Ďakujeme všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zostaveniu
tohto manuálu literatúry pre deti a mládež.
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ISBN 978-80-89161-47-8

Praha: Axioma, 2016. ISBN 978-80-72923-39-7
Veľkoformátové hľadacie a okienkové leporelo.

BERNEROVÁ, Susanne: Potulky nocou

Šamorín: Zelený kocúr, 2016. ISBN 978-80-897612-4-1
Séria kníh sa skladá z piatich samostatných knižiek, ktoré na
seba nadväzujú postavami, miestami, či zvieratkami. Dieťa
sleduje ich príbehy zo stránky na stránku a predostierajú sa
pred neho každodenné, známe udalosti.

Červená čiapočka

Bratislava: Svojtka&Co, 2016. ISBN 978-80-8107-945-0
Malé detské leporelo s pevnými stránkami a pohyblivými
obrázkami. Pri počúvaní rozprávky si deti môžu precvičovať
jemnú motoriku a zároveň si rozprávkový príbeh oživiť.

DE BEER, Hans: Ako sa medvedík stratil
a ako sa našiel

Bratislava: BUVIK, 2016. ISBN 978-80-8124-082-9
Ľadový medvedík Lars žije na severnom póle, kde je samý
ľad a sneh. Zo všetkého najradšej leží na vode a pohojdáva sa
na morských vlnách. Ako aj dnes. Odrazu sa nečakane ocitne
v rybárskej sieti, ktorá ho vytiahne na loď. Keď sa s námahou
zo siete vyslobodí, spoznáva ryšavého kocúra Nema, ktorý mu
pomôže nájsť cestu k rodičom. Odvtedy je Nemo navždy jeho
kamarátom.
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Knihy pre najmenších 1-3 r.

ANTÓN, Josef: Kniha džungle džunglovaté

Knihy pre najmenších 1-3 r.

JANOVIC, Tomáš: Zažmúr očká

Bratislava: Buvik, 2016. ISBN 978-80-8124-081-2
V žartovných riekankách a povedačkách objavujú deti krásu
rýmu a rytmu, pomenúvajú a poľudšťujú veci, prírodu a všetko,
čo ich obklopuje.

JEREMIES, Christian: Paľ ko a Paťko:
veľ ká oslava u tučniakov

Bratislava: Fragment, 2016. ISBN 978-80-564-0171-2
Babička Tučniaková má 90 rokov.To je predsa veľký dôvod na
oslavu! Zišlo sa celé príbuzenstvo a odrazu sa dom hemží tučniakmi. Večer sa totiž koná maškarný bál. Ale ako má babička
v takom zmätku nájsť svoj obľúbený dúhový kostým a rôzne
doplnky? Je skvelé, že jej s hľadaním pomáhajú malý tučniačik
Paľko a nesmelý krokodílik Paťko.

KUBAŠTA, Vojtech: O Červenej čiapočke

Bratislava: Albatros, 2016. ISBN 978-80-0004464-4
Kto by nepoznal príbeh o Červenej čiapočke, ktorá sa vydá
za svojou starou mamou, aby jej zaželala všetko najlepšie
k narodeninám. Čiapočka však netuší, aké nebezpečenstvo na
ňu po ceste číha. Ako to všetko dopadne – zvíťazí dobro nad
zlom? Zamilujte si zas a znovu klasický príbeh, tentoraz v jedinečnom spracovaní slávneho českého výtvarníka Vojtěcha
Kubaštu.

METSOLA, Aino-Maija: Počítání

Praha: Baobab, 2016. ISBN 978-80-75150-21-9
Leporelo s okienkami a interaktívnymi úlohami pre dieťa, pri
ktorých sa učí počítať do desať.
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Košice: Knižná dielňa, 2016. ISBN 978-80-970776-6-2
Kniha o zime, lyžovačke a iných radostiach s minimom textu.

LUKEŠ, Rudolf: Tiger a jeho kamaráti

Bratislava: Albatros, 2016. ISBN 978-80-00-04289-3
Séria priestorových leporiel s výrezmi. Krátke texty zoznámia
najmenších čitateľov so zvieratkami ako domácimi, tak aj tými
exotickými.

MACUROVÁ, Katarína: Prečo nekvitneš?

Praha: Albatros, 2016. ISBN 978-80-566-0023-8
Tá je krásna! zaradoval sa medvedík, keď vo svojej záhradke
objavil zvláštnu rastlinku. Každý deň ju polieval, chránil pred
silným slnkom a nikdy jej pred spaním nezabudol popriať
dobrú noc. No kvetinka nič. Prečo nekvitneš? dumal malý záhradník. Netušil však, čo sa zatiaľ deje pod zemou.

THYDELLOVÁ, Johanna: Máme v škôlke
prasiatko

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-4782-6
Malé prasiatko je smutné. Je stále iba samo. Už ho to nebaví.
Chce chodiť do škôlky, medzi deti. Ale môžu chodiť prasiatka
do škôlky?
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Knihy pre najmenších 1-3 r.

LIE, Bjorn Rune: Na horách v Závejove

Knihy pre najmenších 1-3 r.

WEINER-KRÁĽ, Imro: Príbehy kocúra
Mineta

Bratislava: Petrus, 2016. ISBN 978-80-89233-90-8
Kniha, pôvodne napísaná pre dcéru autora, známeho maliara.
Príbehy o kocúrikovi, ktoré sprevádzali malú Elise niekoľko
rokov dnes potešia všetky deti, ktoré majú radi zvieratká.

Zvieratká

Bratislava: Svojtka&Co, 2016. ISBN 978-80-8107-852-1
Šesť malých leporiel so zvieratkami rozdelenými do základných skupín pre najmenšie deti.
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Bratislava: Q111, 2016. ISBN 978-80-89092-78-9
Milý a hravý text Jaroslavy Blažkovej, tej skvelej rozprávačky skvelých
príbehov, ktorý ešte stihol vyjsť na konci šesťdesiatych rokov na pokračovanie v Zorničke a potom zostal kdesi „odpočívať“, si aj dnes zasluhuje pozornosť, rovnako ako si aj dnešné deti zaslúžia toto pôvabné, dynamické a vtipné čítanie o putovaní chlapca Ivana s mačiatkami
vo vreci, ktoré zlá Kokrhela poslala Ivana utopiť. Po viacerých dramatických zvratoch všetko napokon dobre dopadne a Ivan s mačičkami
obveseľujú ľudí svojimi originálnymi vystúpeniami a Kokrhela, teraz
už zmenená a milá, chodí s nimi ako dobrá stará mama

ČÁPKA, Ján: Nože rýchlo povedz: ilustrované hádanky
Žilina: Georg, 2016. ISBN 978-80-8154-144-5
Hádanky doplnené ilustráciami.

ČUKOVSKIJ, Kornej: Doktor Jajbolíto

Bratislava: BUVIK, 2016. ISBN 978-80-8124-083-6
Jajbolíto je zázračný doktor. Je aj veľký dobrák a má nadovšetko rád zvieratá. Rozumie ich reči a vie vyliečiť každú ich
boliestku. Mnohé zvieratká žijú uňho v domčeku. V jeho pracovni si svorne nažívajú zajace, kačka Kika, pes Avva, v skrini
býva veverička, na pohovke pichľavý ježko, biele myšky, prasiatko Kroch-Kroch, papagáj Karudo. Pomáhajú si navzájom
a keď dostanú správu, že v Afrike ťažko ochoreli opice, bez
otáľania sa vyberú za nimi, aby ich zachránili.

DAHL, Roald: Obrovský krokodíl

Nitra: Enigma, 2015. ISBN 978-80-8133-045-2
Obrovský krokodíl sa vystatuje, že si dá k obedu jedno z detí
a vymýšľa triky, ako by ich oklamal. Prestrojí sa za palmu, keď
mu to nevyjde, tvári sa, že je hojdačka... No jeho zákernosti
a prestrojenia odhalia zvieratá z džungle - hlavne slon Bimbalón.
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Knihy pre deti 4-6 r.

BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Mačky vo vreci

Knihy pre deti 4-6 r.

DAHL, Roald: Žirafa, Pelly a ja

Nitra: Enigma, 2015. ISBN 978-80-8133-046-9
Počuli ste už o firme BČO – bezrebríkové čistenie okien? Čo
iné by žirafa s dlhočizným krkom, pelikán s obrovským zobákom a šikovná hybká opička mohli robiť? Keď našu nezvyčajnú trojicu pozve Voj¬voda z Hampshire, aby vyčistila 677
okien na jeho zámku, nečudo, že zažije tie najneuveriteľnejšie
dobrodružstvá. A s nimi aj ich malý priateľ Billy. Toto jedinečné trio milujúce dobrodružstvo teší a zabáva milióny malých
čitateľov všade na svete.

DAHL, Roald: Jurov zázračný liek

Nitra: Enigma, 2015. ISBN 978-80-8133-041-4
Jurova starká je ufrflaná zošúverená babizňa, ktorá má vo
zvyku nielen jedávať odporné veci, ale sa aj odporne správa
k svojmu vnukovi. Keď to už Juro s ňou nemôže vydržať, rozhodne sa, že tú jej mrzutosť navždy vylieči. Namieša jej veľmi zvláštnu medicínu, ktorá je rovnako odpudzujúca ako ona
sama, a ktorá má ... šokujúci účinok!

DAHLIN, Petrus: Skôr než som prišla na svet

Bratislava: Verbarium, 2016. ISBN 978-80-89612-66-6
Jedného zimného dňa sa starý otec vyberie na chatu so svojimi
vnučkami. Mia tam už bola, Lea však ešte nie. Kde vlastne
bola predtým, než sa ocitla v maminom brušku? Možno si
bola vo vesmíre, povie jej sestra. Že by bola malou čiernou
dierou, menšou ako zrnko prachu? Semiačkom či hviezdou?
Kým spolu nosia drevo na oheň, napadajú im rôzne veci...

FUTOVÁ, Gabriela: O Bezvláske: aby sa
všetky deti usmievali

Poprad: Dobrý anjel, 2015. ISBN 978-80-972298-0-1
Príbeh netypickej a krásnej hrdinky Bezvlásky, ktorý všetkým
vysvetlí, že nie je podstatné, kto má aké vlasy, aké nohy a aké
uši. Podstatné je len jedno. Srdiečko.
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Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2015. ISBN 978-80-8161-117-9
Kniha Kam odišiel dedko? si kladie za cieľ pomôcť malým
deťom vyrovnať sa s myšlienkou smrti niekoho, koho mali
veľmi radi. Odporúča, aby si spomínali na všetky tie dobré
veci, ktoré daný človek urobil, alebo na všetko, čo spolu zažili. Zabudnúť nie je riešenie. Prijať stratu a vyrovnať sa s ňou
je cesta, ktorá vedie do svetla. Táto kniha rieši ťažkú otázku
s citlivosťou a súcitom a vedie malé deti, aby uverili v zvláštne
ale nádherné miesto, ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú,
keď zomrú.

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Anabelka sa smeje
dvojhlasne

Bratislava: Q111, 2016. ISBN 978-80-89092-80-2
Príhody dievčatka Anabelky sa rozvíjajú od chvíle, keď si
Anabelka uvedomí, že má „dvojičku“ Aklebanu (čítaj odzadu)
- svoj tieň. S ňou, potom prežíva pekné tiché chvíle, výmysly
i smiechoty - z toho vzišlo, že Anabelka sa smeje dvojhlasne.
Knižka je zároveň dôkazom, že možno umelecký text skĺbiť
i s poznávaním - Anabelka s Aklebanou zároveň sledujú, ako
sa v mamičkinom brušku vyvíja budúci braček, ktorý sa napokon narodí ako úžasný dar priam pod vianočný stromček.

KOVAČ, Polonca: Bylinky malej čarodejnice

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-1466-3
Malá čarodejnica Kvetka Herbahexa lieta na zubnej kefke,
pozná liek na každú chorobu a pomáha všetkým zvieratkám
i deťom na okolí. Rozprávkové príbehy malej čarodejnice sú
doplnené obrázkami byliniek aj konkrétnymi receptami na
rôzne neduhy.

LAZÁROVÁ, Mária: Tri mačiatka tety Mily

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2351-1
Zoznámte sa s Herkulesom, Jonášom a Lucinkou, mačiatkami, ktoré vyrastajú u láskavej tety Mily. Ich veľké dobrodružstvo sa začne v deň, keď jastrab unesie malú Lucinku. Herkules a Jonáš neváhajú ani chvíľu a rozbehnú sa za ňou. Po
ceste stretnú zábudlivého zajaca Karotku a jeho priateľa orla
Maxa. Pomôžu kocúrikom pri záchrane sestričky a stanú sa
z nich dobrí priatelia. Tu sa však príbeh troch mačiatok nekončí. Kým sa vrátia k svojej tete Mily, zažijú ešte všelijaké
dobrodružstvá.
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Knihy pre deti 4-6 r.

HOUSEOVÁ, Catherine: Kam odišiel dedko?

Knihy pre deti 4-6 r.

LE, Khoa: Meduška

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-5101-4
Meduška je malé dievčatko s medovou pokožkou. Rada
sa hrá vonku, no nechce nosiť klobúčik. Až jedného horúceho dňa ju na lúke postretne nepríjemné prekvapenie...
Slovensko – anglicky.

LE, Khoa: Strapúšik

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-5102-1
Strapúšik sa veľmi nerád češe. Ale čo ak si v jeho strapatej
štici uvijú hniezdo dva holúbky? Na vlastnej koži zistí, prečo
je česanie dôležité.

MILLER, Pat Zietlow: Sofia a tekvička

Bratislava: Verbarium, 2016. ISBN 978-80-89612-45-1
„Tie dve chodia spolu všade: do knižnice, pozdraviť kamarátky
tekvice na trh, aj sa hrať do záhrady. Vravíte si: No a? Nejaký problém? Ani nie, len taká drobnosť - Betka je tekvica.“ Toto sú prvé
vety nádherného príbehu o nevšednom priateľstve, ktoré vás zabaví
i chytí za srdce. Dá sa priateliť s niekým, kto vyzerá úplne inak?
A ako jeho odlišnosť zoberú ostatní? A čo bude s tekvičkou, keď
začne mäknúť? Pat Miller sa pri písaní inšpirovala svojou dcérkou,
ktorá sa ako malá kamarátila s tekvicou. Vďaka veselým a milým
ilustráciam Anne Wilsdorf vznikol nesmierne pôvabný a čarovný
príbeh, ktorý si okrem detí určite zamilujú i rodičia.

ONDREJIČKA, Erik: Abecedári

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,
2015. ISBN 978-80-8061-791-2
Dobrodružstvo sa začína, keď písmenká povyskakujú zo zošitov a z kníh. Sú hlavnými hrdinami jednoduchých príbehov
zachytených na ilustráciách. Chaos medzi písmenkami vyrieši
múdry paragraf, ktorý na zoradenie písmen použije slovník.
Tak má znova každé písmeno svoje miesto.
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Bratislava: Citadella, 2015. ISBN 978-80-8182-003-8
Tento príbeh je o Žabke, ktorá chce byť hocikým len nie slizkou, mokrou žabou. Snáď by mohla byť Mačičkou, Zajkom,
alebo Sovou? Keď však príde veľký hladný Vlk, ktorému nechutia žabky, náš hrdina pochopí, že možno nie je až také zlé
byť žabkou a má to svoje výhody. Je to veselá a úprimná kniha
o sebaprijatí. Príbeh o tom, že každý z nás je jedinečný a ako
je dôležité milovať to, kým sme, našu rozmanitosť. Namiesto
toho, že sa snažíme napodobňovať iných.

RODARI, Gianni: Rozprávky po telefóne

Bratislava: Artforum, 2016. ISBN 978-80-8150-138-8
Rozprávky nemusia byť dlhé ani poučné. Tieto sú, naopak,
krátke. Prekvapivé. Zábavné. Zvláštne. Akoby vymodelované
z detských myšlienok a podľa detských pravidiel. Sú o múdrych deťoch a smiešnych dospelých. Niekedy trochu preháňajú, len čo je pravda, no ale čo ak niekedy niekde predsa len
existoval zmrzlinový palác a čo ak sa dá výťahom doletieť až
na Venušu...

SCHMIEDT, Annie M.G.: Špinuška

Bratislava: Verbarium, 2015. ISBN 978-80-89612-43-7
Že kto je Špinuška? Nuž, najšpinavejšie dievčatko na svete.
Jej samej to až tak neprekáža, zato veľmi dobre vie, čo si želá
mamička: aby sa jej aspoň raz v živote podarilo zostať čistou.
Spolu so svojím psíkom sa naozaj snaží, ale vždy jej to čosi
prekazí. Vôbec nemôže za to, že raz sa jej na hlavu vyleje vedro
farby, inokedy ostrieka celú izbu paradajkovou polievkou či
zaplaví polovicu mesta penou, keď sa pokúša očistiť od špiny.

ŠPAČEK, Ladislav: Deduško, rozprávaj:
etiketa pre chlapcov a dievčatká od 3 rokov

Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3923-9
Slušné správanie je to najcennejšie, čo môžu dať rodičia svojim deťom. Naučiť ich pozdraviť, správať sa zdvorilo na ulici,
na návšteve, vypestovať v deťoch správne návyky, ako držať
príbor, pohár, ako sedieť pri stole - to sú hodnoty, ktoré ich
budú sprevádzať po celý život.
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Knihy pre deti 4-6 r.

PETTY, Dev: Nechcem byť žabou

Knihy pre deti 4-6 r.

ŠTELBASKÁ, Zuzana: Filipko

Bratislava: Albatros, 2016. ISBN 978-80-566-0009-2
Filipko, Zorničkin brat, objavuje úžasný svet zvieratiek v lese
a pri vode na rybačke s ockom. Je to pôvodná slovenská knižka
a každé zvieratko je z nášho dôverne známeho okolia – diviak, kaňa, vretenica, nočný motýľ, pstruh... S každým sa spája
zaujímavý príbeh, ktorý sa čiastočne odohráva vo Filipkovej
fantázii, čiastočne je realitou.

VYMAZALOVÁ, Lenka: Netreba sa školy báť

Bratislava: Fragment, 2016. ISBN 978-80-564-0157-6
Príbehy malého prváčika zoznámia deti s tým, čo je šlabikár
a čo všetko sa musí zmestiť do aktovky, prečo v škole zvoní,
načo je žiacka knižka a čo robia týždenníci. A všetci predškoláci sa budú tešiť do školy.

WIDŁAK, Wojciech: Pán Guľôčka

Prešov: Slniečkovo, 2016. ISBN 978-80-89314-31-7
Krátke príbehy pre deti všetkých vekových kategórií. Tolerantná
kniha ktorá učí rešpektovať pravidlá a kde sa vždy môžete spoľahnúť na odpúšťajúci úsmev pána Guľôčku. Pán, ktorý vie, ako sa
vysporiadať s katastrofou, prísť so zaujímavou zábavou a pritiahnuť pozornosť. Pretože v dome Pána Guľôčku nie je nikdy nuda.
Ako niekedy málo stačí, aby sa stali veci zázračné, a zároveň nás
pritom neodvádza od skutočnosti. Problémy typu – noví susedia,
stratené okuliare, krídla – sú bežnými situáciami a ich riešenia sú
často ľudskými či detskými riešeniami v plnej miere.

ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o malých tvoroch

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2353-5
V knihe Veľká kniha o malých tvoroch sa deti zoznámia s lietajúcimi i plávajúcimi potvorkami, čo sa hmýria svetom hmyzu.
Dočítajú sa, čo jedia, ako sa rozmnožujú i to, ako sa vyvíjajú
od hmyzieho bábätka až po dospelý hmyz. Na stránkach plných nádherných obrázkov sa dozvedia, ktorý chrobák nie je
chrobák, čo robí cez deň nočná mora, ako včely vyrábajú med,
prečo svrčky cvrlikajú a ešte oveľa viac zaujímavostí zo života
chrobákov, mušiek a iných potvoriek. Popritom sa zahrajú na
schovávačku s muchou, ktorú musia nájsť na každej dvojstrane.
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Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-771-5
Preklad Balogovych textov prináša pre čitateľa nielen zábavu
a vtip, ale aj možnosť vlastného kreatívneho angažovania sa.
Texty inšpirujú a podnecujú k tomu, aby sa čitatelia zamysleli nad významom slov, slovných spojení a mnohoznačnosťou
niektorých pojmov, ale tiež situácií v bežnom živote, ktoré si
doteraz ani neuvedomovali.

BARRIE, James Matthew: Peter Pan

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1425-0
Rozprávkový príbeh nás zavedie do Krajiny-Nekrajiny, kde žije
odvážny Peter Pan, víla Cililing, nezbední Stratení chlapci, ktorým chýba mama. V rozprávkovom svete sa ocitne aj Wendy,
dievča z normálneho sveta, so svojimi dvomi bratmi a zažijú
tam množstvo dobrodružstiev. Spoznajú kapitána Háka, tikajúceho krokodíla, dobrotivého Vtáka-Nevtáka, či tlupu indiánov.
Hoci mnohé situácie vyzerajú nebezpečne, dobro, priateľstvo
a spravodlivosť zvíťazia. Ako v každej správnej rozprávke.

BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Ohňostroj pre deduška

Bratislava: Q111, 2016. ISBN 978-80-80902-79-6
Príbeh vnuka Andreja, ktorý spolu s kamarátom Rudom Brdom
chystajú dar pre deduška k päťdesiatinám: neobyčajný dar! Že je
s tým spojených kopa milých i nemilých zážitkov, protivenstiev
zo strany žalobaby a klamárky Mirabely, ba i dobrodružstva
a tajomnosti? Akože inak! Tak to už v živote Andrejov, Rudov
a podobných chlapcov chodí. Hlavná vec, že darčeky napokon
boli, a naozaj neobyčajné. Veď ktorýže deduško, okrem toho
Andrejovho, dostal k narodeninám pravú hviezdu?

BŘEZINOVÁ, Ivona: Lentilka pre dedka Edka

Bratislava: Perfekt, 2015. ISBN 978-80-8046-729-6
Príbeh sa začína nevinnou historkou, kedy dedka Edka privedú domov policajti. Niežeby niečo zlé urobil, ako si pravnúčik
myslel, ale preto, že domov jednoducho netrafil. Nemohol si
spomenúť, kde býva, ani to, ako sa dostane domov. Postupne
sa roztáča kolotoč situácií, v ktorých si rodina uvedomuje, že
s dedkom nie je úplne všetko v poriadku. Po vyšetrení u doktora stanovili dedkovi diagnózu. Dedko Edko trpí Alzheimerovou chorobou. Vnúčik Dodko, vždy pripravený s čokoládovými lentilkami, sa stáva dedkovým ostrovom istoty.
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Knihy pre deti 7-10 r.

BALOG, Zvonimír: Jednonohý pes a krátkozraké kurie oká

Knihy pre deti 7-10 r.

DUŠEK, Dušan: Pištáčik

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2394-8
Pištáčik je veselý chlapík. Žije v Šaštíne – to je tam, kde si
ľudia jeden z druhého radi uťahujú a radi sa na tom smejú. Pištáčik je kamarát s vrabcami, so škorcami, stehlíkmi či
s drozdami, ba aj so zlým vtáčiskom Lojzom; prilietajú do
jeho záhrady, kde ich čaká čerešňa so známou reštauráciou pre
všetky vtáky. Okrem nich má ešte jedného kamaráta – verného psa Čujka a veľa známych. So všetkými dobre vychádza,
trápi ho len podvaznoha, známy fiškus – ušomraný Marcel.
Ten mu kazí všetky plány. No zároveň je s ním veselo.

ELIOT, T. S: Šibalova príručka šikovných
mačiek

Prešov, Občianske združenie Slniečkovo, 2015.
ISBN 978-80-89314-29-4
Šibalova príručka šikovných mačiek je pútavá kolekcia humorných básní pre deti. Poézia, ktorá ponúka živý a zábavný
pohľad na úsmevné vyvádzanie mačiek a slabosti ľudí. Majiteľ
mačky spozná možno príkladov správania mačiek, a vnímavý
čitateľ uvidí početné paralely v ľudských postojoch a správania.

HEVIER, Daniel: Škola po škole: z poslednej lavice našepkáva Daniel Hevier

Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015.
ISBN 978-80-8119-088-9
Básničky a príbehy zo školy, ktoré sa mohli prihodiť každému
školákovi, školníkovi alebo učiteľovi.

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Mlynčeky tety Hrozienky

Brno: CPress, 2016. ISBN 978-80-264-1004-1
Na treťom poschodí domu býva teta Hrozienka, ktorá má na
poličkách ozdobné mlynčeky. Ukrýva v nich tajomstvá. Potom tie tajomstvá narastú, teta Hrozienka sa posadí do okna
a melie a melie a melie...
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Praha: Albatros, 2016. ISBN 978-80-00-04288-6
Desaťročná Hannah a jej mamka si plnia svoj sen. Obe milujú
pečenie a otvárajú si vlastnú pekáreň. Musia sa však presťahovať a Hannah si zvyká na novú školu.

CHAPMAN, Linda: Priateľstvo plné koláčikov: lyžička tajomstiev

Praha: Albatros, 2016. ISBN 978-80-00-04391-3
Vďaka mamkinej pekárničke si Hannah rýchlo obľúbili aj spolužiaci v novej škole. Čosi sa však deje s jej priateľkou Miou.
Správa sa čudne, akoby sa snažila silou-mocou zapadnúť medzi ostatných. Ako docieli, aby ju mali radi, aj keď zostane
sama sebou?

JOBUS, Braňo: Zvon

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2361-0
Rozprávková kniha o víle Duchoslave, uhľobarónovi a jeho
nepodarenom synovi, o výrobe zvona, ale hlavne o láske.

JOHANSEN, Hanna: Ja som tu len mačka

Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-756-2
Život so psom je krásny, zábavný, jednoduchý. Pes je predvídateľný, vždy viete, ako zareaguje na nejakú situáciu. Ale
mačka? Čo si vlastne myslí mačka? Mačka je dokonalé, nežné,
perfektné a nevyspytateľné stvorenie, ktoré má jasný a nekompromisný pohľad na svet.
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Knihy pre deti 7-10 r.

CHAPMAN, Linda: Priateľstvo plné koláčikov: cukor&škorica

Knihy pre deti 7-10 r.

JOHN, Jory: Miles a Niles: kto z koho

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-4723-9
Miles Murphy je známy ako majster žartíkov. Je najväčší šibal
a v škole nemá konkurenciu. Keď sa musí náhle presťahovať
do nudného Drichmanského údolia, jedno je jasné: aj v novej
škole bude najlepším vtipkárom všetkých čias. No má to jeden
háčik. Drichmanská akadémia prírodných vied a literatúry už
takú hviezdu má! Súťaž o najsmiešnejšie nápady a najvtipnejšie žarty sa začína – a z dvoch konkurentov sa postupne stanú
komplici a kamaráti. Len riaditeľovi Barrymu Barkinovi to
akosi nie je smiešne...

KARDOŠOVÁ, Barbora: Traja kamoši
a fakticky fantastický poklad

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2352-8
Juraj má svoj fantastický bunker a v ňom svetových kamošov
– koňa doktora Haflinga, psa agentku Bondy a mačku slečnu
Mliečnu. Ku šťastiu mu ešte chýba nájsť poklad profesorky Angeliky Múdrej. Hľadanie pokladu skomplikuje stratená pieskomilka aj príchod cirkusu. Podarí sa Jurajovi rozlúštiť tajnú mapu
a nájsť zakopaný poklad? Aké tajomstvo má pre všetkých pripravené mama? A čo všetko sa musí stať, aby Juraj prišiel na to,
že všetko, čo máme radi, je pre nás vzácne ako poklad?

KARPINSKÝ, Peter: Adela, ani to neskúšaj!

Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-766-1
Táto kniha vznikla podľa skutočnosti, hoci je celá vymyslená.
Autor verí, že niekde žije nejaká Adela. Napriek tomu, že nebýva v Žltom dome a možno sa ani nevolá Adela. Nemá bratov
Mira a Miška, ktorý si hovorí Čumendal a ani jej mama nie
je v nemocnici. Ale i tak je to Adela, ktorá vystupuje v týchto
príbehoch, hrá futbal, vie sa pobiť so životom a miluje humor.

KOLOZSI, Angéla: Emília a anjel, ktorý sa
volá Ďuro Kremnický
Bratislava: Verbarium, 2016. ISBN 978-80-89612-51-2

Ďuro Kremnický je taký zvláštny strážny anjel: zarastený, nie veľmi citlivý,
a tak trochu aj sebecký. Občas si neplní svoje povinnosti a potom sa spolu
so svojím chránencom dostane do problémov. Zo všetkého najradšej sa
prevteľuje do svojho pozemského tela, keďže miluje chute a vône. Jeho
chránenkyňa Emília je školáčka s mladším bratom, ktorý jej poriadne lezie
na nervy. Rada sníva a nádherne kreslí. Chystá sa na výtvarnú súťaž, no
keďže jej strážny anjel si opäť raz dal pohov, skončí v nemocnici a nie je isté,
či sa na nej bude môcť zúčastniť. Ďuro chce svoju chybu napraviť a zavolá
na zem svojich dvoch anjelských kamarátov. Medzitým sa všetko ešte viac
zamotá a nešikovní anjeli spôsobia v Emilínej rodine poriadne zmätky.
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Bratislava: Verbarium, 2015. ISBN 978-80-89612-56-7
Ako vyzerajú ideálne prázdniny? Predsa na opustenom ostrove so svojou najlepšou kamarátkou. Pri chytaní rýb, hádzaní sa
do morských vĺn a pozorovaní divých zvierat... Až kým sa pri
ockovej návšteve blankytná obloha nezamračí... Tina si však
zvykne nájsť dôvod na šťastie aj v povážlivej situácii. Dokáže
to aj tentoraz?

LINDGRENOVÁ, Astrid: Mio, môj Mio

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2288-0
Kniha Mio, môj Mio svetoznámej autorky Astrid Lindgrenovej je o deväťročnom chlapcovi, o ktorého sa nikto nezaujíma.
Vyzerá to, že ešte aj keď sa stratí, akoby si to nik ani nevšimol.
A tak sa vydáva do čarovnej krajiny, kde hľadá svojho vlastného otca. Otec, ktorého nájde, je kráľ a jeho kráľovstvo treba
zachrániť pred zákernými nepriateľmi. Na svojom lietajúcom
koni so zlatou hrivou sa odvážny kráľovský syn podujme na
dobrodružnú výpravu na záchranu kráľovstva.

LINDGRENOVÁ, Astrid: Pippi Dlhá
Pančucha (3-dielny set)

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 0000003662946
Podivuhodné príbehy zo života svojrázneho dievčaťa s neobvyklým správaním, menom aj výzorom, ktoré poznajú deti na
celom svete. Pippi žije sama bez rodičov vo Vile Vilôčke s koňom a opicou. Pippi však nie je vôbec smutná, má kamarátov
– susedov Tommiho a Anniku. Všetky tri deti spolu prežívajú
rôzne bláznivé dobrodružstvá, až sa nakoniec vydajú loďou na
ďaleký ostrov, kde kraľuje černošský kráľ Efraim.

MILNE, Alan Alexander: Medvedík Pú

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2368-9
Pôvabná rozprávková knižka o príhodách malého medvedíka a jeho priateľov s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda. Každá nová generácia detských čitateľov nanovo prežíva
s Medvedíkom Pú a jeho kamarátmi Prasiatkom, Híkajom,
Krištofom Robinom a Tigrom hrdinské skutky a zázračné
dobrodružstvá.
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Knihy pre deti 7-10 r.

LAGERCRANTZ, Rose: Šťastie podľa Tiny

Knihy pre deti 7-10 r.

MIZIELINSKA, Alexandra: Mapy

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2475-4
V knihe obrazových máp pre malých aj veľkých nájdete 46 krajín, 6 kontinentov a množstvo zaujímavých faktov zo všetkých
kútov sveta. Dozviete sa, čo jedia ľudia v Ekvádore, aké zvieratá
žijú v Číne, v Japonsku či v Afrike. Zoznámite sa s gejzírmi na
Islande, objavíte obydlia starých Mayov v Mexiku, vo Fínsku
vás čaká polárna noc, na Madagaskare si oddýchnete v tieni
obrovského baobabu. Na každej dvojstránke nájdete obrázky
historických pamiatok, významných osobností a zaujímavosti
o histórii a kultúre danej krajiny či kontinentu.

PRATCHETT, Terry: Draky zo Strašihradu

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1428-1
Objavte čaro detských príbehov najznámejšieho fantasy autora spolu s nešikovnými čarodejníkmi, s precitlivenými hrdinami či s neuveriteľne odvážnou korytnačkou, ktorá by dala
život za každé nové dobrodružstvo. Táto bohato ilustrovaná
kniha oslavuje Pratchettovu hru so slovami aj jeho neopakovateľný prístup k rozprávaniu príbehov.

PRATCHETT, Terry: Koniec sveta v hypermarkete: 1. kniha Nómov

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2286-6
V trilógii o malých nómoch môžu naši mladí čitatelia znovu nazrieť do literárneho majstrovstva najznámejšieho fantasy autora.
Tieto drobné tvory nápadne pripomínajúce ľudí v ňom žijú nepozorovane všade okolo nás. Sú rýchle ako blesk, takže ich naše oko
málokedy zachytí. Nómovia bývajú pod dlážkou veľkého obchodného domu a ešte nikdy nevideli svet mimo neho. Dokonca ani
neveria, že tento svet existuje. Prídu však poslovia zvonku a prinesú
šokujúcu správu: obchodný dom vraj čoskoro zanikne. Kto zachráni maličkú civilizáciu pred desivou katastrofou? Nóm Valihrach
s hrôzou zistí, že táto nepredstaviteľná úloha prischla práve jemu.

PRATCHETT, Terry: Do boja s človekom:
2. kniha Nómov

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2466-2
Nómovia nezahynuli v Hypermarkete odsúdenom na zánik,
ale (hrôza hrôz!) ocitli sa Vonku. Vo svete, ktorý považovali za
vymyslený, sa učia prežiť zo dňa na deň. Našli útočisko v kameňolome a tu prvý raz zakúsia útrapy zimy. Navyše prichádza človek – ničiteľ, takže udatní drobci musia znovu bojovať
o holý život.

18

Bratislava: Verbarium, 2015. ISBN 978-80-89612-35-2
Malá bosorka má síce 127 a pol roka, ale v porovnaní s ostatnými čarodejnicami to veru nie je nijaký vek. Čarovanie jej
ešte veľmi nejde, preto ju staršie bosorky odmietnu zobrať na
svoj polnočný tanec. Malá bosorka sa tam napriek zákazu tajne vyberie. Od starších bosoriek nakoniec dostane za trest rok
na to, aby sa stala dobrou čarodejnicou. Zoberie to doslova,
a namiesto toho, aby škodila, po celý rok koná dobré skutky,
no vždy ich okorení nejakým huncútstvom.

PUCHALA, Jozef: Trinásťhlavý vlak

Košice: Equilibria, 2015. ISBN 978-80-8143-162-3
Básne pre všetky deti (aj tie dospelé). Zbierka básní pre deti
Trinásťhlavý vlak je druhou knihou autora, ktorý sa nielen na
slovenskej, ale aj na medzinárodnej literárnej i audiovizuálnej scéne pohybuje už štvrťstoročie. Je to vlastne výber z jeho
básní pre deti od roku 1992. Autor tvrdí, že je určená všetkým
deťom, ktoré vedia čítať i medzi riadkami – teda aj tým dospelým.

REVAJOVÁ, Toňa: Denis a jeho sestry

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2360-3
Denis je obyčajný chlapec. Jeho všedné dni sú plné vzrušujúceho detstva, takže vlastne ani nemôžu byť všedné. Jeho priateľstvo k Lenke a Maťovi je také silné, až niekedy sníva o tom,
že sú jeho súrodencami. Rodičia sa rozhodnú pre adopciu a
do rodiny prichádza staršie dievčatko, Mirka. Zrazu má Denis
naozajstnú staršiu sestru.

RODARI, Gianni: Cibuľ kove dobrodružstvá

Bratislava: Verbarium, 2015. ISBN 978-80-89612-39-0
Cibuľkove dobrodružstvá sú príbehom o slabých a silných, o mocných a nespravodlivo utláčaných, a takisto sú aj výpočtom toho, čo
nám rastie v záhrade. Príbeh sa totiž odohráva v zeleninovom kráľovstve. Vládca, knieža Citrón a jeho pravá ruka zlostný rytier Rajčina, kruto zdierajú svojich poddaných. Musia platiť dane zo vzduchu,
dažďa, krupobitia... Smiešne absurdný prehrešok privedie Cibuľkovho otca do väzenia a pán Tekvička si postaví najmenší domček na
svete. Tieto dve udalosti rozvíria pokojné kráľovstvo a všetko prevrátia naruby. Keď sa však Cibuľko stretne s pánom Krtom, ktorý je, ako
inak, alergický na svetlo, všetko sa začne obracať na dobré.
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Knihy pre deti 7-10 r.

PREUSSLER, Otfried: Malá bosorka

Knihy pre deti 7-10 r.

RODARI, Gianni: Z neba padá čokoláda

Bratislava, Vydavateľstvo Q111, 2015. ISBN 978-80-89092-76-5
Začalo sa to včasráno. Čosi tmavé, obrovské zatienilo oblohu.
Nemohol si to nevšimnúť nik, kto kráčal po ulici, napríklad do
práce, ale ani Paolo a jeho pes na balkóne jedného z domov
na námestí. Pravdaže, Paolo rýchlo zobudil aj mladšiu sestru
Ritu, aby to tiež videla. No aby videla aj zmätok, ktorí vypukol
dolu na ulici. A keby len na ulici. A keby len medzi chodcami.
Prišli hasiči, prišli policajti, prišlo vojsko. Na prieskum hrozivého objektu vyslali helikoptéru, starosta prostredníctvom
rozhlasu vyhlásil poplach...

SAGNIER, Christine: Nech žije rodina1:
Pomóóóc! Sťahujeme sa!

Bratislava: Verbarium, 2016. ISBN 978-80-89612-54-3
Mama Loly a Toma náhle vyrukuje s tým, že ich onedlho čaká
prekvapenie: rozrastajúca sa rodinka sa bude sťahovať do nového domu blízko Paríža. Lola si posťažuje, že to vôbec nepovažuje za dobrý nápad a rázne odmietne opustiť Alicu, svoju
najlepšiu kamarátku. Kamarátku na život a na smrť...

SLIACKY, Ondrej: Divy Slovenska nielen
pre deti II

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015.
ISBN 978-80-8115-224-5
Kniha o tých, čo svojou odvahou, zmyslom pre pravdu a dobro
rozvíjali a ľudskosťou napĺňali slovo otčina. Čo keby sme si
ho aspoň niekedy pripomenuli. Už aj preto, aby sme aj my
zazreli belasú oblohu nad krajinou, v ktorej žijeme. Ale uvideli
aj vŕbu, čo v nej rastie, i horu, čo v nej hučí, i vtáčika, čo v nej
spieva.

ŠRUT, Pavel: Párožrúti

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-0993-5
Možno sa aj vám včera alebo práve teraz stratila ponožka. Kto
zato môže? Párožrút! Záhadný tvor, ktorý žerie ponožky, ale
vždy len jednu z páru. Párožrútov žije na svete asi toľko, koľko
je ľudí, takže celkom iste býva nejaký aj u vás doma. Len dvom
vyvoleným sa však podarilo párožrúta vidieť: starému profesorovi Kučeráčikovi a mladému starému mládencovi Egonovi
Vavrincovi.
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Praha: Albatros, 2016. ISBN 978-80-00-04328-9
Píše sa rok 1943, vo svete zúri druhá svetová vojna. Do dediny uprostred Álp prinášajú nemecké vojenské oddiely vládu
strachu. Napriek tomu sa niektorí ľudia rozhodnú postaviť
sa zlu na odpor. V tom istom čase sa celá dedina spája proti
Belle, veľkému a mocnému ovčiarskemu psovi, ktorý sa túla
po alpských pastvinách. Sebastián, chlapec z hôr, si zaumieni,
že ju zachráni a že Bella, divoká a osamelá ako on, bude jeho
priateľkou. Podarí sa však Sebastiánovi zvíťaziť nad predsudkami horalov?

VEBROVÁ, Sandra: Rodinka Dušičkovcov
alebo strašidlá medzi nami

Bratislava: Fragment, 2016. ISBN 978-80-564-0136-1
Zoznámte sa s Dušičkovcami. Otec Hmloslav, mamička Blanka a ich traja neposední potomkovia Simon, Olívia
a Bubi sú milé strašidlá, ktorých sa rozhodne nemusíte báť.

VRKOSLAVOVÁ-ŠEFČÍKOVÁ, Mária:
Šťastná ježibaba

Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-764-7
Čo by ste povedali, keby Červenú čiapočku nezjedol vlk, ježibaba z rozprávky Janko a Marienka by neskončila v peci?...
Táto kniha prináša tradičné rozprávky v netradičnom spracovaní. Deti sa stretnú s Rozprávkovým Duchom, so svetom
rozprávok v Rozprávkovej krajine. Rozprávky môžu končiť aj
inak, ako sú mladí čitatelia zvyknutí. S napätím čakáte, ako
bude (ne)známy príbeh pokračovať, a ako sa skončí.

ZŌLLNEROVÁ, Angelika: Chlapec a červený dom

Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-768-5
Martin je chlapec s neuveriteľnou fantáziou. Nemá rád školu. Písanie
sa mu zdá hlúpe, veď je to iba ukladanie čudných znakov na papier.
Čítanie ho tiež nebaví. Všetko sa však zmení počas dvoch mesiacov,
ktoré strávi vo Švédsku. Starý pastier mu rozpráva príbeh o malom
škaredom dievčatku Liv a mnoho ďalších príbehov. Do všetkých Martin vstupuje ako do pestro pruhovanej lode slov. Každý sa v nej môže
bezpečne plaviť. Dospelí na to už dávno zabudli. Čo všetko sa ešte
stane? Prečo sa chlapec vráti do školy úplne iný a v čítaní nemá medzi
spolužiakmi konkurenciu? Niektoré hodiny však ešte stále presníva a
len jeho kamarát Nils tuší, že v myšlienkach sa vracia ku škriatkom,
k začarovanému domu a príbehom, ktoré sú neuveriteľné, ale stali sa.
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Knihy pre deti 7-10 r.

VANIER, Nicolas: Bella a Sebastián

Knihy pre deti 11-13 r.

BEATTY, Robert: Serafína a čierny plášť

Praha: CooBoo, 2016. ISBN 978-80-7544-206-2
Serafína nikdy nemala dôvod neposlúchnuť svojho otca
a opustiť svoj tajný úkryt v podzemí Biltmoru. Doma je stále
čo objavovať, musí si však dávať pozor, aby ju nikto zo zbohatlíkov na poschodí nezbadal. Z Biltmoru sa však začnú
záhadne strácať deti. Serafína spojí sily so synovcom majiteľa Biltmoru Braedenom Vanderbittom a riskujú všetko, aby
odhalili vinníka. Je ním záhadný muž v čiernom plášti? Pri
záchrane biltmorských detí hľadá Serafína odpovede, ktoré
odhalia aj mozaiku jej minulosti...

BEUTELHAUSER, Robert: Turci,
habsburgovci a iné pohromy

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-0994-2
Aj ďalšie pokračovanie hrôzostrašných príšerností a nechutností v našich dejinách sa začína porážkou. Tento raz v bitke
pre Moháči. Veľká časť Uhorska sa stala súčasťou Osmanskej
ríše. Osmanské oddiely sa promenádovali po Slovensku a lúpili jedna radosť. Čo ich zaujímalo a čo nám tu po Turkoch
ostalo?

BOYNE, John: Chlapec na vrchole hory

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2306-1
Príbeh chlapca Pierrota, ktorý sa narodil v Paríži, ale predčasná smrť oboch rodičov spôsobila, že sa po krátkej zastávke
v sirotinci ocitol v horskom sídle Adolfa Hitlera, kde jeho teta
Beatrix pracuje ako gazdiná.

BOYNE, John: Zostaň, kde si, a potom odíď

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-0999-7
V deň, keď vypukla prvá svetová vojna, Alfiemu Summerfieldovi sľúbil otec, že nikdy neodíde bojovať, no hneď nasledujúci
deň svoj sľub porušil. O štyri roky neskôr Alfie netuší, kde jeho
otec naozaj je, myslí si, že je na špeciálnej tajnej misii. Raz, keď
na stanici King’s Cross čistil topánky, úplne náhodou zazrel
na papieroch vojenského doktora otcovo meno. Prekvapený a
zmätený Alfie zistí, že jeho otec je v nemocnici, v špeciálnej
nemocnici pre vojakov s nezvyčajnými ťažkosťami. Alfie sa rozhodne otca z tohto čudného skľučujúceho miesta zachrániť.
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Bratislava: Verbarium, 2015. – ISBN 978-80-89612-42-0
Pán Scrooge je známy ako lakomec a jeho chamtivosť nepozná
hraníc. Dokonca ani na Vianoce sa jeho tvrdé srdce neobmäkčí,
len podráždene a s kyslým výrazom na tvári sleduje predvianočný
zhon. Nečakaná a tajuplná návšteva, ktorá ho vyľaká, však mnohé zmení. Navštívi ho Marley, jeho dávny obchodný partner, čo
by však nebolo nič neobvyklé, keby Marley nebol dávno mŕtvy.
A nebude to len duch Marleyho, ale pána Scrooga prídu osobne
pozrieť aj ďalšie prízraky. Štedrý deň sa neúprosne blíži a s ním
možnosť vykúpenia. Prehodnotí Scrooge svoj doterajší život, alebo sa bude naďalej utápať v pocitoch odporu a nenávisti?

DOYLE, Arthur Conan: Stratený svet

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
– Mladé letá, 2016. ISBN 978-80-02912-9
Mladý novinár E.D. Malone - s úmyslom očariť ženu svojich
snov, túži po dobrodružstve. Prihlási k výprave výstredného profesora Challengera, ktorý tvrdí, že objavil náhornú plošinu skrytú
uprostred juhoamerickej džungle, v ktorej ešte žijú prehistorické
tvory. Nikto mu neverí a stáva sa terčom všeobecného výsmechu.
Štyria odvážlivci počas expedície v ťažko prístupných pralesoch
povodia Amazonky zažijú neuveriteľné dobrodružstvá, z ktorých
naskakujú zimomriavky. Od chvíle, keď sa vydávajú na americký
kontinent, Malone začína písať príbeh formou listov – reportáží.
Ocitnú sa v nebezpečnom svete druhohôr plnom obrovských dinosaurov, gigantických rastlín, starodávnej civilizácie...

FRANK, Anne: Denník Anny Frankovej:
12. jún 1942 – 1. august 1944

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-0997-3
13-ročná Anna zachytáva obdobie, keď sa s rodinou dva roky
ukrývali pred hrôzami nacistickej okupácie v zadnej časti jednej amsterdamskej budovy.

GOMBRICH, Ernst H.: Stručné dejiny
sveta pre mladých čitateľov

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2390-0
Ernstovi H. Gombrichovi, ktorý patril medzi najvýznamnejších vzdelancov 20. storočia, sa podarilo niečo, čo sa dnes zdá
byť až neuveriteľné: na 300 stranách hutne a výstižne opísal
dejiny ľudstva. Autor obrazným a ľahko pochopiteľným jazykom živo vykresľuje vývojové trendy a zlomové udalosti,
charakterizuje významné osobnosti a dejinné konflikty. Gombrich sa zameral na mladších čitateľov, ale to neznamená, že
text nie je zaujímavý a užitočný aj pre dospelých.
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Knihy pre deti 11-13 r.

DICKENS, Charles: Vianočná koleda

Knihy pre deti 11-13 r.

GREGUŠOVÁ, Andrea: Nina

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2376-4
Pôvabná a tvrdohlavá Nina nadovšetko miluje tanec, slobodu
a túži po láske. Až tak veľmi, že prekročí hranice medzi dobrom a zlom, svetlom a tmou, láskou a nenávisťou. Dym, ktorý
ju učí tancovať, sfarbí jej kráľovstvo do siva. Jeho lekcie nie sú
zadarmo, každým tancom sa ocitá viac na strane temna. Nič
už nebude také ako predtým. Nine ide zrazu o život. Aj všetkým, ktorí sú v jej blízkosti. Našťastie okrem Dymu je v Nininej blízkosti aj Svetlonos a ten sa s Dymom pustí do boja.

HLAVATÁ, Dana: Našej mame hrabe

Bratislava: Trio Publishing, 2016. ISBN 978-80-8170-026-2
Dvaja bratia Maroš a Dávid, prezývaní Mako a Vido, žijú iba
s rozvedenou mamou. Bežní chalani v bežnej dvojgarsónke
v bežnom petržalskom paneláku. Okrem školy, spolužiakov
a futbalu riešia najmä maminu vážnu známosť. A starší Mako
aj novú spolužiačku Emu. Podarí sa chalanom nájsť mame
partnera a sebe nového otca?

CHRISTENSEN, Lars Saabye: Herman

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1296-6
Niekedy sa v najmenšom človeku skrýva veľké srdce. Jedenásťročný Herman je úplne obyčajný a celkom šťastný chlapec
s bujnou fantáziou. Do školy chodí zásadne neskoro, v triede
rešpektuje silnejších, telesná výchova mu príliš nevonia a či
ho má ryšavá Ruby naozaj rada... to sa ešte uvidí. Všetko sa
zmení, keď mu začnú padať vlasy a Herman je presvedčený, že
čoskoro zomrie. Prechádza veľmi ťažkým obdobím, snaží sa
vyrovnať so svojou chorobou i so smrťou milovanej osoby, až
kým sa nenaučí prijať seba samého.

KINSELLA, Sophie: Hľadá sa Audrey

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556-2291-0
Audrey má štrnásť rokov. V škole sa stalo niečo fakt hrozné,
odvtedy nevyjde von z domu. Má panický strach z kontaktu s ľuďmi. Ešte aj s rodičmi sa dokáže baviť len v slnečných
okuliaroch. No do života sa jej pripletie bratov kamoš Linus.
Tomu sa podarí vylákať ju von.
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Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1278-2
Pätnásťročná Zoe má netradičného priateľa - pána Stuarta
Harrisa v cele smrti v jednej texaskej väznici. Zoe ale potrebuje niekomu vyrozprávať svoj netradičný príbeh a dúfa, že sa jej
potom uľaví a jej život sa vráti do starých koľají.

REID, Thomas Maine: Jazdec bez hlavy

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé
letá, 2016. ISBN 978-80-10-02924-2
Napínavý dobrodružný román sa odohráva v 19. storočí, keď
sa po texaských prériách voľne preháňali stáda divých mustangov.
V tom čase sa tam zjavoval aj tajomný jazdec bez hlavy a na smrť
vydesil každého, kto sa ocitol v jeho blízkosti. Román je zároveň
aj príbehom veľkej lásky medzi krásnou Louisou, dcérou plantážnika, a Mauriceom, odvážnym lovcom mustangov. Do Louisy
je však zaľúbený aj jej bratanec Cassius, ktorý prisahá Mauriceovi
pomstu. Ako s tým všetkým súvisí strašný jazdec bez hlavy? Podarí sa Mauriceovi vyhnúť prefíkaným nástrahám?

RIEČANSKÁ, Lena: Soňa, čo sa deje?

Bratislava: Trio Publishing, 2016. ISBN 978-80-8170-027-1
Siedmaci už nie sú malé deti, ale na dospelosť si musia ešte
chvíľu počkať. Ich život je plný energie, nápadov, očakávaní.
A presne tak to je aj s troma kamoškami. Soňa, Joja, Monika
– kamošky na celý život. Druhá časť série Navždy kamošky,
voľné pokračovanie knihy Ach, tá Joja.

Srdce šachovej dámy: poviedky pre deti
a násťročných

Bratislava: Perfekt, 2016. ISBN 978-80-8046-759-3
Najnovšie poviedky z literárnej súťaže. Po dvanástykrát vyberali spisovatelia, študenti, literáti a deti to najlepšie čítanie,
ktoré sa urodilo v predchádzajúcom roku. Každá poviedka zaujme, poteší, pobaví. Kniha, ktorú prečítajú dievčatá i chlapci,
ba aj tí, ktorí inak nečítajú.
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Knihy pre deti 11-13 r.

PITCHER, Annabel: Kečupové oblaky

Knihy pre deti 11-13 r.

ŠEFČÍK, Valentín: Bola raz jedna láska

Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2015.
ISBN 978-80-89314-30-0
Kniha, aká na našom knižnom trhu chýbala. Zbierka poézie
pre starší školský vek. Aj deti v tomto veku majú radi básne,
radi ich čítajú a dokonca aj píšu, iba o tom nikto nesmie vedieť. Tak prečo ich nepresvedčiť, že je to normálne?

TUREK, Ivan: Ako veci vidíme

Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-0970-2
Dá sa vidieť aj inak, ako očami? Všetci vedia, že „vidieť“ sa
dá rukami, hmatom. Ale dá sa vidieť aj nohami alebo ušami?
Prečo vidíme farebne? Dá sa vidieť aj potme? A čo sú to zrakové „konzervy“? Na tieto, ale i iné otázky odpovedá kniha
Ako veci vidíme.

VADAS, Marek: Útek

Bratislava: OZ Brak, 2016. ISBN 978-80-972028-5-9
Správa o fantastickej ceste malého chlapca a jeho psa Alana naprieč mestami, krajinami a kontinentmi, na ktorých sa hrdinovia
príbehu stretávajú s priateľstvom i odmietaním. Obyvatelia miest
sú zosobnením vlastností, ktoré vedú k predsudkom, k odmietaniu čohokoľvek cudzieho a k pohodlnému ospravedlneniu svojho
nezáujmu o osudy iného človeka. Dobrodružný príbeh je však aj
príležitosťou nazrieť do sveta ľudí, pre ktorých je putovanie cez
rozsiahle územia životnou nevyhnutnosťou, a to zvlášť v čase,
kedy sa civilizačné pohyby stali témou číslo jeden aj u nás.

WALLIAMS, David: Dedkov veľ ký útek

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-2478-5
Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora detských kníh Davida Walliamsa je príbehom chlapca, ktorého dedko
sa určite vyrovná aj babke gaunerke. Jackov dedko totiž síce chodí
do obchodu v papučiach, na večeru vám väčšinou ponúkne niečo
fakt podozrivé z ešte podozrivejšej konzervy a často si nespomenie
ani na meno vlastného vnuka, ale ešte stále si dokáže sadnúť do
lietadla, vzniesť sa k oblakom a zahrať sa na hrdinu! Pridajte sa
k Jackovi a jeho dedkovi a prežite s nimi vzrušujúci let nad Londýnom vo svete plnom snov a nebezpečných dobrodružstiev.
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Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1336-9
Ďalšia kniha legendárneho komika a autora tých najvtipnejších
detských kníh Davida Walliamsa je príbehom malej Stely. Jedného dňa sa zobudí a zistí, že prišla o rodičov a jej teta Berta ju
chce pripraviť o celý majetok. Rozhodne sa bojovať. Nemá to
ľahké - jej protivníkom nie je len teta, ale aj jej sova Wagner.
Nájde sa však ktosi, kto jej pomôže. Duch malého kominárika
Sadzu je pre Stelu pripravený urobiť čokoľvek. A nájde sa aj
ďalší oddaný pomocník... Podarí sa im ubrániť Stelin rodinný
majetok pred tetuškou, ktorá sa nedá nazvať inak ako hnusná?

WALLIAMS, David: Malý milionár

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1475-5
Dvanásťročný Joe má všetko, na čo si len spomenie. Vlastnú
Formulu 1, nahrávacie štúdio, žraloka, dokonca aj komorníka,
ktorý je... Čo myslíte? No predsa orangutan! Má to ale niekto
v živote šťastie! Veď čo viac si môže chalan v jeho veku priať?
Ale Joeovi k šťastiu predsa len niečo chýba. Ozajstný priateľ.
Podarí sa mu ho nájsť? Prezradíme len toľko, že pri to hľadaní nebude mať ľahké. Pochopí aj to, že peniaze naozaj nie sú
všetko.

WILDE, Oskar: Šťastný princ a iné rozprávky

Bratislava: Verbarium, 2015. ISBN 978-80-89612-41-3
Hádam nikomu netreba predstavovať Oscara Wilda a jeho rozprávky. Aj keď jeho príbehy nie sú typickými rozprávkami, ktoré
končia šťastne a kde dobro vždy víťazí nad zlom, u čitateľov zanechávajú silnú stopu a rezonujú ešte dlho po prečítaní. Hlavné postavy sú viac ľudskými postavami ako bytosťami z ríše fantázie a ich
konanie ovplyvňuje najmä láska. Tento motív sa tiahne ako niť
v poviedke o Šťastnom princovi alebo o Slávikovi a ruži, v príbehu
vtáčej lásky k voňavému kvetu, alebo v Sebeckom obrovi, z ktorého
urobí citlivú bytosť opäť láska... Vďaka nadčasovému posolstvu si
Wildeovo dielo obľúbili čitatelia na celom svete a právom mu patrí
čestné miesto vedľa ostatných klasických rozprávok.

ŽARNAY, Jozef: Časolet

Bratislava: Regent, 2015. ISBN 978-80-88904-90-8
Jánošíka predsa len zachránili. Neveríte? V sci-fi príbehu
majstra slovenskej fantastiky plnom humoru, ale aj napätia
a drámy, sa dozviete, ako to chlapci s pomocou mimozemšťana dokázali.
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Knihy pre deti 11-13 r.

WALLIAMS, David: Hnusná teta Berta

Knihy pre deti 14-16 r.

BRADBURY, Ray: 451 stupňov Fahrenheita

Bratislava: Citadella, 2015. ISBN 978-80-89628-98-8
Guy Montag je požiarnik, jeho prácou je ničiť najzakázanejší tovar v spoločnosti, tlačené knihy, spolu s domami, kde sú
ukryté. Jeho susedka Clarissa v ňom však prebudí pochybnosti
o správnosti jeho konania.

BRAHMACHARI, Sita: Červené lístie
Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556- 2468-6

Trinásťročná Aisha utiekla z vojnou zmietaného Somálska a prvý raz v
živote je šťastná a spokojná. Keď jej však opatrovníčka oznámi, že pre ňu
našli novú rodinu, kam sa má čoskoro presťahovať, Aisha to berie ako zradu. Zbalí sa a útočisko hľadá v neďalekom lese. Dvanásťročný Zak sa snaží
vyrovnať s rozvodom rodičov. Kým ich honosný príbytok rekonštruujú,
žije sám a opustený v rozbúranom dome. V troskách objaví dokumenty
s podpisom pôvodného staviteľa a začne pátrať po jeho histórii. Natrafí
tak na mladého vojaka z dávnej minulosti a pátranie po ňom ho zavedie
do opusteného protileteckého krytu v lese. Tam natrafí na Aishu a šestnásťročnú Ionu, ktorá nemá strechu nad hlavou, lebo ušla pred krutým
otčimom. Kým sú noviny plné fotografií stratených detí a nad hlavami
im krúžia policajné helikoptéry, čo po nich pátrajú, deti spoznávajú samy
seba a prídu na to, že túžia po jedinom: po mieste, ktoré by mohli nazývať
domovom, kde by žili s ľuďmi, ktorých majú na celom svete najradšej.

BRAHMACHARI, Sita: Jazmínové nebo

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1106-8
Kniha Jazmínové nebo je ďalším rozprávaním zo života štrnásťročnej Londýnčanky Miry Levensonovej, s ktorou sa mohli slovenskí
čitatelia zoznámiť v románe Artičokové srdcia. Po smrti starého
otca Bimala ide Mira do Indie navštíviť indickú vetvu rodiny, ktorú
doteraz vôbec nepoznala. Nielenže sa stretáva s celkom inou kultúrou, ale vidí aj pochmúrne stránky života v indickom veľkomeste
Kalkate a chudobu, akú si doma ani nevedela predstaviť. Navyše sa
pokúša odhaliť rodinné tajomstvo, o ktorom jej nikto nepovedal,
no stále ho cíti niekde v pozadí. Cesta do Indie je pre ňu nielen
veľkým dobrodružstvom, no aj bránou do dospelosti.

BRAHMACHARI, Sita: Už zase lietam

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1477-9
Kite sa ponáhľa na písomku a cíti sa fakt čudne. Jej najlepšia
priateľka Dawn po ňu ráno neprišla, čo sa nestalo už roky, a neodpovedá ani na esemesky. Dawn totiž spáchala samovraždu. Chcela
byť vo všetkom jednotka, no nezvládla ten tlak. Ako to, že Kite nemala tušenia, čo sa v duši jej priateľky odohráva? Ako je možné, že
nič nepovedala? A ako, že si nič nevšimla? Otázky sa jej roja v hlave
a ona na ne nedokáže nájsť odpoveď. Kedysi sebavedomé a veselé
dievča je zrazu dezorientované a zraniteľné. Všade okolo seba vidí
Dawn. Uzatvára sa do seba, až kým sa neobjaví niekto, s kým sa o
svojich pocitoch dokáže rozprávať.
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Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-1570-3
Šesť nešťastníkov živorí v podzemnom bunkri uväznení bezmenným únoscom. Prvý sa tu ocitol šestnásťročný Linus, po
ňom deväťročná Jenny a štyria dospelí. Obete sa nepoznajú,
nič ich nespája. Snažia sa nájsť spôsob, ako v tejto situácii prežiť. A únosca ich začína štvať proti sebe...

DOERR, Anthony: Svetlo, ktoré nevidíme

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-4591-4
Nádherný príbeh mladučkej slepej Francúzsky a mladého
Nemca, ktorí sa snažia uniknúť pred hrôzami druhej svetovej
vojny.

NELSON, Jandy: Dám ti aj slnko

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556- 1401-4
Dvojčatá Jude a Noe znamenajú jeden pre druhého všetko. Keď
majú trinásť, Jude príde na to, že je krásna a Noe, že je gej. Noe miluje okrem sestry už len kreslenie a robí všetko pre to, aby sa dostal na
prestížnu umeleckú školu. Jude zamestnávajú viac chlapci. O tri roky
je všetko inak. Na školu snov sa dostala Jude, ale je z nej utiahnutá
sivá myška, čo sa skrýva za svoje obrazy. Z Noema sa stal pártyboy
a lámač babských sŕdc. A ich mama je mŕtva. Dvojčatá spolu ledva
prehovoria a ani jeden vlastne nevie prečo. Neuvedomujú si, že každý
z nich tvorí len polovicu príbehu, a keby si k sebe našli cestu, dokázali
by poskladať svoj svet dokopy, získali by druhú šancu na šťastný život.

NESS, Patrik: My ostatní tu len tak žijeme

Bratislava: Slovart, 2016. ISBN 978-80-556- 2271-2
Čo ak nepatríš medzi vyvolených? Čo ak nemáš za úlohu bojovať
s nemŕtvymi, alebo s duchmi požierajúcimi duše, alebo s čímkoľvek, čo má na svedomí neznáme modré svetlo a všetkých mŕtvych
nezávislákov? Možno si aj ty presne ako Mikey, ktorý chce len
zmaturovať, ísť na maturitný ples a konečne nabrať odvahu a pozvať
dievča na rande, skôr ako niekomu zasa napadne vyhodiť ich školu
do vzduchu. Pretože niekedy sú proste aj dôležitejšie problémy ako
tohtotýždňový koniec sveta. Dokonca aj vtedy, ak Mikeyho najlepšieho kamoša pokladajú všetky mačky z okolia za svojho boha.
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BROOKS, Kevin: Zápisky z bunkru
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NESS, Patrik: Sedem minút po polnoci

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1343-7
Conora trápia desivé sny - každú jednu noc, odkedy mamu
v nemocnici sužujú liečebnými procedúrami, ktoré aj tak nezaberajú. Ale tento sen je iný. Keď sa dnes v noci Conor prebudí, v okne ho niekto čaká. Niekto starodávny. Niekto, koho
neočakával. Netvor starší ako ľudstvo samo, ktorý Conorovi
porozpráva tri príbehy o láske, o strate i o nádeji. Ale na oplátku chce od Conora počuť to, z čoho má najväčší strach: chce
počuť pravdu.

NIVEN, Jennifer: Všetky skvelé miesta

Bratislava: Ikar, 2015. ISBN 978-80-551-4444-3
Theodora Fincha trápia depresie. Každý deň premýšľa nad
smrťou, no zároveň hľadá dôvody, prečo žiť. Violet Markeyová ráta dni do maturity, aby mohla ujsť z malého mesta, kde
ju prenasledujú bolestné spomienky na sestrinu tragickú smrť.
Navzájom sa nepoznajú, až kým sa obaja neocitnú na rímse
školskej zvonice, s pohľadom upretým na chodník šesť poschodí
pod nimi. Dole sa zhlukujú študenti a škodoradostne pobádajú Fincha, aby skočil. Na výčiny problémového študenta už sú
zvyknutí. Čo tam však robí Violet? Keď dvojica napokon cúvne,
na druhý deň sa v školských novinách objaví článok o hrdinke
Violet, čo zachránila čudáka Fincha. Nebolo to však naopak?

PATTERSON, James: Denník Šiši Clarkovej

Praha: CooBoo, 2015. ISBN 978-80-7447-830-7
Ak si knihu prečíta ako prvá dcéra, ktorá ideálne ešte nie je na
strednej škole, je dosť možné, že sa po chvíľke strpenia so Šiši
spriatelí, pretože v tejto ľahko napísanej knihe je Šiši otvorená
a úprimná. Nakoniec, čítame jej denník, ktorému sa zveruje s
osudom opusteného dieťaťa. Mama – vetroplaška, od nej odišla
a šestnásťročná Šiši sa od toho momentu pasuje so životom ako
vie. Chvíľu pobudne v „cvokhause“, aby sa potvrdilo, že situáciu,
v ktorej sa ocitla, zvláda. Býva u susedy, chodí na strednú školu a
je členkou skupiny Hnusákov. Táto partia je jej druhou rodinou
a postupne sa ukáže, že ona, ktorá by mala byť kvôli všetkým
životným skúškam, ktorými prešla, najzraniteľnejšia, naopak,
sama neskôr zistí, koľko skrytej sily v sebe má.

PETTERSENOVÁ, Siri: Ódinovo dítě

Brno: Host, 2016. ISBN 978-80-7491-556-7
Prvý diel trilógie Havraní kruhy. Hirka sa dozvie, že je Ódinove dieťa – monštrum z iného sveta. Niekto si však nepraje,
aby sa jej tajomstvo prezradilo. Hirka musí utiecť. Existujú
však nebezpečnejšie stvorenia ako Ódinove deti a Hirka nie je
jediná, ktorá prešla bránou medzi svetmi...
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Praha: Plus, 2016. ISBN 978-80-259-0507-4
Jacob Portman pokračuje so svojimi novými priateľmi v neobyčajnej ceste, ktorá sa začala v Dome pre neobyčajné deti
pani Peregrinovej. Dúfajú, že v Londýne, neobyčajnom hlavnom meste, nájdu liek pre svoju milovanú riaditeľku slečnu
Peregrinovú. Čakajú ich tu mnohné prekvapenia. Jacob skôr
ako odvedie deti do bezpečia, musí urobiť vážne rozhodnutie
o svojej láske k Emme Bloomovej.

RUSHTON, Abbie: Nevypovedané

Bratislava: Ikar, 2016. ISBN 978-80-551-4682-9
Megan nerozpráva už niekoľko mesiacov. V hlave má uväznené niečo, čo nemôže, či skôr nesmie prezradiť. Do školy nastúpi nová spolužiačka Jasmine. Je veselá a nesmierne utáraná
a Megan zistí, že by rada opäť rozprávala.

TARRT, Donna: Stehlík

Bratislava:Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1120-4

Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, ktorý ho zanedbáva.
Priam zázračne prežije nehodu, ktorá ho pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a ľúbil, a v New Yorku zostane sám. Našťastie sa ho ujme bohatá rodina
a zdá sa, že chlapec napokon dospeje na muža. Theo však trpí. Chýba mu
jeho minulosť a len ťažko nadväzuje nové vzťahy. Smútok je aj dôvodom,
prečo chlapec silno lipne na obraze stehlíka, fascinujúcej maľbe holandského majstra Carela Fabritia, ktorý je jeho jediným spojivom so spomienkou
na mŕtvu matku. A práve toto vzácne dielo ho zavedie do dobrodružného
sveta, kde sú starožitnosti najvyššou métou, pre ktorú sa ľudia neštítia ničoho. Obraz stehlíka je Theovým talizmanom v nepreniknuteľnom labyrinte
sveta, v ktorom za každým rohom číha nebezpečenstvo.

VARÁČKOVÁ, Miroslava: Len to nikomu
nepovedz

Bratislava: Slovart, 2015. ISBN 978-80-556-1417-5
Po smrti otca sa Eve obrátil život naruby. Mama odíde za prácou do zahraničia a starší brat berie úlohu hlavy rodiny až príliš vážne. Eva je v škole terčom posmechu a keď sa zamiluje,
vyhrotí sa šikana zo strany spolužiakov ešte viac.
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