
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: Láska za plotom

Autor: Mária Lazárová

Ilustrátor: Andrea Schmidtová

Vydavateľstvo:  Rory : 2020

ISBN: 978-80-973-7320-7

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

Názov: Divoká symfónia

Autor: Dan Brown

Ilustrátor: Susan Batori

Vydavateľstvo: Ikar : 2020

ISBN: 978-80-551-7724-3

Nežná obrázková kniha o sile
túžby a snov. Na konci
dediny pod lesom býva
babička s deduškom. Každý
deň je rovnaký, no iba do
chvíle, keď sa za ich plotom
objaví nečakaná návšteva.
Krásna, dojímavá, nadčasová.
Táto kniha je nielen pre deti
ale aj pre všetkých dospelých.
Pripomína nám, že aj starí
rodičia snívajú svoje sny.

Vydaj sa krížom-krážom
ponad lesy a moria s
majstrom myšiakom a jeho
kamarátmi hudobníkmi.
Zoznám sa so zvieratkami,
ktoré majú svoje tajomstvá a
chcú sa o ne s tebou podeliť.
Zábavné básničky prinášajú
nezabudnuteľný zážitok
celej rodine.



Knihy pre deti

4-6

Kniha rozpráva príbeh malej
Barborky a jej psa Jaša. Nechce sa
im doma upratovať, a tak odídu na
jarmok, ktorý sa práve koná v meste.
Ich vyjašené dobrodružstvo sa
začína, keď sa náhodou rozdelia a
každý si ide svojou cestou. Kým sa
znovu stretnú, spoznajú na
jarmoku rôznych remeselníkov.
Kniha chce prostredníctvom
dobrodružstiev Barborky a Jaša
deťom ukázať, v čom práca
remeselníkov spočíva a čo vyrábajú.

Ela je malá myška, ktorá býva v
útulnej farmárovej pivnici. Čoskoro
sa z nej stane školáčka, a tak jej
babka upletie prekrásny teplý
svetrík. Ale beda! Na svetríku
chýbajú gombičky. Čo len teraz
Ela vymyslí? Prezradím vám, že
gombičky na jej svetríku sú tak
trochu zázračné. Zakaždým keď sa
Ela naučí niečo nové a užitočné,
jedna z nich sa k jej svetríku sama
prikotúľa.

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Jašo na jarmoku

Autor: Soňa Uriková, Tomáš Kompaník

Ilustrátor: Dominika Šikulincová

Vydavateľstvo: aha:slovakia : 2020

ISBN: 978-80-972-9467-0

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

Názov: Gombičky pre myšku Elu

Autor: Alena Penzešová

Ilustrátor: Petra Tatíčková

Vydavateľstvo: Fortuna Libri : 2021

ISBN: 978-80-814-2971-2

https://www.pantarhei.sk/


Knihy pre deti

7-9
Keď Sabínka v sprievode tety prvý
raz vstúpila do dvora pavlačového
domu, pripadala si akási malá a
stratená. Bolo to i tým, že dom
zvonku nebol veľmi zaujímavý.
Vyzeral ako nejaká sivá mušľa. No
keď mušľu roztvoríte, môžete nájsť
perlu. Tak i dom naplno ukázal
svoju zvláštnosť až po vstupe cez
bránu a podchod na dvor.

Marcipán je zlatý retriever,
ktorého si panička s láskou chová
a rozmaznáva. Raz však v
televíznych správach zahliadne,
ako iný pes zachraňuje topiaceho
sa chlapca, a vtedy sa zrodí jeho
túžba pomáhať a nielen bezcieľne
polihovať, chrúmať granuly a
nechať sa mojkať paničkou. Utečie
z pohodlia domova a vrhá sa do
nepoznaného, aby si splnil
zrodený sen.

zdroj: https://pantarhei.sk

Názov: Sabínkine prázdniny

Autor: Jana Bodnárová

Ilustrácia: Martin Kellenberger

Vydavateľstvo: Perfekt : 2019

ISBN: 978-80-804-6926-9

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

Názov: Marcipán má veľký plán

Autor: Zuzana Csontosová

Ilustrátor: Marta Meszárosová

Vydavateľstvo: Albatros : 2019

ISBN: 978-80-566-1285-9



Knihy pre deti

10-12

zdroj: https://pantarhei.sk 

Názov: Videl niekto Jessicu Jenkinsovú?

Autor: Liz Kesslerová

Vydavateľstvo: Fragment : 2020

ISBN: 978-80-566-1796-0

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

Názov: Kapitán Padák a lietajúce auto

Autor: Kristína Balúchová

Vydavateľstvo: Plutošop : 2018

ISBN: 978–80–972-1308-4

Čo by ste urobili, keby ste jedného
dňa zistili, že sa dokážete
zneviditeľňovať? Ešte pred pár
dňami bola Jessica Jenkinsová
úplne obyčajné dievča, no teraz
dokáže zopár vecí, ktoré nie sú
celkom normálne – napríklad stať
sa neviditeľnou, a to bez toho, aby
na to musela čo i len pomyslieť! Jej
najlepšia kamoška Izzy je nadšená –
ale je to skutočne také úžasné? Mať
tajné superschopnosti môže byť
predsa aj veľmi nebezpečné…

Hlavný hrdina, dopravný pilot
Daniel Padák, so svojím Boeingom
737 zavíta tentoraz do Košíc i do
ďalekej Kene. Okrem zábavného
zemepisu prináša čitateľom aj
skvelé správy: na Slovensku bolo
vyrobené auto, ktoré vie skutočne
vzlietnuť!



Knihy pre deti

13-15

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Keď sa sfarbia javory

Autor: Zuzana Burgerová - Cacciabue

Vydavateľstvo: Porta Libri : 2013

ISBN: 978-80-8156-015-6

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

Názov: Bolo to úplne inak

Autor: Kody Keplinger

Vydavateľstvo: CooBoo : 2020

ISBN: 978-80-566-1928-5

Pre sedemnásťročnú Emmu sa v
poslednej dobe všetko komplikuje. A
to aj vďaka mladému susedovi,
ktorého napriek jej
hlbokozakorenenému strachu z
opustenia nedokáže dostať z mysle...
Jej otec sa predsa vykašľal na
rodinu bez mihnutia oka keď bola
malá! Všetci muži sú určite rovnakí!
Podarí sa raz Emme nanovo veriť
mužskému pokoleniu?

Tri roky po masakre na ich strednej
škole. Tri roky klamstiev. Má ešte
zmysel povedať pravdu? Lee, Eden,
Miles, Ashley a Denny sú jediní,
ktorí sa so strelcom stretli a prežili.
Teda, ešte Kellie, ale tú radšej nik
nespomína. Má ešte zmysel vyjsť s
pravdou von? Nie je na pravdu už
neskoro? A komu tým vlastne
pomôžu? Výnimočný príbeh, to
pravé pre fanúšikov kníh Jeden z
nás klame, Farby smútku a Mŕtve
dievča neklame.



Knihy pre 

16+

zdroj: https://www.pantarhei.sk

Názov: Balada o hadoch a vtáčatkách

Autor: Suzanne Collins

Vydavateľstvo: CooBoo : 2021

ISBN: 978-80-566-1994-0

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

Názov: Hviezdy pre teba

Autor: Miroslava Varáčková

Vydavateľstvo: Slovart : 2021

ISBN: 978-80-556-5137-8

Osemnásťročný Coriolanus Snow čaká len
na to, ako zahviezdi v Hrách o život.
Tento rok bude mentorom jedného z
vyvolených. Tvrdo drel, aby dokázal
naplno využiť svoj šarm, vedomosti a
zručnosti a doviesť svojho vyvoleného k
víťazstvu.Lenže šťastena mu nepraje. Jeho
vyvolenou je dievčina z dvanásteho
obvodu. Ich osudy sú odteraz
nerozlučiteľne prepletené. V aréne to bude
súboj na život a na smrť. Mimo arény sa v
Coriolanovi prebúdzajú city... a tak sa
musí rozhodnúť, či bude dodržiavať
pravidlá, aj keď mu jeho pud sebazáchovy
radí niečo úplne iné.

Nový román zavedie čitateľov do sveta, kde aj
čierne mačky nosia šťastie a staré, zdanlivo
nepotrebné veci prebúdzajú fantázia k
novému životu. Volá ju Jednička a jeden pre
druhého znamenajú všetko. Spájajú ich staré
pesničky, neštandardná vášeň a zmysel pre
humor. Keď sa práve nedoťahujú, Žela
zachraňuje svet, tvorí umenie a chodí s
kamarátmi na tajné výpravy. Partia
svojských tínedžerov drží spolu v dobrom i
zlom a v opustenom dome si vytvorila
útočisko, kde to žije. Veria na druhé šance,
nesmrteľnosť korytnačky a silu priateľstva.
Hľadajú zmysel aj tam, kde už často nie je.
Až kým nepohasnú hviezdy.



Verím, že ste si tú svoju 

knihu našli. 

Prajem Vám príjemné 

čítanie.


