KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE

PÔVODNÁ SLOVENSKÁ
TVORBA
PRE DETI A MLÁDEŽ
ZA ROK 2014

2015

ISBN 978-80-89161-39-3

EAN 9788089161393
2

Historickú zbierku detskej literatúry začala Knižnica pre
mládež mesta Košice budovať v 80-tych rokoch a od r. 2001 ju
doplňuje iba o pôvodnú slovenskú tvorbu pre deti a mládež.
Táto práca je pomerne náročná hlavne z finančného hľadiska,
ale aj z dôvodu, že pôvodná slovenská tvorba dnes vychádza
v množstve vydavateľstiev, často v minimálnych nákladoch
alebo vlastným nákladom autora a v mnohých prípadoch je
priam nemožné sa dostať aspoň k jednému výtlačku. O
mnohých dielach sme sa dozvedali iba z tlače, prípadne z
internetových zdrojov. Keď sme sa aj dostali k jednotlivým
dielam, neboli v dostačujúcom množstve, aby sme ich mohli
sprístupniť okamžite čitateľovi, ktorý o ne požiada.
To sú niektoré dôvody, ktoré nás viedli k vydávaniu
bibliografie pod názvom Pôvodná slovenská tvorba pre deti
a mládež za rok … Prvá bibliografia vyšla za rok 1990. Od
tohto roku sa snažíme každý rok zmapovať maximálne
množstvo pôvodnej slovenskej literatúry, určenej mladým
čitateľom. Zameriavame sa na prvé vydania, hlavne aby
nedochádzalo k duplicite záznamov.
Bibliografické záznamy sú usporiadané abecedne podľa
autora, resp. názvu. Všetky záznamy dopĺňa krátka anotácia.
Bibliografiu dopĺňajú registre – autorský, ktorý zahŕňa
všetkých pôvodcov diela – spisovateľov, ilustrátorov, editorov,
prípadne prekladateľov; názvový a predmetový. Heslá sú
zoradené abecedne a každé heslo má pripojené číslo
záznamu, na ktorý odkazuje.
Bibliografia Pôvodná slovenská tvorba pre deti
a mládež za rok ... je určená predovšetkým pracovníkom
s detskou knihou, aby im pomohla sa orientovať v knižnej
produkcii za ten–ktorý rok.
zostavovateľka
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PÔVODNÁ SLOVENSKÁ TVORBA PRE
DETI A MLÁDEŽ ZA ROK 2015
1
Au a ou : rozprávky z piatich svetadielov /
Výber Elena Slobodová a Eva Hornišová ;
textová úprava a sprievodné texty Elena
Slobodová ; ilustrácie Martin Kellenberger. – 1.
vyd. – Bratislava: Regent, 2014. – 117 s.
ISBN 978-80-88904-86-1 (viaz.)
‒ svetové rozprávky – mladší školský vek
Rozprávky sú pokladmi každého národa. Výber svetových
rozprávok je doplnený stručnými informáciami o krajine
pôvodu a vysvetlivkami cudzích, resp. zastaraných slov.
2
AUXTOVÁ, Ivana
Záhady raketovej ulice nevyriešené / Ivana
Auxtová ; ilustr. Katarína Ilkovičová. – 1. vyd.
– Bratislava: Perfekt, 2014. – 111 s.
ISBN 978-80-8046-690-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Raketová ulica je obyčajná ulica v obyčajnom
meste. Bývajú na nej obyčajné deti, ktorým sa stávajú
neobyčajné veci. V Katkinom dome býva ráno veľký
neporiadok, Samka budí neobyčajný budík a ani Veronikin
psík nie je obyčajný. Čo sú to za záhady?
3
BALCO, Július
Vodnícky karneval / Július Balco ; ilustr.
Martin Kellenberger. – 1. vyd. –
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2014. – 63 s.
ISBN 978-80-8061-773-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
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Pre veľké horúčavy sa z Váhu vyparili všetci vodníci, okrem
Chňuchňuka, ktorý sa nevyparil preto, lebo bol samý sopeľ a
neprestajne mu tieklo z nosa. Pri hľadaní ďalších vodníkov
naďabil na liptovského strigôňa, ktorý mu povedal, že na
Dunaji nejakí vodníci ostali. Vodník vplával do Dunaja a zažil
nepríjemné udalosti: chceli ho chytiť ľudia, aby sa mu
vysmievali. Napokon pri Komárne našiel malú vodníčku
Adelku. Zažili spolu veľa príhod a od nej sa tiež dozvedel o
vodníckom karnevale, teda o tom, kde nájde vodníkov.
4
BELAN, Július
Kamaráti zo Snehuliakova 2 / Július Belan ;
ilustr. Marek Rakučák. – 1. vyd. – Martin:
HladoHlas Group, 2014. – 78 s.
ISBN 978-80-89711-22-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Letné prázdniny ubehli ako voda. Kamaráti
Kuko a Puki musia znova zasadnúť do školských lavíc, no
tentoraz už ako piataci. Okrem čoraz krajšej Grétky a dobráka
Fibiho čaká na nich aj veľa zábavných a nebezpečných chvíľ.
5
BIZUB, Peter
Škriatok Pe-Pe v kráľovstve trpaslíkov / Peter
Bizub ; ilustr. Silvia a Scarlet Fridrichová. – 1.
vyd. – Bratislava: Plat4M Books, 2014. – 77
s.
ISBN 978-80-89642-15-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Malý Peter sa spriatelil so škriatkom Pe-Pe, ktorý u neho
strávil celý rok. Po roku sa majú spolu rozlúčiť, Pe-Pe sa už
môže vrátiť domov. Peter ho ide odprevadiť. Na ceste však
zažijú ešte nejedno dobrodružstvo.
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6
BIZUB, Peter
Škriatok Pe-Pe sa vracia. 3. diel / Peter Bizub
; ilustr. Silvia a Scarlet Fridrichová. – 1. vyd. –
Bratislava: Plat4M Books, 2014. – 67 s.
ISBN 978-80-89642-18-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Škriatok Pe-Pe sa vrátil do sveta ľudí. Nie
však iba tak, ale s dôležitou úlohou. Kráľovná škriatkov Ti-Ti
ho poslala zistiť, akí ľudia teraz sú, či a ako sa zmenili. S tým
mu môže najlepšie pomôcť jeho priateľ Peter.
7
BODNÁROVÁ, Jana
Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy /
Jana Bodnárová ; ilustr. Daniela
Olejníková. – 1. vyd. – Bratislava :
Perfekt, 2014. – 48 s.
ISBN 978-80-8046-663-3
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek
Dita je malé dievča z mesta, ktoré tiež nie je nejako obzvlášť
veľké. Niekto sa v malých mestách nudí. Ale Dita sa nudí
málokedy, pretože rada hľadá vo všetkom niečo iné ako druhí.
8
BOHUNICKÝ, Ľuboš
Poštár slimák Oliver / Ľuboš Bohunický ; ilustr.
Viktor Csiba. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt,
2014. – 94 s.
ISBN 978-80-8046-678-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – mladší školský vek
Oliver túžil od malička stať sa poštárom. Keď sa jedného dňa
dozvie, že sa otvára poštárska škola, neváha a vydá sa na
cestu, rozhodnutý splniť si svoj sen. Nielenže sa bude musieť
naučiť rozpoznávať poštové listy, ale najmä presvedčiť
všetkých, že ich dokáže aj načas rozniesť. A práve v tom je
ten najväčší háčik – Oliver je totiž slimák.
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9
BRANKOVÁ, Emília
Kvapôčka / Emília Branková ; ilustr. Alena
Wágnerová. – 1. vyd. – Bratislava: MATYS,
2014. – 53 s.
ISBN 978-80-8088-409-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – ekológia – voda –
mladší školský vek
Vďaka milým a humorným príbehom o dobrodružstvách jednej
kvapôčky vody deti pochopia, že voda je veľké prírodné
bohatstvo a že životné prostredie treba chrániť a vážiť si ho.
10
BRAT, Roman
Ako šlohnúť Rimanovi Dunaj : interaktívny
príbeh o našich predkoch / Roman Brat ; ilustr.
Peter Pollág. – 1. vyd. – Bratislava: FORZA
MUSIC, 2014. – 125 s.
ISBN 978-80-89359-74-5 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – Slovania – počítačové hry
– starší školský vek
Maxo po letných prázdninách pokračuje vo svojej počítačovej
hre Záhadná cesta do minulosti. V druhom leveli musí podľa
pokynov šlohnúť Rimanom Dunaj, aby sa jeho Slovania mohli
dostať do vnútrozemia a osídľovať ho.
11
CSONTOSOVÁ, Zuzana
Víla Jazmínka a škriatok Vendelín : ako spolu
zachránili les / Zuzana Csontosová ; ilustr.
Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. – Praha: Albatros,
2014. – 61 s.
ISBN 978-80-00-03661-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – environmentálna
výchova – recyklácia odpadu – mladší školský
vek
Čo robiť preto, aby les zostal čistý a zvieratká v ňom
spokojné? Ako sa správať ekologicky? Ktoré bylinky liečia
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a kde rasti plesnivec? Odpovede na tieto otázky, množstvo
rád a nápadov objavíte v tejto knižke.
12
ČULMANOVÁ, Beatrica
Slovenské povesti / Beatrica Čulmanová ; ilustr.
Svetozár Košický. – 1. vyd. – Bratislava:
Príroda, 2014. – 343 s.
ISBN 978-80-07-02401-4
‒ slovenské povesti – povesti o hradoch –
starší školský vek
Časy dávnominulé i dramatické príbehy plné citu, tragédie, ale
aj vernej lásky i odvahy tvoria srdce starých povestí. Pred
našimi očami odkryjú stáročia a postavy mocných vládcov,
rytierov, šľachtičien, mníchov, alchymistov či biednych
poddaných, z ktorých mnohí netušili, ako do ich osudov
zasiahnu nadprirodzené sily a čím sa vykúpi zrada alebo
utrpenie.
13
DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
Bum do pníka! / Danuša Dragulová-Faktorová
; hudba Danuša Dragulová st. ; ilustr. Jarka
Kolačková. – 1. vyd. – Bratislava: DAXE,
2014. – 46 s.
ISBN 978-80-89429-31-8
‒ básničky pre deti – pesničky – hádanky ‒
mladší školský vek –
Veselé básničky, ktoré si deti môžu aj zaspievať podľa
priloženého notového materiálu.
14
DUŠEK, Dušan
Gombíky zo starej uniformy / Dušan Dušek. – 1.
vyd. - Bratislava: Slovart, 2014. – 181 s.
ISBN 978-80-556-0972-0
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek – mládež
„ Rád by som ostal chlapcom až do smrti, rád by
som do svojich knižiek prepašoval samé
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prekvapenia, ohňostroje, lety v zápalkovej škatuľke až na
mesiac, trochu smútku, trochu muziky...“ Trochu, a možno aj
viac, z toho všetkého je i v tomto výbere poviedok. Sú to
poviedky o detstve, o dospievaní, mnohé z nich zo zbierok
pôvodne určených deťom.
15
ĎURIČOVÁ, Ivona
Básničkový karneval / Ivona Ďuričová ; ilustr.
Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. – Bratislava:
Príroda, 2014. – 48 s.
ISBN 978-80-07-02399-4 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Na karnevale básničiek sa stretnete s množstvom postavičiek,
ktoré vám porozprávajú svoje príbehy vo veršoch.
16
Ekoknižka Ježka Separka a Slimáčika
Naturpáčika / Autorka projektu Jana
Končeková ; ilustr. Michal Dudlák. – 1. vyd. –
Košice: Nadácia KOSIT, 2014. – 59 s.
ISBN 978-80-971776-0-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – piesne –
environmentálna výchova – recyklácia odpadu
‒ mladší školský vek – predškolský vek
Jedného dňa stretol slimák ježka, ktorý vyzeral už na prvý
pohľad trochu čudne. Na bodliakoch mal namiesto lístkov
a jabĺčok napichnuté kúsky papiera, ba dokonca aj jednu
fľašku z plastu. Zbieral odpadky, aby nezasypali celú prírodu.
Slimáčik sa k nemu pridal a spoločne hľadajú ďalších
dobrovoľníkov, ktorí budú odpadky zbierať a separovať, aby
sme žili v čistote a poriadku.
17
FAKTOROVÁ, Xénia
Amarandia a Kniha minulosti / Xénia Faktorová
; ilustr. Jozef Cesnak. – 1. vyd. – Bratislava:
DAXE, 2014. – 309 s.
ISBN 978-80-89429-33-2 (viaz.)
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‒ fantazijné romány – starší školský vek
Melanie ani netuší, že po rokoch strávených v Amarandii sa jej
čoskoro začne ďalšie napínavé dobrodružstvo. Odhalia sa
pred ňou desivé tajomstvá minulosti a bude stáť aj pred
najťažším rozhodnutím. Posnaží sa nájsť cestu do sveta ľudí
alebo prejde tajom a nebezpečenstvom až k záchrane
Amarandie? Druhá časť amarandskej trilógie.
18
GAVURA, Ján
Malá šou obrázkov a veršov / Ján Gavura,
Marián Andričík, Andrej Rozman Roza, Paľko
Timko, Anna Timková Lazurová ; ilustr. Mária
Čorejová. – 1. Vyd. – Prešov: Slniečkovo, 2014.
– 61 s.
ISBN 978-80-89314-28-7 (viaz.)
‒ slovenská poézia – poézia pre deti – vizuálna poézia –
mladší školský vek
„Poézia sa stane, keď niekto napíše slová, ktoré potom
pomôžu zapnúť svetlo v hlave niekomu inému“. Antológia
básní a vizuálnej poézie pre deti obsahuje autorské básnické
texty a nápady. Viaceré ukážky vizuálnej poézie boli
inšpirované autormi svetovej literatúry.
19
GREGUŠOVÁ, Andrea
Marína a povaľači / Andrea Gregušová ; ilustr.
Ľuboslav Paľo. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart,
2014. – 109 s.
ISBN 978-80-556-0983-6
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
príbehy o zvieratkách – mladší školský vek
Na povale domu číslo 14 v Tichej ulici žijú traja povaľači –
pavúk Florián, komár Konrád a netopier Piér. Raz sa na
povalu zatúlalo dievčatko. Divoké dievčatko Marína. Odvtedy
sa začali diať na povale nezvyčajné veci. Skrotiť divokú
Marínu nebude pre troch povaľačov vôbec jednoduché.
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20
HABOVŠTIAK, Anton
Najkrajšie oravské povesti / Anton Habovštiak ;
ilustr. Stanislav Lajda ; výber a úprava textov,
slovníček a poznámky Milan Gonda. – 1. vyd. –
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.
– 175 s.
ISBN 978-80-8115-190-3
‒ slovenské povesti– mladší školský vek – starší školský vek
Výber toho najkrajšieho zo zlatého fondu oravských povestí,
doplnený úryvkami originálnych rozprávaní, ktoré zberateľ
kedysi zaznamenal od starých Oravcov.
21
HALVONÍK, Alexander
Mátoha, neboj sa! / Alexander Halvoník ;
ilustr. Lenka Javorská. – 1. vyd. – Bratislava:
Perfekt, 2014. – 78 s.
ISBN 978-80-8046-688-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Mátoží mládenec Bertík sa pohybuje vo
svete, ktorému nerozumie a ktorý nerozumie jemu. Chcel by,
aby sa všetci k sebe správali slušne a aby sa nikto nebál toho,
čoho sa báť nemusí a bál sa len toho, čoho sa treba báť.
22
HATALA, Marián
Spoveď záškoláka / Marián Hatala ; ilustr. Ľubo
Guman. – 1. vyd. – Bratislava : TRIO
Publishing, 2014. – 47 s.
ISBN 978-80-8170-000-2 (viaz.)
‒ slovenská poézia – starší školský vek
Chodenie poza školu patrí k detstvu. Je to
živelnosť, voľnosť a hravosť, čo vedie deti k záškoláctvu.
Rovnaká živelnosť, voľnosť a hravosť je aj v týchto
básničkách.
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23
HERIBANOVÁ, Tamara
Misia Eva v Thajsku / Tamara Heribanová ;
ilustr. Petra Hilbert. – 1. vyd. – Bratislava: Ikar,
2014. – 174 s.
ISBN 978-80-551-4101-5 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek
Evka Šidlová prísne tajnú misiu splnila.
Nielenže vyhrala exotickú dovolenku, ale podarilo sa jej dať
dokopy aj rozhádaných rodičov. Už zasa sú kompletná rodina.
Alebo nie? Evka má totiž ešte jedno želanie. Chcela by
súrodenca. Podarí sa jej nahovoriť rodičov pod thajskými
palmami, aby jej splnili tento sen?
24
HEVIER, Daniel
Veľké bum a malé bum : takto straší malé deti
básnik Daniel Hevier a ilustrátor Ľuboslav
Paľo / Daniel Hevier ; ilustr. Ľuboslav Paľo. –
1. vyd. – Bratislava: BUVIK, 2014. – 64 s.
ISBN 978-80-8124-055-3 (viaz.)
‒ slovenská poézia – poézia pre deti –
predškolský vek – mladší školský vek
Veselé básničky pre všetky detičky.
25
HEVIER, Daniel
Svet zachránia rozprávky / Daniel Hevier ;
grafická úprava Waldemar Švábenský. – 1.
vyd. – Bratislava: TRIO Publishing, 2014. –
102 s.
ISBN 978-80-8170-011-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Základným konfliktom každej rozprávky je boj dobra a zla.
Daniel Hevier ho postavil na aktualizovanej parafráze troch
Andersenových rozprávok (Snehová kráľovná, Dievčatko so
zápalkami a Statočný cínový vojačik), ktoré sú v texte
spomínané. Príbeh otvára množstvo pálčivých problémov
súčasnej doby.

12

26
HLAVATÁ, Dana
Bájky / Dana Hlavatá ; ilustr. Vladimíra
Vopičková. – 1. vyd. – Bratislava: Fortuna
Libri, 2014. – 85 s.
ISBN 978-80-8142-324-6 (viaz.)
‒ autorské príbehy – príbehy o zvieratkách –
bájky ‒ mladší školský vek
Veselé i nevšedné príhody zvieratiek z každého kút sveta,
ktoré nielen pobavia, ale aj niečo nové a zaujímavé odkryjú
malým i veľkým čitateľom.
27
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Strelené rozprávky / Marta Hlušíková ; ilustr.
Alena Wagnerová. – 1. vyd. – Brno : CPress,
2014. – 96 s.
ISBN 978-80-264-0320-3 (viaz.)
‒autorské rozprávky – mladší školský vek
V každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, draci,
čarodejníci a podobné postavy a veci. V tejto nie. V tejto
knižke je spievajúci vysávač, metlopes, čajovníčkovia
i tvrdohlavé nohavice. Dozviete sa, ako sa dá nadýchať drak
alebo ako cestovať na dažďových kvapkách. Proste samé
zaujímavé veci.
28
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Vežovníček / Marta Hlušíková ; ilustr. Alena
Wagnerová. – 1. vyd. - Martin: Vydavateľstvo
Matice slovenskej, 2014. – 71 s.
ISBN 978-80-8115-185-9
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Vo vežových hodinách na Hlavnom námestí
žije škriatok, ktorý sa volá Vežovníček. Vrabce ho niekedy
volajú Hodináčik. Vežovníček sedáva na malej ručičke
vežových hodín a pozoruje námestie. A pritom vidí veľa
zaujímavých vecí...
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29
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Zázračné topánky a iné rozprávky / Text
a ilustrácie Marta Hlušíková ; preklad Heather
Trebatická. – 1. vyd. – Bratislava: MÜSSLER
BOOKS, 2014. – 42 s.
ISBN 978-80-971711-1-7
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách
– anglické texty – mladší školský vek – starší školský vek
Dvojjazyčné, slovensko – anglické veselé rozprávky
o zvieratkách.
30
HORECKÝ, Michal
Ja už budem prváčik / Michal Horecký ; ilustr.
Bruno Horecký. – 1. vyd. – Žilina : GEORG,
2014. – nestr.
ISBN 978-80-8154-077-6 (viaz.)
‒ básničky o abecede – predškolský vek –
mladší školský vek
Zapamätať si abecedu? Nič ľahšie! Ku každému písmenku
v abecede sa dá priradiť meno, chlapčenské aj dievčenské.
A na každé meno je tu básnička.
31
HUBOČANOVÁ, Emília
Zvieratká na dvore / Emília Hubočanová ;
ilustr. Vladimíra Vopičková. – 1. vyd. –
Bratislava : Fortuna Libri, 2014. - 38s.
ISBN 978-80-8142-300-0
‒ básničky o zvieratkách – predškolský vek –
mladší školský vek
Na dvore býva veľa zvieratiek. Kačky, husi, kravička i ovečky.
O každom z nich je pekná básnička.
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32
JAKUBIČKOVÁ, Viola
Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského. 2.
kniha / Prerozprávala Viola Jakubičková ;
ilustr. Andrea Motloch Audy. – 1. vyd. –
Bratislava : Fragment, 2014. – 54 s.
ISBN 978-80-8089-997-4 (viaz.)
‒ slovenské ľudové rozprávky – mladší
školský vek
Kniha obsahuje 9 rozprávok Pavla Dobšinského: Zlatovláska,
Janko a Macko, Drevená krava, O veternom kráľovi, Zlatá
krajina, Radúz a Ľudmila, Čarodejná lampa, Zakliata hora,
Dlhý nos.
33
JOBUS, Braňo
Ja nič, ja muzikant / Braňo Jobus ; ilustr.
Katarína Macurová. – 1. vyd. – Bratislava :
Slovart, 2014. – 142 s.
ISBN 978-80-556-1147-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Malý červotoč Chrumo žil aj s rodinou
u baróna Vlhčila. Raz sa nasťahovali do jeho violončela
a barón sa ich rozhodol zbaviť vymrazením. Poslal violončelo
na severný pól. Tam ho po rokoch objavili a rodina červotočov
bola opäť na svete. Okrem Chruma. Ten zostal vo violončele.
A potom zažil veľa dobrodružstiev aj v iných hudobných
nástrojoch.
34
KARDOŠOVÁ, Babča B.
Traja kamoši a fakticky fantastický bunker :
(*bunker je najtajnejšia skrýša, akú každý
potrebuje) / Babča B. Kardošová ; ilustr. Katka
Slaninková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart,
2014. – 184 s.
ISBN 978-80-556-0978-2 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek
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Juraj má skoro jedenásť a chcel by pieskomila. Alebo psa.
Alebo iné prítulné zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde
domov. Nič z toho mu nedovolia. Všetko je problém. A tak si
Juraj nájde v lese fantastický bunker a troch kamošov. Doktor,
slečna a agent čiže kôň, mačka a pes naučia Juraja, že keď
niečo chce, musí byť trpezlivý, že najlepšie sa premýšľa na
strome a tiež, že všetko nie je vždy tak, ako to vyzerá.
35
KILIÁNOVÁ, Anna
Obed s drakom / Text a ilustrácie Anna
Kiliánová. – 1. vyd. – Bratislava: KVANT, 2014.
– 101 s.
ISBN 978-80-89692-02-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Bol raz jeden hrad a v tom hrade vládol kráľ.
Bol v ňom však aj hradný duch a toho sa kráľ bál. Raz ho duch
vyhnal až na vrchol veže a kráľ sa nevedel dostať späť. Verný
komorník mu privolal na pomoc draka. Drak potom na hrade
zostal bývať v hradnej knižnici.
36
KONOPÁSKOVÁ, Zuzana
Olívia a tajomstvo starých hodín : v krajine
peciválov / Zuzana Konopásková, Lucia
Hanus ; ilustr. Serafína Janošková. – 1. vyd. –
Śtvrtok na Ostrove: Zuzana Konopásková,
2014. – 93 s.
ISBN 978-80-971573-3-3 (viaz.)
‒ príbehy pre deti – dobrodružné príbehy –
výtvarné umenie – holandské maliarstvo – starší školský vek
Olívia, Oliver a Oskar si prezerali veci na povale domčeka
starého otca. Objavili tam staré hodiny, ktoré boli čarovné.
Nielenže vedeli zaznamenávať čas, ale vedeli ho vrátiť aj
späť. A nepotrebovali ani hodinára, ani kľúčik, fungovali aj bez
nich. Stačil len človek, ktorý by skutočne túžil zažiť niečo
celkom nezvyčajné. A Olívia, Oliver a Oskar boli na to ako
stvorení.
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37
LAZÁROVÁ, Mária
Ema a ružová veľryba / Mária Lazárová ; ilustr.
Andrea Tachezy. – 1. vyd. – Bratislava :
Slovart, 2014. – 119 s.
ISBN 978-80-556-1094-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách
– mladší školský vek
Ema žije na brehu mora s mamou, ockom a kocúrikom Rikom.
S kým sa ale má hrať, keď naokolo nie sú žiadne deti? Raz sa
k brehu zatúla veľrybie mláďa. Nie obyčajné, ale ružové.
A hneď sú s Emou kamarátky.
38
LEHOTSKÝ, Ľubomír
Smelý Krutwig a jeho II. železničné rozprávky /
Ľubomír Lehotský ; ilustr. Wioletta Dyląg. – 1.
vyd. – Košice: DEPO PUBLIC, 2014. – 64 s.
ISBN 978-80-971348-1-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o vláčikoch –
mladší školský vek
Malý, smelý a roztomilý rušník Krutwig je celý čierny
a zafúľaný od sadzí. Prežil toho veľa, na železnici i mimo nej.
Odvážne i veselé príhody prerozprával do voľného
pokračovania železničných rozprávok.
39
MARČEKOVÁ, Halka
Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka / Halka
Marčeková ; ilustr. Martina Matlovičová. – 1. vyd.
– Bratislava: Ikar, 2014. – 109 s.
ISBN 978-80-551-3883-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách –
mladší školský vek
Fidlibum je zvedavý televízny škriatok, čo býva v kukučkových
hodinách. Prečo však kuká? O tom sa dozviete v knihe plnej
neuveriteľných príbehov.
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40
MILČÁK, Ján
Jonatán malý ako omrvinka / Ján Milčák ;
ilustr. Renáta Milčáková. – 1. vyd. – Bratislava:
Goralinga, 2014. – 53 s.
ISBN 978-80-89601-04-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Príbeh prváka Jonatána sa začína
v Zabudnutej uličke. Raz v noci do jeho izby príde myšiak Baf
a stanú sa priateľmi. Myšiak Baf bol vynikajúci hráč na pikole,
virtuóz, ale pikolu stratil na železničnej stanici v Žiline.
Postupne sa skamaráti aj s ostatnými Jonatánovými priateľmi
a príbeh pokračuje...
41
MILČÁK, Ján
Starec, ktorý lietal / Ján Milčák ; ilustr. Juraj
Martiška a Maxima Martišková. – 1. vyd. –
Bratislava: TRIO Publishing, 2014. – 88 s.
ISBN 978-80-8170-009-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek –
starší školský vek
Kniha o hľadaní krásy, radosti a šťastia, o poznávaní života
a seba samého.
42
MLČOCHOVÁ, Jela
Hádajkove dobrodružstvá : Dračí zub / Jela
Mlčovchová ; ilustr. Jozef Quis. – 1. vyd. –
Senica: Arkus, 2014. – 130 s.
ISBN 978-80-8103-077-2 (viaz.)
‒ autorské príbehy ‒ príbehy pre deti –
detektívne príbehy – mladší školský vek
Hádajko pátra po zuboch draka, ktorý vraj kedysi žil v horách.
Pátranie však nie je jednoduché – Hádajko sa pri ňom zrúti do
priepasti, absolvuje nebezpečný skok z hradieb, zmení sa na
kúzelníka, pokúša sa dostať na šmykľavú Ihlovú horu... a nad
tým všetkým sa vznáša hrôzostrašný dračí tieň...
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43
NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra
Klára a Tity / Petra Nagyová Džerengová ;
ilustr. Katarína Gasko. – 1. vyd. – Bratislava:
Slovart, 2014. – 177 s.
ISBN 978-80-556-0945-4 (viaz.)
‒ autorské rozprávky ‒ príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Prváčka Klára má v rukách svoje prvé vysvedčenie. Teší sa
na prázdniny, na kamarátov, na dedkov domček. No stane sa
niečo nečakané. Z Afriky sa vráti Klárina mamička. A nepríde
sama. Pricestuje s ňou aj jedno veľké prekvapenie...
44
NÁHLIKOVÁ, Alica
Básničky z peračníka / Alica Náhliková ; ilustr.
Ján Vrabec. – 1. vyd. – Bratislava:
Vydavateľstvo Príroda, 2014. – 48 s.
ISBN 978-80-02404-5
‒ básničky pre deti – mladší školský vek
Jednoduché básničky, ktoré si deti ľahko
zapamätajú.
45
NOVYSEDLÁKOVÁ, Mirka
Prísne tajný denník Miry Danesovej / Mirka
Novysedláková. – 1. vyd. - Košice : Koruna,
2014. – 366 s.
ISBN 978-80-89681-37-2
‒ dievčenské romány – mládež
Mira Danesová, hrdinka knihy, je dospievajúce
dievča so všetkým, čo k tomu patrí. Nie veľmi pekná,
s okuliarmi, strojčekom na zuboch a magnetom na trapasy.
Našťastie má svoj denník, do ktorého si zapisuje svoje
myšlienky a vďaka nemu objaví najväčšie tajomstvo sama
o sebe.
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46
Ovečky v čerešňovom sade: Poviedky pre
deti a násťročných / Zostavila Magdaléna
Gocníková ; výber ilustrácií Marián Potrok. – 1.
vyd. – Bratislava: Perfekt, 2014. – 166 s.
ISBN 978-80-8046-671-8
‒ poviedky – príbehy o deťoch – starší školský
vek
Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť, hlavne,
ak sa v nich popri estetickej hodnote ukrýva i silné etické
posolstvo. Presne túto požiadavku tvorby kvalitných, ale aj
humanisticky ladených textov si kladie súťaž, ktorú už desiaty
rok vyhlásilo vydavateľstvo Perfekt. Výsledkom je zborník
ponúkajúci čitateľom to najlepšie, čo sa v danom roku
v Literárnej súťaži o pôvodnú poviedku pre deti zrodilo.
47
PAĽO, Ľuboslav
Veľká nuda : Tim a Pim / Príbeh napísal
a obrázky namaľoval Ľuboslav Paľo. – 1.
vyd. – Bratislava: TRIO Publishing, 2014.
– nestr.
ISBN 978-80-8170-008-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – čítanie s porozumením –
predškolský vek – mladší školský vek
Myšiaci Tim a Pim sa rozhodli, že sa budú NUDIŤ. Našli si
peknú lúku, pokosili si ju, pohrabali, postavili prístrešok...
a celkom z toho vyhladli. Aby sa mohli pekne najesť, urobili si
ešte stôl a stoličky. A naraz pochopili, že skutočná nuda je
vlastne veľmi ťažká práca...
48
PANÁKOVÁ, Beata
Orfeus a Eurydika / Podľa starovekých
gréskych mýtov prerozprávala Beata
Panáková ; ilustr. Ingrid Zámečníková. – 1.
vyd. – Bratislava: Perfekt, 2014. – 45 s.
ISBN 978-80-8046-669-5
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‒ grécke báje – mýty – starší školský vek
Jeden z najkrajších gréckych mýtov. Príbeh lásky Orfea
a Eurydiky, ktorý pretrváva aj po smrti. Orfeovo putovanie do
ríše smrti pre milovanú ženu inšpirovalo mnohých umelcov básnikov, výtvarníkov i hudobníkov. Kniha je doplnená
informáciami o mýtoch, legendách, o antických bohoch
a hrdinoch.
49
PAVLÍKOVÁ, Jana
Ročné obdobia / Jana Pavlíková ; ilustr. Natália
Zavaďáková. – 1. vyd. – Brno: CPress, 2014. –
64 s.
ISBN 978-80-264-0405-7 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Do tejto knižky sa ukryli štyri čarovné sestry.
Volajú sa Jar, Leto, Jeseň a Zima. Majú takú zázračnú moc,
že šibnutím čarovného prútika vedia premeniť jar na leto,
jeseň či zimu... A do tejto knižky pričarovali veselé básničky
o ročných obdobiach.
50
PAVLOVIČ, Jozef
Cingi – lingi / Jozef Pavlovič ; ilustr. Peter Cpin.
– 1. vyd. – Bratislava: Fortuna Libri, 2014. – 62
s.
ISBN 978-80-8142-315-4 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Okolo nás je veľa zvonenia. Ráno nám zvoní
budík, v škole školský zvonec. Krásne v našich ušiach zvonia
aj básne. Ich zvony sa volajú rýmy. Takýchto zvučných
zvončekov je táto knižka plná.
51
PAVLOVIČ, Jozef
Dúha farbičky si strúha / Jozef Pavlovič ;
ilustr. Ľuba Suchalová. – 1. vyd. –
Bratislava: Mladé letá, 2014. – 77 s.
ISBN 978-80-10-02515-2 (viaz.)
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‒ autorské rozprávky – básničky – mladší školský vek
Z tejto knižky si každý vyberie veselú básničku alebo
rozprávku.
52
PAVLOVIČ, Jozef
Hádankové korenie / Jozef Pavlovič ; ilustr.
Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – Bratislava:
Fortuna Libri, 2014. – 61 s.
ISBN 978-80-8142-363-5 (viaz.)
‒ hádanky – básničky – predškolský vek –
mladší školský vek
Hádanky sú výberom z kníh Roztopašné hádanky, Lov slov,
Polička a jej políčka, Hádali sa hádanky, Hlavolamy, čo
zvládneme hravo sami, Zábavné oriešky pre bystré hlavičky,
Plece, na ňom hádaniek vrece.
53
PAVLOVIČ, Jozef
Pes Celebes a mačka Kamčatka : o dvoch
svetových kuchároch / Jozef Pavlovič ; ilustr.
Stanislav Lajda. – 1. vyd. – Bratislava: Ikar,
2014. – 64 s.
ISBN 978-80-551-3772-8 (viaz.)
‒autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách
– mladší školský vek
Na jednej rovine kdesi pod Kriváňom žili dvaja kuchári – pes
Celebes a mačka Kamčatka. Pes vymýšľal podľa starých
i nových kuchárskych kníh, najmä však podľa vlastnej hlavy
rôzne psie kúsky a zákusky a mačka mu pri tom pomáhala.
54
PASTIRČÁK, Daniel
O kresbe, čo ožila / Daniel Pastirčák ;
ilustr. Daniela Olejníková. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovart, 2014. – nestr.
ISBN 978-80-556-0982-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – starší školský
vek
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Do vesmírnej výšky, kam ďalekohľad nedovidí, do ľudskej
hlbiny, kam neprenikne mikroskop, dovidí rozprávka.
Rozprávka pozná jazyk, v ktorom bol napísaný svet, vie čítať
písmo stvorené pierkom, čo neváži nič.
55
PENZEŠOVÁ, Alena
Prešibané dvojčatá : Magický škrečok / Alena
Penzešová ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Fragment, 2014. – 115 s.
ISBN 978-80-8089-929-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Jakub a Mišo sú dvojčatá. A nie hocijaké. Majú iba desať
rokov, no aj napriek tomu dokážu ako virtuózi brnkať na nervy
každému dospelému, ktorý s nimi príde do styku.
56
PENZEŠOVÁ, Alena
Prešibané dvojčatá : Pomsta bonzákom / Alena
Penzešová ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Fragment, 2014. – 124 s.
ISBN 978-80-8089-987-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Kto by dokázal tolerovať neustále bonzáctvo svojich
spolužiakov? Mišo sa rozhodne pre pomstu a spolu so svojím
kamarátom Tomášom vymyslia skvelý plán. Bonzákom nič
nedarujú. A hanbu utŕži aj Mišove dvojča Jakub, ktorý sa
s jedným bonzákom priatelí.
57
PENZEŠOVÁ, Alena
Prešibané dvojčatá : Strýkova parochňa / Alena
Penzešová ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Fragment, 2014. – 126 s.
ISBN 978-80-8089-949-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
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Mišo a Jakub sa tešia na príchod svojho strýka z Ameriky,
pretože im vždy prinesie super darčeky. Kvôli tomu sú ochotní
zniesť aj to, že musia spať v jednej izbe. Lenže tentoraz im
strýko priniesol anglické učebnice matematiky...
58
PENZEŠOVÁ, Alena
Prešibané dvojčatá : Záchodová špecialita /
Alena Penzešová ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd.
– Bratislava: Fragment, 2014. – 124 s.
ISBN 978-80-564-0002-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Janko s Jakubom konečne vymysleli super plán, ako sa
pomstiť svojim dvom najväčším nepriateľom a triednym
grázlom Mišovi a Tomášovi. Pripravia im čokoládovú
záchodovú špecialitu. Čo však čert nechce, Mišo sa o tom
dozvie a celá vec nakoniec vypáli úplne inak...
59
PENZEŠOVÁ, Alena
V ZOO / Alena Penzešová ; ilustr. Ján Vrabec.
– 1. vyd. – Bratislava: Fortuna Libri, 2014. –
nestr.
ISBN 978-80-8142-221-8 (leporelo)
‒ básničky pre deti – leporelá – predškolský vek
Zvieratká žijúce v zoologickej záhrade sa ukryli
do krátkych básničiek s peknými obrázkami.
60
PETRAŠKO, Ľudovít
Strážca jazera / Ľudovít Petraško ; ilustr. Anna
Hausová. – 1. vyd. - Košice: Pectus, 2014. – 284
s.
ISBN 978-80-89435-18-0 (viaz.)
‒ slovenské povesti – starší školský vek
Povesť rozpráva o ľuďoch, ktorí naozaj žili,
o udalostiach, ktoré nikto z nás nepamätá. Pretože má ku
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skutočnosti bližšie ako rozprávka, niekedy sme ochotní uveriť,
že to, o čom rozpráva, sa naozaj odohralo takto.
61
PROTUŠOVÁ, Nina
Čierna schránka / Nina Protušová. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2014. – 319 s.
ISBN 978-80-551-3941-8 (brož.)
‒ fantazijné romány – starší školský vek –
mládež
Marise Francisovej sa zo dňa na deň zmení
život. Rodičia ju bez vysvetlenia vyhodia z domu s tým, že
musí odísť do inej krajiny. Onedlho na to sa dozvie, že patrí
k vyvoleným, ktorí si môžu život prispôsobovať podľa svojich
želaní. Zároveň sa okolo nej začne diať zradná hra...
62
RAÝMAN, Juraj
Vianočka Udatný, medveď Mňau,
drak Čau a originál princezná
Fujara Lopúchová : rozprávka
o zbojníkoch, strašidlách a o tom,
ako sa stať a ostať človekom /
Juraj Raýman ; ilustr. Vanda
Raýmanová. – 1. vyd. – Vištuk:
Filmotras, 2014. – 122 s.
ISBN 978-80-971369-1-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál
princezná Fujara Lopúchová. Ide o hrdinu nad hrdinov, siláka
čo neváha brániť právo a spravodlivosť a v mene čistej lásky
a morálnych zásad sa pustí za pasy aj so samotným čertom.
63
REICHSTÄDTEROVÁ, Daniela
Usmiate rozprávky z bieleho plášťa / Daniela
Reichstädterová ; ilustr. Daniela Ondreičková. –
1. vyd. – Bratislava: Matys, 2014. – 46 s.
ISBN 978-80-8088-393-5
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‒ autorské rozprávky – rozprávky o lekároch – mladší školský
vek
Mnohé deti nechodia k doktorovi rady. No deti z Nezbedkova
a Posluškova majú takého doktora v bielom plášti, ktorý
dokáže vyliečiť všetky boliestky či neduhy s úsmevom
a humorom. A kto bude pozorne čítať, rozlúšti aj to, čo je
vlastne alergia scolaris, čiže školská choroba.
64
REVAJOVÁ, Toňa
Tvoja Johanka / Toňa Revajová ; ilustr. Ďuro
Balogh. – 1. vyd. – Bratislava: SLOVART, 2014.
– 147 s.
ISBN 978-80-556-1151-8
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek
Johanka sa do Zapadáčika vracia na prázdniny.
Opäť sa stretáva so starými priateľmi. Majke sa vráti mama
a Johanka sa túži zoznámiť s otcom. Popri tom prežíva svoje
bežné starosti a radosti, pomáha mame, stará sa o brata a učí
sa pracovať s počítačom.
65
REZNÍK, Jaroslav
Janko Hraško : ako to naozaj bolo / Jaroslav
Rezník ; ilustr. Peter Cpin. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2014. – 107 s.
ISBN 978-80-551-3809-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Rozprávku o Jankovi Hraškovi snáď poznajú
už všetky deti. Ale ako to naozaj bolo? Aké príhody Janko
Hraško prežil, čo všetko spoznal a naozaj zostal taký maličký?
Možno to prezradí táto knižka.
66
ROJČEK, František
Snehuliačik šepol mame / František Rojček ;
ilustr. Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. - Martin:
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. – 75
s.
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ISBN 978-80-8115-188-0 (viaz.)
‒ básničky – predškolský vek – mladší školský vek
Básnička je záhradka,
vojdi do nej cez vrátka:
cez jej názov medzi riadky,
vyzerajú ako hriadky.
67
SANIGA, Miroslav
O prírode veselo i vážne : Naše Slovensko /
Text Miroslav Saniga ; ilustr. Juraj Martiška,
Miroslav Saniga. – 1. vyd. – 141 s.
ISBN 978-80-8046-689-3 (viaz.)
‒ environmentálna výchova – populárnonáučné publikácie – starší školský vek –
mládež
Miroslav Saniga sa roky túla po našich lesoch a lúkach.
Dôverne pozná slovenskú prírodu, zvieratá i rastliny. V knihe
nájdu deti i dospelí skutočné veselé príbehy, pranostiky,
rekordy, kalendárium i zaujímavosti z ríše zvierat, vtákov,
motýľov i stromov.
68
SLIACKY, Ondrej
Slovenské obrázkové povesti Ondreja
Sliackeho a Mariána Čapku / Napísal Ondrej
Sliacky ; ilustr. Marián Čapka. – 1. vyd. –
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej,
2014. – 87 s.
ISBN 978-80-8115-191-0 (viaz.)
‒ slovenské povesti – komix – mladší školský
vek – starší školský vek
Známe slovenské povesti v netradičnej podobe. Komix je
ľahko čitateľná forma, ktorá deti zaujme predovšetkým
výrečnými obrázkami.
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69
Spievam si ja, spievam : piesne,
porekadlá, riekanky, zvyky, povery
a povesť pre najmenších / Vybrala
a upravila Elena Slobodová ; ilustr.
Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. – Bratislava:
Ikar, 2014. – 29 s.
ISBN 978-80-551-3761-2 (viaz.)
‒ ľudová slovesnosť – riekanky – piesne – porekadlá –
predškolský vek – mladší školský vek
Piesne, porekadlá, riekanky – výber z ľudovej slovesnosti pre
najmenších.
70
STAVIARSKA, Marka
Marínka Somarinka : ako nakrútiš film, aj keď
nie si dospelák / Marka Staviarska ; ilustr. Adela
Režná. – 1. vyd. – Bratislava: Zum Zum
production, 2014. – 129 s.
ISBN 978-80-971737-0-8 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek –
výroba filmu
Jedného dňa, keď sa Marínke Somarinke nepodarí zrealizovať
jej sen, stať sa námorníčkou, rozhodne sa o tom aspoň natočiť
film. Pomáha jej dedo, scenárista. S kamarátmi Jonášom a
Krišpínom, mamkou a tatom, dedom a psom Indym zažívajú
vďaka tomu každý deň zaujímavé príhody a dobrodružstvá.
Práve cez ne Marínka predstaví celý postup výroby filmu.
Nenápadne, vtipne, hrou.
71
STOLIČNÝ, Peter
Ako sa opice naučili vrieskať. Rozprávky
o rekordoch z ríše zvierat / Peter Stoličný ;
ilustr. Viera Kardelisová-Hrúzová. – 1. vyd. Bratislava: Fortuna Libri, 2014. – 79 s.
ISBN 978-80-8142-317-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – zvieratá – rekordy –
mladší školský vek
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Baví vás čítať o tom, čo je najväčšie, najstaršie či
najrýchlejšie? Chcete, aby to bol zároveň veselý príbeh?
Potom je táto kniha presne pre Vás. Veselé rozprávky zo
sveta zvierat sú doplnené zaujímavými informáciami.
72
SVOBODOVÁ, Zuzana
Darček pre deda Mráza / Zuzana
Svobodová ; ilustr. Sylvia Chladná. – 1.
vyd. - Bratislava: MarDur s.r.o., 2014. – 25
s.
ISBN 978-80-89641-87-1(brož.)
‒ autorské rozprávky – vianočné rozprávky
‒ mladší školský vek
Aký dar je najkrajší na svete? To je ťažké rozhodovanie. Aj
malý Kubko o tom premýšľa. Chce totiž niečo podarovať
dedovi Mrázovi. Súčasťou knihy je cédéčko, ktoré nahovoril
Dano Dangl.
73
ŠIMKO, Vlado
Zápisky vojnového dieťaťa / Text, anglický
text a ilustrácie Vlado Šimko ; doslov Ľubomír
Feldek. – 1. vyd. – Bratislava: PETRUS, 2014.
– 180 s.
ISBN 978-80-89233-64-9 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – druhá svetová vojna –
slovenské dejiny – starší školský vek – mládež
Zážitky a rodinné príbehy, ktoré si zaznamenával desaťročný
chlapec, poskytujú nový, autentický pohľad na obdobie konca
druhej svetovej vojny v Bratislave.
74
ŠTELBASKÁ, Zuzana
Mami, kúp mi psa! / Zuzana Štelbaská ; ilustr.
Ľudmila Letkovská. – 1. vyd. – Praha: Albatros,
2014. – 139 s.
ISBN 978-80-00-03694-6 (viaz.)
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‒ príbehy o deťoch – chov psov – mladší školský vek
Ondrej sa snaží svojej mame dokázať, že jeho veľké želanie –
mať vlastného psíka – myslí naozaj vážne a starostlivosť oň
neberie na ľahkú váhu. Avšak na prázdninách u svojho deda
sa presvedčí, že mať štvornohého priateľa nie je vôbec také
jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
75
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník 4 / Zuzka Šulajová. – 1. vyd. –
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2014. – 367 s.
ISBN 978-80-220-1796-1
‒ dievčenské romány – mládež
Napriek tomu, že Paula nezvratne dospieva,
svojho denníka sa nevzdáva a sprevádza ju aj
ďalšími piatimi ročníkmi štúdia. Paule je sprvoti trošku smutno
za bývalými spolužiakmi, hoci s niektorými zostáva v kontakte.
Na začiatku prvého semestra jej však mama povie, že vysoká
škola jej zmení život. Má pravdu?
76
ŠULKOVÁ, Jana
Dievča s maskou / Jana Šulková. – 1. vyd. –
Bratislava: Motýľ, 2014. – 223 s.
ISBN 978-80-8164-028-5
‒ dievčenské romány – mládež
Dievča s maskou je príbeh mladého dievčaťa
o spoznaní samej seba. O tom, že maska, ktorú
Mima nosí, ju zabíja, že odraz, ktorý každé ráno vidí v zrkadle,
nie je jej. Do jej života nečakane vstúpi on. Štipendista, na
ktorého má zakázané sa čo i len pozrieť, nieto sa doňho ešte
zamilovať!
77
ŠVENKOVÁ, Viera
Anička – múdra hlavička / Viera
Švenková ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd.
– Bratislava : Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2014. – 66 s.
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ISBN 978-80-8061-789-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch – predškolský vek –
mladší školský vek
Malá Anička objavuje svet. Každý deň jej prinesie nové
prekvapenie. V škôlke spoznáva nových kamarátov, na
prechádzkach s ockom lúku, les, ale aj mesto .
78
TURAN, Ján
S nosom od zmrzliny / Ján Turan ; ilustr.
František Blaško. – 1. vyd. – Bratislava: DAXE,
2014. – 59 s.
ISBN 978-80-89429-37-0 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Dlhšie veselé básničky o všeličom, vhodné aj
na prednes.
79
TRILECOVÁ, Božena
Rozprávočky aj básničky na doma i do
školičky / Božena Trilecová ; ilustr. Peter
Cpin. – 1. vyd. – Bratislava : MATYS, 2014. –
48 s.
ISBN 978-80-8088-367-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky –
predškolský vek – mladší školský vek
Krátke, vtipné rozprávočky a básničky o zvieratkách i všeličom
inom. Edícia Prvé čítanie.
80
UHER, Pavel
Jazda na levovi : rozprávkové príbehy pre celú
rodinu / Pavel Uher ; ilustr. Anna CigánováPodobová. – 1. vyd. – Bratislava: Dixit, 2014. –
93 s.
ISBN 978-80-89662-12-8
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek – starší školský vek
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Sedem rozprávkových príbehov, z ktorých si každý čitateľ
vyberie to svoje.
81
VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
Krídluška v krajine stratených detí :
rozprávka pre najmenších i najväčších /
Iva Vranská Rojková ; ilustr. Anna
Gajová. – 1. vyd. – Bratislava:
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, 2014. – 68 s.
ISBN 978-80-8061-775-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – didaktické príbehy – mladší školský
vek – starší školský vek
V Severozemi začali miznúť deti. Začalo sa to v moderných
školách draka Mordocha. Tieto školy sa začali budovať aj
v Ríši Slávy. Krídluška spolu s priateľmi sa rozhodla zistiť
pravdu.
82
VRKOSLAVOVÁ-ŠEFČÍKOVÁ, Mária
Veľké dobrodružstvá malého havkáča /
Mária Vrkoslavová-Šefčíková ; fotografie:
Ľubor Čačko ... et al. – 1. vyd. – Bratislava:
Perfekt, 2014. – 108 s.
ISBN 978-80-8046-687-9 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – príbehy o zvieratkách –
mladší školský vek
Túžiš po malom psíkovi a chceš s ním prežiť veselé
dobrodružstvá? S Martinom, s jeho kamarátmi
a s čokoládovým kokeršpanielom Mackom prežiješ krásny rok
v horárni pri lese. Spoznáš zvieratká, zoznámiš sa s prácou
horára i zverolekára. Môžeš pátrať po stratenom psíkovi...
a zažiješ ešte rôzne iné šibalstvá.

32

83
VRKOSLAVOVÁ-ŠEFČÍKOVÁ, Mária
Život na štyroch labkách / Mária VrkoslavováŠefčíková. – 1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2014.
– 183 s.
ISBN 978-80-8046-657-2 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – príbehy o zvieratkách –
mladší školský vek
Príbehy kokeršpaniela Gordona a Gastona začali vychádzať
v časopise Pes a Mačka. Rýchlo si získali srdcia čitateľov
a dočkali sa aj knižného vydania.
84
WAGNEROVÁ, Dagmar
Zaľúbená esemeska / Dagmar Wagnerová ;
ilustr. Detské občianske združenie Korytnačky.
– 1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2014. – 44 s.
ISBN 978-80-8046-674-9 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Veselé básničky, ktoré pobavia všetky deti.
85
ZIFČÁK, Peter
Rozprávky spod skalky / Text a ilustrácie Peter
Zifčák. – 1. vyd. – Martin: Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2014. – 134 s.
ISBN 978-80-8115-171-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Trinásť krásnych rozprávok o princeznách,
vílach, strašidlách i zbojníkoch.
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