoznala.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Parížska knižnica

Autor: Janet Skeslien Charles

Vydavateľstvo: Ikar : 2021

ISBN: 978-80-551-7683-3

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

Názov: Prvé rany

Autor: Dušan Damián

Vydavateľstvo: enribook : 2021

ISBN: 978-80-89948-51-2

Silný príbeh motivovaný
reálnymi udalosťami
ukazuje, aké nedozerné
dôsledky majú naše
rozhodnutia a že človeka
určujú jeho vzťahy – k
rodine, známym, no i k
spisovateľom. Je to príbeh
o láske, priateľstve a moci
literatúry spájať ľudí
dobrej vôle.

Príbeh má silné autobiografické
črty umocnené autentickými
dialógmi. Človeka rýchlo vtiahne
do atmosféry na začiatku milénia
v mestečku Dunajská Streda, ktoré
sa v tých časoch zotavovalo z
područia organizovaného zločinu.
Čitateľ všetko sleduje očami
hlavného hrdinu, pričom sa mu
odkrýva najmä spleť prvých
vážnych vzťahov dospievajúcej
mládeže v partii chlapcov
hľadajúcich si miesto v spoločnosti.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


