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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 2016

1.
AUXTOVÁ, Ivana
Červený vírus a kučeravý Sebastián / Ivana
Auxtová ; ilustroval Matúš Maťátko. – 1. vyd. –
Bratislava: Perfekt, 2016. – 107 s.
ISBN 978-80-8046-750-0 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – fantasy – starší školský
vek
Desaťročný Sebastián sa presťahuje do neznámeho mestečka
Pomykovo. Život v ňom je napínavé dobrodružstvo. Malí
usmievaví roboti Maluroti, veľký ryšavý Filip a bystrý Oliver
patria do neobyčajného sveta mesta a školy na Červenom
kopci. Jedného dňa sa všetci nakazia akýmsi počítačovým
vírusom...
2.
BALCOVÁ, Kamila
O vodníkovi Chňuchňukovi / Kamila
Balcová ; ilustroval Martin Kellenberger. –
1. vyd. – Bratislava: Spolok slovenských
spisovateľov, 2016. – 59 s.
ISBN 978-80-89727-75-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o vodníkoch – mladší
školský vek
Vodníkovi Chňuchňukovi sa tak zapáčilo v ľudskom svete, že
sa rozhodol stať človekom. Usadil sa v dedine, v ktorej žila
Adelka a začal chodiť do školy. Adelka mu pomáhala s učením
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a Chňuchňuk sa stal jedným z najlepších žiakov. Ale jeho
ľudská podoba trvala iba jeden rok. Čo teraz? Vráti a medzi
vodníkov?
3.
BALUCHOVÁ, Kristína
Kapitán Padák : straty a nálezy / Kristína
Baluchová ; ilustrácie Ondrej Sova. – 1. vyd. –
Bratislava: Plutošop, 2016. – 111 s.
ISBN 978-80-972130-1-5 (viaz.)
‒ dobrodružné príbehy – príbehy o letectve –
dátumová hranica – Jules Verne – starší školský vek
Daniel Padák, jeho sestra Eva so smiešnou prezývkou z
detstva, dávny kamarát Peter Kufor (dobrodruh na plný
úväzok), no predovšetkým neterka Ivanka (ako inak:
pomenovaná po bratislavskom letisku) – to sú hrdinovia
jesenného príbehu, vďaka ktorým sa budete premiestnovať
rôznymi zemepisnými dĺžkami, šírkami i letovými hladinami. V
tomto prípade zohrá dôležitú úlohu aj Padákov obľúbený
spisovateľ, Jules Verne, ktorý pred viac ako sto rokmi
spopularizoval záhadu dátumovej hranice. Práve tá popletie
hlavy našim hlavným postavám. Je namieste sa pýtať:
Skutočne sa dá cestovať v čase?
4.
BELAN, Július
Kto si trúfne na Peťa? / Július Belan. – 1. vyd. –
[Liptovský Mikuláš]: Elist, 2016. – 100 s.
ISBN 978-80-89861-41-5 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – ekológia – šikanovanie –
mladší školský vek
Peťo patrí k tým, ktorí to nemajú práve na ružiach ustlané.
Decká v triede sa mu neustále posmievajú a robia mu zle.
Preto najradšej chodí do parku. Jeho najlepšími priateľmi sú
stromy. Ale park je v nebezpečenstve. Na jeho mieste má stáť
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supermoderné nákupné stredisko. A Peťo je jediný, kto sa
môže pokúsiť o záchranu...
5.
BELAN, Július
Prihraj, Carlos! / Július Belan ; ilustrovala Lea
Točeková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2016.
– 272 s.
ISBN 978-80-556-2492-1 (brož.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy –
futbal – mladší školský vek – starší školský vek
Byť futbalistom je snom asi každého chlapca. A získať zlato na
majstrovstvách sveta! Dvojnásobne to platí v prípade, že ste
chlapcom z chudobnej rodiny v takej futbalovej krajine, ako je
Uruguaj. Carlos je práve takým chlapcom. Jedného dňa sa
však v jeho dedine zjavil majiteľ futbalovej akadémie
a ponúkol mu v nej miesto. Tak mohol Carlos vykročiť za
svojim snom...
6.
BEUTELHAUSER, Robert
Turci, habsburgovci a iné pohromy / Text Robert
Beutelhauser ; ilustrovala Katarína Slaninková. –
1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2016. – 132 s.
ISBN 978-80-556-0994-2 (brož.)
‒ populárno-náučná literatúra – novovek –
dejiny – Slovensko – starší školský vek
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?
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7.
BOĎOVÁ, Zuzana
Kremnickí permoníci / Zuzana Boďová ;
ilustroval Filip Horník. – 1. vyd. – [Bratislava]:
Erad, 2016. – 115 s.
ISBN 978-80-971495-8-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – permoníci – ťažba zlata
– Kremnica – mladší školský vek – starší školský vek
Zlatá Kremnica. Tak prezývajú mesto, v ktorom sa kedysi
dávno ťažil vzácny kov. Zlatinky, lesknúce sa v kremnickom
potoku, dávali tušiť bohatstvo okolitých vrchov. Priviedli sem
básnikov a tí odvtedy deň čo deň do úmoru usilovne dobývali
zlato a striebro. Permoníci, ukrytí pod čarovnými čiapkami,
vedeli o každučkom ich kroku.
8.
BOĎOVÁ, Zuzana
Netopierik, zombíci & čudo z Marsu : [anglickoslovensky] / Zuzana Boďová ; ilustroval Filip
Horník ; anglický preklad Daniela Skačanová. –
1. vyd. – [Bratislava]: Erad, 2016. – 133 s.
ISBN 978-80-971495-7-4 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – anglický jazyk – mladší
školský vek
Jedenásť pútavých anglicko-slovenských rozprávkových
príbehov. Sú plné fantázie a môžu nahnať strach a zároveň
úsmev na tvári.
9.
BRČÁK, Milan
Amééérika / Milan Brčák ; ilustrovala
Dana Krsková Dolníková. – 1. vyd. –
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[Bratislava]: Vydavateľstvo Mediage, [2016]. – 98 s.
ISBN 978-80-972383-2-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o indiánoch – rozprávky
o zvieratkách ‒ mladší školský vek
Druhý príbeh zo série kníh „Deti a ich udatné zvieratká“
prináša rozprávky zo Severnej i Južnej Ameriky.
10.
ČÁPKA, Ján
Nože rýchlo povedz : ilustrované hádanky /
Ján Čápka ; ilustr. Tatiana Vrtochová. – 1. vyd.
– Žilina: Georg, 2016. – 47 s.
ISBN 978-80-8154-144-5 (viaz.)
‒ hádanky – predškolský vek – mladší školský
vek
Hádanky doplnené ilustráciami.
11.
DANIŠ, Martin
O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády :
príbeh pre tých, ktorí dokážu uveriť
neuveriteľnému / Martin Daniš. – 1. vyd. –
Bratislava: Goralinga, 2016. – 88 s.
ISBN 978-80-89601-07-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Kedysi dávno prišli na planétu Zem maličkí mužíčkovia –
Heurékovia. Ich úlohou bolo odovzdať svoju magickú silu.
Každý, kto ju získa, sa stane výnimočným, nezáleží na tom, či
je to človek, zvieratko alebo vec. Posledný Heurék sa
rozhodne svoju silu odovzdať vôni čokolády. Ale nie je to
vôbec jednoduché.
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12.
DEMOVIČOVÁ, Silvia
Leto s Alexandrom / Silvia Demovičová. – 1.
vyd. – Bratislava: Verbarium, 2016. – 251 s.
ISBN 978-80-89612-67-3 (viaz.)
‒ dievčenské romány – mládež
Šestnásťročná Táňa má perfektný život:
bohatého otca, skvelé kamošky a najdokonalejšieho chalana.
Len s mamou si vôbec nerozumie. Jedného dňa sa však
všetko zmení... Počas letných prázdnin Táňa zisťuje, že nič
nie je tak, ako to na prvý pohľad vyzerá.
13.
DOBIÁŠOVÁ, Viera
Do školičky, do školy kráčať vôbec nebolí /
Viera Dobiášová ; ilustr. Peter Cpin. ‒ 1. vyd.
– Bratislava: Matys, 2016. – 47 s.
ISBN 978-80-8088-444-4 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – hádanky –
mladší školský vek – predškolský vek
Deťom do školy pomôžu veselé básničky, rozprávky
a hádanky.
14.
ĎURIŠOVÁ, Helena
Riekanky od Helenky / Helena Ďurišová ;
ilustroval Martin Mjartan. – 1. vyd. – Žilina:
GEORG, 2016. – 95 s.
ISBN 978-80-8154-190-2 (viaz.)
‒ riekanky – hádanky ‒ predškolský vek
Jednoduché riekanky – hádanky podľa abecedy.
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15.
ELEKOVÁ, Elena
Môj brat nemá brata / Elena Eleková ;
ilustrovala Martina Matlovičová. – 1. vyd. –
Bratislava: Q111, 2016. – 58 s.
ISBN 978-80-89092-82-6 (viaz.)
‒ autorské príbehy – príbehy o deťoch –
mladší školský vek – starší školský vek
Judita má malú sestru a brata. Dokonca staršieho. Ale jej brat
brata nemá, a veľmi by ho chcel. Veselé príbehy Jula, Judity
a Justínky pobavia mladšie i staršie deti. A nakoniec sa
dozvedia, ako to dopadlo s tým bratom...
Rukopis knihy sa umiestnil na 3. mieste v autorskej súťaži
literatúry pre deti, ktorú vypísalo Vydavateľstvo Q111 roku
2015.
16.
FISCHER, Daniela
Filipove cestovateľské dobrodružstvá /
Daniela Fischer ; ilustrovala Martina
Blaščáková. – 1. vyd. – Vrútky: AdventOrion, 2016. – 193 s.
ISBN 978-80-8071-190-0 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy –
krajiny sveta – etická výchova – mladší školský vek – starší
školský vek
Filip, Katka a Tomáš prežívajú nové dobrodružstvá. Tento raz
v rôznych krajinách sveta. Vydali sa po stopách starého
cestovateľského denníka. A všade sa niečo nové naučia.
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17.
FUTOVÁ, Gabriela
Môj malý zverinec / Gabriela Futová ;
ilustroval Juraj Martiška. – 1. vyd. –
Bratislava: AlleGro, 2016. – 133 s.
ISBN 978-80-967256-7-0 (viaz.)
‒ príbehy o zvieratách – humorné príbehy –
mladší školský vek
Príbehy o zvieratkách, ktoré máte doma možno aj vy. Psy,
mačky, škrečky, ale aj sliepky – to všetko sú obľúbené
zvieratká spisovateľky Gabiky Futovej. A pretože ona
najradšej píše o tom, čo má rada, napísala knihu aj o nich.
18.
FUTOVÁ, Gabriela
Lebo musím! / Gabriela Futová ; ilustrácie
Viktor Csiba. – 1. vyd. ‒ Bratislava: SPN –
Mladé letá, 2016. – 91 s.
ISBN 978-80-10-02925-9 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – humorné príbehy –
mladší školský vek
Prvák Oliver má mamu spisovateľku. Takú, čo píše pre deti.
A deti jej knihy čítajú! Dokonca radi! A stále chcú nové a nové
príbehy. Lenže mame sa stáva, že sa jednoducho zasekne
a nevie, o čom má písať. Oliver ju teda musí zásobovať
príbehmi. Ako ináč, len tými, ktoré sám prežije. Takže stále
niečo vymýšľa. Lebo musí!
19.
FUTOVÁ, Gabriela
O Bezvláske : aby sa všetky deti usmievali /
Gabriela Futová ; ilustroval Miroslav Regitko. –
1. vyd. – Poprad: Dobrý anjel, 2016. – 35 s.
ISBN 978-80-972298-0-1 (viaz.)
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‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
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.
20.
GAŠPARÍKOVÁ, Ľudmila
Odkaz na buku / Ľudmila Gašparíková ;
ilustroval Andrej Mazúr. – 1. vyd. – Bratislava:
Q111, 2016. – 72 s.
ISBN 978-80-89092-81-9 (viaz.)
‒ autorské príbehy – príbehy o deťoch –
dobrodružné príbehy – starší školský vek
Pri bicyklovom výlete na hrad Strečno si hrdinovia príbehu
všimnú nápis, vyrytý na kmeni buku. Dátum rímskymi číslicami
a meno René podnieti ich fantáziu. Neďaleko od stromu nájdu
starý medailón skrývajúci fotografiu. Začnú pátrať po jeho
majiteľovi. Stopy vedú k francúzskym partizánom, ktorí
bojovali pod Strečnom.
Rukopis knihy sa umiestnil na 1. mieste v autorskej súťaži
literatúry pre deti, ktorú vypísalo Vydavateľstvo Q111 roku
2015.
21.
GREGUŠOVÁ, Andrea
Nina / Andrea Gregušová ; ilustrovala Jana
Šouflová. – 1. vyd. – Bratislava:
Slovart,
2016. – 164 s.
ISBN 978-80-556-2376-4 (brož.)
‒ fantazijné príbehy – starší školský vek
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,
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ktorý ju učí tancovať, sfarbí jej kráľovstvo do siva. A Nina sa
každým tancom ocitá viac na strane temna.
22.
GREGUŠOVÁ, Andrea
Svetozár / Andrea Gregušová ; ilustrácie Alica
Raticová. – 1. vyd. – Bratislava: Občianske
združenie Egreš, 2016. – 37, [8]s.
ISBN 978-80-972134-1-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o holuboch
– predškolský vek – mladší školský vek
Mestské holuby často vnímame ako škodcov. Špinia,
roznášajú choroby. Ale sú aj zábavné, prinášajú ľuďom relax
a potechu. A kedysi plnili funkciu poštárov.
23.
HAVELKOVÁ, Silvia
O upratovacom robotovi a iné (čudné)
rozprávky / Silvia Havelková ; ilustrovala Emília
Jesenská. – 1. vyd. – Bratislava: Ikar, 2016. –
118 s.
ISBN 978-80-551-4570-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Deti sú veľmi radi, keď im mama alebo otecko prečíta pred
spaním rozprávku. Ale nie vždy sú rozprávky práve o tom, čo
deti zaujíma. Napríklad o televízore, ktorý by chcel pozerať
televízny program, alebo o sopke, o stíhačke alebo o tom, čo
by sa stalo, keby sme uväznili pani Tmu...
24.
HAVELKOVÁ, Silvia
O Šutierikovi, kamennom mužíčkovi / Silvia
Havelková ; ilustrovala Veronika Mercellová. –
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1. vyd. – Bratislava: Ikar – Stonožka, 2016. – 11 s.
ISBN 978-80-551-5147-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o prírode – mladší školský
vek
Na morskej pláži ožije jedného leta Šutierik, kamenný
mužíček. Aj tatkovi Šutierovi a mamke Šutierke narastú ruky
a nohy, a tak si začnú hľadať skutočný domov.
25.
HAVRANOVÁ, Ivana
Veselé víly a trpaslíci / Ivana Havranová ;
ilustrovala Erika Čáková-Ralbovská. – 1. vyd. –
Bratislava: Marenčin PT, 2016. – 93 s.
ISBN 978-80-8114-779-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o vílach –
rozprávky o trpaslíkoch – mladší školský vek
Víly sú drobné stvorenia s vláskami po zem. Noc prečkajú
v postieľkach, ukrytých v kvetoch a deň pretancujú v zarosenej
tráve. Trpaslíci sú priateľmi a ochrancami víl. Bez nich by na
lúkach nefungovalo vôbec nič. Dokážu opraviť pokazené
svetielka svätojánskej muške, napraviť zlomenú stonku
púpavy...
26.
HLAVATÁ, Dana
Farebné rozprávky / Dana Hlavatá ;
ilustrovala Barbora Franková. – 1. vyd. –
[Bratislava]: Fortuna Libri, 2016. – 94 s.
ISBN 978-80-8142-631-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o farbách –
predškolský vek – mladší školský vek
Rok má 356 dní, ba aj 366, a každý z nich je pestrofarebný.
Veď keby bol čiernobiely, tak by nemohol byť veselý.
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Aj rozprávky o farbách sú veselé a každá z nich je doplnená
farebnou otázkou.
27.
HLAVATÁ, Dana
Našej mame hrabe / Dana Hlavatá ; ilustrovala
Jana Mesiariková. – 1. vyd. – Bratislava: Trio
Publishing, 2016. – 156 s.
ISBN 978-80-8170-026-2 (brož.)
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek
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?
28.
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Anabelka sa smeje dvojhlasne / Marta
Hlušíková ; ilustrácie Kristína Šimková. – 1.
vyd. – Bratislava: Q111, 2016. – 52 s.
ISBN 978-80-89092-80-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
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.
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29.
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Mlynčeky tety Hrozienky / Marta Hlušíková ;
ilustr. Alena Wagnerová. – 1. vyd. – Brno:
CPress, 2016. – 82 s.
ISBN 978-80-264-1004-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
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...
30.
HRONSKÁ, Branislava
Ťuki a jeho dobrodružstvá / Text
Branislava Hronská. – 1. vyd. – Bratislava:
Ikar, 2016. – 111 s.
ISBN 978-80-551-5144-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – predškolský vek – mladší
školský vek
Kohútik Ťuki sa vyzobal zo škrupinky ako prvé kuriatko,
pretože bol najzvedavejší. Zaujímalo ho všetko, nielen to, čo
bolo okolo neho na dvore, ale aj v meste. Preto ráno
potajomky vhupol gazdovi do auta. Tak sa začali jeho
dobrodružstvá...
31.
IVANIČKOVÁ, Margita
S tromi psami za pätami : zvieratá vedia o nás
viac, ako si myslíme / Margita Ivaničková ;
ilustroval Juraj Oravec. – 1. vyd. – Bratislava:
Spolok slovenských spisovateľov, 2016. – 104
s.
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ISBN 978-80-89727-83-4 (viaz.)
‒ poviedky – príbehy o deťoch – príbehy o zvieratách – mladší
školský vek – starší školský vek
Skoro každé dieťa túži po nejakom zvieratku, najčastejšie po
psíkovi, hlavne keď býva v rodinnom dome. A keď je v dome
jedno zvieratko, čoskoro k nemu pribudne ďalšie... Ľubko síce
mal kocúra, ale spolu s oteckom prehovorili mamičku na
adopciu psíka. Potom pribudol papagáj, ďalší pes... S takýmto
zverincom nie je nuda!
32.
JANOVIC. Tomáš
Zažmúr očká / Tomáš Janovic ; ilustrovala
Mária Nerádová. – 1. vyd. – Bratislava:
BUVIK, 2016. – 51 s.
ISBN 978-80-8124-081-2 (viaz.)
‒ poézia pre deti ‒ riekanky – povedačky –
predškolský vek – mladší školský vek
V žartovných riekankách a povedačkách objavujú deti krásu
rýmu a rytmu, pomenúvajú a poľudšťujú veci, prírodu a všetko,
čo ich obklopuje.
33.
JOBUS, Braňo
Zvon / Braňo Jobus ; ilustrovala Jana
Malatincová. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart,
2016. – 130 s.
ISBN 978-80-556-2361-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Rozprávková kniha o víle Duchoslave, uhľobarónovi a jeho
nepodarenom synovi, o výrobe zvona, ale hlavne o láske.
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34.
JUNGOVÁ, Ivana
Legenda o Braslavovi. Kniha prvá : tiene nad
Veligradom / Ivana Jungová ; ilustroval Martin
Schwarz. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2016. –
350 s.
ISBN 978-80-556-2366-5 (viaz.)
‒ fantazijné romány – Veľká Morava – dejiny – mládež
Na Veligrad si už dlhú dobu brúsia zuby Frankovia. Kupecké
výpravy so soľou prepadávajú lupiči a počas dlhej zimy ľudia
podľahnú chorobám, strachu a neistote. Zdá sa, že jedinú
možnosť záchrany ponúka legenda o slávnom Braslavovi,
ktorý prisľúbil ľuďom pomoc v časoch núdze.
35.
KARDOŠOVÁ, Babča B.
Traja kamoši a fakticky fantastický poklad /
Babča B. Kardošová ; ilustrovala Katka
Slaninková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart,
2016. – 190 s.
ISBN 978-80-556-2352-8 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy – starší školský vek
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?
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36.
KARPINSKÝ, Peter
Adela, ani to neskúšaj! / Peter Karpinský ;
ilustroval Ľuboslav Paľo. – 1. vyd. –
Bratislava: Perfekt, 2016. – 85 s.
ISBN 978-80-8046-766-1(viaz.)
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek
Táto kniha vznikla podľa skutočnosti, hoci je celá vymyslená.
Určite niekde žije nejaká Adela. Napriek tomu, že nebýva
v Žltom dome a možno sa ani nevolá Adela. Nemá bratov Mira
a Miška a ani jej mama nie je v nemocnici. Ale i tak je to
Adela, ktorá vystupuje v týchto príbehoch.
37.
KUBICSKO, Marián
Potvorobijci / Marián Kubicsko ; ilustrácie
Jakub Šimjak. – 1. vyd. – Bratislava: HYDRA,
2016. – 363 s.
ISBN 978-80-89840-38-0 (viaz.)
‒ dobrodružné romány – fantasy – starší
školský vek
Každý sa teší na letné prázdniny, aj Lukáš. Ešte však netuší,
že toto leto strávi v tábore. A to nie v hocijakom, ale v Tábore
prežitia! Čakajú ho zážitky, po akých dávno túžil
a dobrodružstvá, o ktorých sa mu ani nesnívalo...
38.
KUGLEROVÁ, Zuzana
Najkrajšie slovenské rozprávky / Podľa Pavla
Dobšinského prerozprávala Zuzana Kuglerová
; ilustrovala Dominika Čapková. – 1. vyd. –
Žilina: Georg, 2016. – 111 s.
ISBN 978-80-8154-168-1 (viaz.)
‒ slovenské rozprávky – ľudové rozprávky –
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mladší školský vek – starší školský vek
Výber známych rozprávok Pavla Dobšinského v novom
prerozprávaní.
39.
KUGLEROVÁ, Zuzana
Veľká kniha slovenských povestí : (Kelti,
Rimania, Slovania, Avari, Tatári, Turci). 1. diel
/ Zuzana Kuglerová ; ilustroval Ivan Pavlisko. –
1. vyd. – Žilina: Georg, 2016. – 110 s.
ISBN 978-80-8154-186-5 (viaz.)
‒ slovenské povesti – starší školský vek
Autorka v prvom zväzku diela nazvaného Veľká kniha
slovenských povestí prináša príbehy z čias, keď na území
dnešného Slovenska žili Kelti, prechádza do obdobia
Rimanov, ktorí sa dostali až za Dunaj, a dostáva sa k
Slovanom. Tí sa v našich krajoch usídlili. Dlho ich však
ohrozovali Avari, Tatári či Turci. Každá povesť sa začína
miestopisnou poznámkou, okolo ktorej sa rozvíja príslušný dej.
40.
KUBAŠÁKOVÁ, Zuzana
Škriatok v pyžamku a iné rozprávky / Zuzana
Kubašáková ; ilustrácie Jana Luptáková ;
fotografie Peter a Lucia Turňovci. – 1. vyd. –
[Košice]: Taktik, 2016. – 77 s.
ISBN 978-80-8180-024-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – didaktické rozprávky – predškolský vek
– mladší školský vek
Knižka rozprávok pre malých aj veľkých obsahuje situačné
rozprávočky, zamerané na rôzne výchovné problémy. Knižka
je ideálnym návodom na riešenie detských trampôt pomocou
veselých príbehov.
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41.
KULIŠKOVÁ, Zdenka
Čáry-máry fuk! / Zdenka Kulišková ; ilustroval
Juraj Martiška. – 1. vyd. – Bratislava: BUVIK,
2016. – 62 s.
ISBN 978-80-8124-084-3 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek – predškolský
vek
Veselé básničky o všeličom.
42.
LAZÁROVÁ, Mária
Tri mačiatka tety Mily / Mária Lazárová ;
ilustrovala Simona Čechová. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovart, 2016. – 129 s.
ISBN 978-80-556-2351-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách
– mladší školský vek
Herkules, Jonáš a Lucinka sú mačiatka, 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 sestričku zachrániť.
43.
LEKSA-PICHANIČ, Vladimír
Bájky z pierka albatrosa / Vladimír LeksaPichanič ; ilustroval Miroslav Regitko. – 1.
vyd. ‒ Bratislava: Perfekt, 2016. – 43 s.
ISBN 978-80-8046-769-2 (viaz.)
‒ slovenská poézia – bájky – starší školský
vek
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Bájky sú o zvieratách, ktoré sa správajú ako ľudia. Alebo sú
o ľuďoch? Rozhodne sú poučné. Ale iba trošku. A sú aj
zábavné. Obrovsky. A deti, ktoré poéziu „nemusia“, si ani
neuvedomia, že čítajú básne.
44.
LESAY, Ivan
A-ko-že : Lesankin fantastický svet / Ivan
Lesay ; ilustrácie Petra Lukovicsová. – 1. vyd.
– Bratislava: TRIO Publishing, 2016. – 94 s.
ISBN 978-80-8170-030-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Tieto príbehy sa naozaj stali. Teda, nestali sa úplne
v skutočnosti, ale iba a-ko-že – vo fantázii. Prihodili sa
dievčatku menom Lesanka v krajine zvanej Lesankovo. Deti to
s predstavami majú niekedy ťažké. Ale často je im v nich
lepšie než v dospeláckom svete. Ten je dosť o ničom a deti to
vedia. No nepovedia to, aby neranili rodičov. Zato príbehy,
ktoré sa stali a-ko-že, bavia deti aj dospelých.
45.
MAJCHRÁKOVÁ, Svetlana
Prázdniny na tretiu / Svetlana Majchráková ;
ilustrácie Oksana Lukomská. – 1. vyd. –
Bratislava: DAXE, 2016. – 79 s.
ISBN 978-80-89429-51-6 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy –
starší školský vek
Lucia, Lívia a Lukáš sú trojčatá, ktoré sa nikdy nenudia,
problémy ich neobchádzajú a o dobrodružstvo nemajú núdzu.
A prázdniny – tie si užívajú!
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46.
MARTINKOVÁ, Petra E.
Bylinkové rozprávky / Petra E. Martinková ;
ilustrovala Martina Blaščáková. – 1. vyd. –
Košice: FACE – Fórum alternatívnej kultúry
a vzdelávania, 2016. – 57 s.
ISBN 978-80-89763-17-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – byliny – liečivé rastliny
– mladší školský vek – starší školský vek
Silu liečivých byliniek poznajú ľudia odpradávna. Skoro každá
choroba sa dáva vyliečiť voňavým bylinkovým čajom alebo
mastičkou. A pretože chorí ľudia bývajú aj smutní, bylinky
liečia aj smútok. Ako? Predsa rozprávkami!
47.
NOVÁKOVÁ, Daniela
Emka a lesné zvieratká / Daniela
Nováková, Ľubica Brezovická Šebeková ;
ilustrácie Darina Krygielová. – 1. vyd. –
Vrútky: Advent-Orion, 2016. – 65 s.
ISBN 978-80-8071-195-5 (viaz.)
‒ didaktické príbehy ‒ príbehy o deťoch – príbehy
o zvieratkách – predškolský vek ‒ mladší školský vek
Malá Emka sa vyberie na výlet do lesa, aby pozdravila lesné
zvieratká. V lese spoznáva, ako žije jazvec alebo medveď, aj
život v mravenisku a včeľom úli. Každá kapitolka je doplnená
úlohami.
48.
NOVÁKOVÁ, Monika
O trpaslíkovi Hundroškovi / Monika Nováková ;
ilustroval František Blaško. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2016. – 71 s.
ISBN 978-80-551-4900-4 (viaz.)
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‒ autorské rozprávky – didaktické rozprávky – predškolský vek
– mladší školský vek
Kde je, tam je, v jednom lese žije trpaslíček. Je to veľký
spachtoš, ešte väčší neporiadnik a najväčší hundroš. So
všeličím si nevie sám poradiť a preto frfle od rána do večera.
49.
OLŠOVSKÁ, Anna
Hádanku vám zahádam / Anna Olšovská ;
ilustrovala Monika Brummerová. – 1. vyd. –
Žilina: Georg, 2016. – 47 s.
ISBN 978-80-8154-181-0 (viaz.)
‒ hádanky – mladší školský vek
Kniha hádaniek o veciach okolo nás.
50.
OPET, Peter
Život Adama : zápisky rebela z piatej triedy /
Peter Opet ; ilustroval Tomáš Hasaj. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar – YOLI, 2016. – 150 s.
ISBN 978-80-551-4970-7 (brož.)
‒ príbehy o deťoch – starší školský vek
Piatak Adam chce zmeniť svet, ale nie seba. Na všetko, čo ho
postretne, má vlastný názor. Všetko vie ohodnotiť za pár
sekúnd. Odmieta povinnosti a mieni žiť tak, ako sa mu práve
zachce.
51.
PAPUGA, Ján
Strážca kameňa II. : na pomedzí dvoch zemí /
Ján Papuga ; ilustroval Ondrej Sova. – 1. vyd. –
[Bratislava]: Citadella, 2016. – 574 s.
ISBN 978-80-8182-016-8 (viaz.)
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‒ fantazijné romány – starší školský vek
Strážca Dalius po nezabudnuteľnom zážitku v Inferne žije
striedavo doma na rodnom námestí a v Centúre, kam musí
čoraz častejšie chodievať na misie a pomáhať Zemi.
S božskými kameňmi, s prírodou i počasím sa niečo deje.
52.
PASTIRČÁK, Daniel
Rozprávka o lietajúcej Alžbetke / Daniel
Pastirčák ; ilustrovala Veronika Klímová. –
1. vyd. – Bratislava: Artforum, 2016. – 61
s.
ISBN 978-80-8150-157-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Poeticky prerozprávaný príbeh života Alžbetky, ktorá túžila
lietať, no neposlušnosťou prišla o svoje krídla. Nakoniec ich
získa späť, no úplne inak než čakala.
53.
PAVLÍKOVÁ, Jana
Básničky zo školskej lavice / Jana Pavlíková ;
ilustr. Natália Zavaďáková. – 1. vyd. – Brno:
CPress, 2016. – 63 s.
ISBN 978-80-264-1015-7 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Veselé básničky o škole prezradia, kde sa počas leta stratila
abeceda, aké starosti trápia prváčika a čo vyviedla zlomyseľná
guma a veľa ďalšieho...
54.
PERO LE KVET
Chlapec s očami ako hviezdy / Pero Le
Kvet ; ilustrovala Martina Matlovičová. –
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1. vyd. – Bratislava: Artfórum, 2016. – 67 s.
ISBN 978-80-8150-156-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek – starší školský vek
Chlapec s očami ako hviezdy beží dolu úbočím. Naháňa
pestrofarebného motýľa, ktorý dosť rýchlo rastie. Chlapec to
však nevidí. Dychtivo beží ďalej za motýľom, ktorý len ďalej
rastie a rastie. Asi v polovici úbočia sa chlapcovi konečne
podarí motýľa chytiť...
55.
RIEČANSKÁ, Lena
Soňa, čo sa deje? / Lena Riečanská ;
ilustrovala Lucia Zajac Valová. – 1. vyd. –
Bratislava: Trio Publishing, 2016. – 143 s.
ISBN 978-80-8170-027-1 (brož.)
‒ príbehy o deťoch – dievčenské romány –
starší školský vek
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.
56.
Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského /
Vybral a prerozprával Peter Mišák ; ilustrovala
Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – Martin:
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2016. – 62
s.
ISBN 978-80-8115-233-7 (viaz.)
‒ slovenské rozprávky – mladší školský vek
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Pätnásť známych i menej známych príbehov z pokladu
ľudovej fantázie, ktoré zozbieral Pavol Dobšinský. Aby sa
dobre čítali, rozprávali i zapamätali dnešným deťom,
prerozprával ich Peter Mišák.
57.
SEDLÁK, Ivan
Ježko Pichliačik / Ivan Sedlák ; ilustroval Ján
Vrabec. – 1. vyd. – Bratislava: Ikar, 2016. – 72
s.
ISBN 978-80-551-4896-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách
– čítanie s porozumením – predškolský vek –
mladší školský vek
Malý Ježko chodí s ruksačikom po voňavom lese, spoznáva
jeho tajomstvá a dobrých kamarátov. Večer o nich rozpráva
svojej mamičke. Čítanie s porozumením.
58.
SKALOVÁ, Alžbeta
Spievankovo : Spievanka, Zahrajko a zatúlaná
píšťalka / Napísalá Alžbeta Skalová ;
ilustrovala Kristína Hroznová. – 1. vyd. –
Bratislava: Fortuna Libri, 2016. – 83 s.
ISBN 978-80-8142-580-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – predškolský vek – mladší školský vek
Tam, kde každý rád si zaspieva a kde piesňou všetko ožíva, je
krajina Spievankovo, v ktorej žije Spievanka a Zahrajko.
Jedného dňa sa dozvedeli, že existuje aj svet detí. Veľmi túžili
ho navštíviť, no nebolo to vôbec jednoduché.
59.
Slovenský detský rok : o ľudových zvykoch
a tradíciách s Filipkom, Pripletkom, so
Stonohom a Vševedkom / Text Elena
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Slobodová ; ilustrácie Zuzana Hlavatá. ‒ 1. vyd. – Bratislava:
Fortuna Libri, 2016. – 243 s.
ISBN 978-80-8142-611-7 (viaz.)
‒ ľudové tradície – zvyky – detské hry – riekanky – porekadlá
– veršovanky – ľudové rozprávky – mladší školský vek – starší
školský vek
Ako to bolo s prvým dňom v roku, podľa čoho a prečo dostali
jednotlivé mesiace svoje mená a ako ich nazývali naši
predkovia, aké zvyky sa dodržiavali a všeličo iné.
60.
Srdce šachovej dámy : poviedky pre deti
a násťročných / Text Gabriela Magalová... [et
al.] ; ilustrácie kolektív výtvarníkov, ktorí
prihlásili svoje diela a vystavovali na BIB 2015.
– 1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2016. – 164 s.
ISBN 978-80-8046-759-3 (brož.)
‒ poviedky o deťoch – literárne súťaže – mladší školský vek –
starší školský vek
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.
61.
STAVIARSKA, Marka
Opováž sa toto prečítať! / Marka Staviarska ;
grafická úprava a ilustrácie Dominika
Mačáková. – 1. vyd. – Prešov: Marka
Staviarska, 2016. – 112 s.
ISBN 978-80-972505-0-8 (brož.)
‒ príbehy pre deti – dievčenské romány –
starší školský vek – mládež

28

Soňa so svojou partiou – Rasťom, Kamilou a Táňou – riešia
problémy so svojou triednou. Je jednoducho hrozná!
Zasluhuje potrestať! Popri príprave pomsty prežívajú aj svoje
bežné starosti šestnásťročných – zamilovanie sa, domáce
väzenie, potýčky so zákonom... Malá knižka, ktorá ťa od prvej
strany chytí a nepustí.
62.
STRAKOVÁ, Marta
Čarovná lúka na okraji mesta / Marta Straková
; ilustrácie Eva Škandlíková. – 1. vyd. –
Bratislava: Ars Poetica, 2016. – 69 s.
ISBN 978-80-89283-77-4 (viaz.)
‒ básničky – mladší školský vek
Jednoduché básničky o obyvateľoch lúky, ktorých môžeme
stretnúť každý deň.
63.
SZABÓ, Ivan
Prešporsko- bratislavské strašidlá / Ivan Szabó.
– 1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2016. – 109 s.
ISBN 978-80-8046-741-8 (viaz.)
‒ slovenské povesti – povesti o Bratislave –
povesti o strašidlách – starší školský vek
Historky, ktoré sa odohrali v časoch dávno minulých nás
zavedú do obdobia, kedy bosoráctvo nebolo raritou, skôr
pomáhalo vysvetliť nevysvetliteľné. Dobové fotografie pomôžu
spoznať staré mesto a porovnať ho s dnešnou podobou
Bratislavy.
64.
ŠTEFANKOVÁ, Petra
Moje malé more / Petra
Štefanková. – 1. vyd. –
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Bratislava: Vydavateľstvo Mgr. art. Petra Štefanková, 2016. –
36 s.
ISBN 978-80-972071-6-8 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – predškolský vek – mladší školský vek
Jednoduchý hravý príbeh o chlapcovi, ktorý sníva, že je
kapitán na mori a zachráni veľrybu pred pirátmi. Dôraz je na
pozitívnom vzťahu k zvieratám a prírode, umocňuje detskú
predstavivosť.
65.
ŠTELBASKÁ, Zuzana
Filipko / Zuzana Štelbaská ; ilustrovala Eva
Chupíková. – 1. vyd. – Bratislava: Albatros,
2016. – 76 s.
ISBN 978-80-566-0009-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o prírode –
predškolský vek – mladší školský vek
Filipko rád chodí s ockom na ryby. Lesík okolo jazera je
krásny a voňavý. Filipko sa tam hrá s kamarátmi škriatkami,
obdivuje srnky, malé diviačiky, hrá so s rybkami aj húsenicami.
Objavuje svet prírody...
66.
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník 6 / Zuzka Šulajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2016. – 623 s.
ISBN 978-80-220-1905-7 (viaz.)
‒ dievčenské romány – mládež
Keď si Paula Semoková v pätnástich začala
písať denník, netušila, že sa stane jej sprievodcom na celý
život ani že nebude jediná, kto si ho vedie.
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67.
ŠVENKOVÁ, Viera
Anička má prázdniny / Viera Švenková ;
ilustrovala Anna Gajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2016. – 62 s.
ISBN 978-80-8061-924-4 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch – predškolský vek
Nežné a poučné príbehy pre predškolákov prinášajú obraz
viacgeneračnej rodiny . Pre malú Aničku prináša každý deň
množstvo prekvapení, ktoré ostrovtipne komentuje.
68.
URGELOVÁ, Ivana
O mackovi Maťkovi : rozprávka z lesa /
Ivana Urgelová. – 1. vyd. – Bratislava:
Marenčin PT, 2016. – 30 s.
ISBN 978-80-8114-782-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – mladší školský vek – predškolský vek
Malý medvedík Maťko sa hrá v lese, až zablúdi. Zažije rôzne
dobrodružstvá, zoznámi sa s motýľom i veveričkou, pochutná
si aj na sladkých malinách. V lese sa však začína stmievať
a Maťko nevie, kadiaľ sa má vrátiť domov. Pomôže mu niekto?
69.
Uspávanky ; Prebúdzanky / Ilustrovala Maja
Dusíková ; zostavila Mária Števková. – 1. vyd.
– Bratislava: Buvik, 2016. – 30, 22 s.
ISBN 978-80-8124-088-1 (viaz.)
‒ uspávanky – básničky – predškolský vek
Krátke, ľahko zapamätateľné básničky.
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70.
VADAS, Marek
Útek / Marek Vadas ; ilustrovala Daniela
Olejníková. – 1. vyd. – Bratislava: OZ BRAK,
2016. – 43 s.
ISBN 978-80-972028-5-9 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – fantastické príbehy –
starší školský vek
Správa o fantastickej ceste malého chlapca a jeho psa Alana
naprieč mestami, krajinami a kontinentmi, na ktorých sa
stretáva s priateľstvom i s odmietaním. Obyvatelia miest sú
zosobnením vlastností, ktoré vedú k predsudkom voči
čomukoľvek cudziemu a k pohodlnému ospravedlneniu svojho
nezáujmu o osudy iného človeka.
71.
VANČOVÁ, Silvia
Dve srdiečka / Silvia Vančová ; ilustrácie
Lucia Vdovcová. – 1. vyd. – Liptovský
Mikuláš: Silvia Vančová, 2016. – 24 s.
ISBN 978-80-972484-4-4 (viaz.)
‒ poézia pre deti – mladší školský vek
Veršované príbehy pre škôlkarov i mladších školákov, ktoré
milým spôsobom odrážajú ich detský svet, majú vtipnú
zápletku a výchovný charakter.
72.
VANČOVÁ, Silvia
Ľúbim / Silvia Vančová ; ilustrácie deti
z MŠ Bublinka v Liptovskom Mikuláši. –
1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Silvia
Vančová, 2016. – 24 s.
ISBN 978-80-972484-3-7 (viaz.)
‒ poézia pre deti – mladší školský vek
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Veršované príbehy pre škôlkarov i mladších školákov,
odrážajúce ich detský svet – ich radosti aj starosti, túžby a
priania, ktoré ilustrovali predškoláci z Materskej školy Bublinka
v Liptovskom Mikuláši.
73.
VANEK, Martin
Opera nehryzie / Martin Vanek ; ilustroval
Tomáš Eniac Cíger. – 1. vyd. – [Bratislava]:
Dixit, 2016. – 96 s.
ISBN 978-80-89662-20-3 (viaz.)
‒ opera – populárno-náučná literatúra – mladší
školský vek – starší školský vek
Opera nie je ani príšera, ani strašidlo a už vôbec na nikoho
necerí zuby. Dokonca si ju môžete aj obľúbiť, ako napríklad ja.
Nebojte sa! Verte mi a poďte sa presvedčiť o tom, že opera
fakt nehryzie.
74.
VOJTÁŠ, Juraj
Odvážne srdce / Juraj Vojtáš. – 1. vyd. –
Banská Bystrica: Zaostri na rodinu, 2016. – 308
s.
ISBN 978-80-971853-8-1 (brož.)
‒ dobrodružné príbehy – fantazijné príbehy –
starší školský vek
Strhujúci príbeh Willa, chlapca z divočiny, ktorý zachraňuje
mladú šľachtičnú Caru z moci hrozného draka. Približuje zrod
mladého hrdinu a boj otca, ktorý túži získať späť synovo srdce.
75.
VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
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Krídluška v krajine sietí / Iva Vranksá Rojková ; ilustrovala
Anna Gajová. – 1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2016. – 89 s.
ISBN 978-80-8061-970-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – didaktické rozprávky - moderná
technika – životné prostredie – mladší školský vek
Tretí príbeh o lúčnej víle Krídluške rozpráva deťom i dospelým
o tom, ako zasahuje do našich životov moderná technika.
Nabáda nás, aby sme sa nenechali oslňovať len výhodami
mobilov a wifi pripojenia, ale zamysleli sa aj nad tým, ako
môžu škodiť...
76.
VRKOSLAVOVÁ – ŠEFČÍKOVÁ, Mária
Šťastná ježibaba / Mária Vrkoslavová –
Šefčíková ; ilustrovala Marta Augustinská. –
1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2016. – 135 s.
ISBN 978-80-8046-764-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Prečo by sa niektoré rozprávky mali končiť tak, ako sa končia?
Ježibaba v perníkovej chalúpke sa dostane do pece, zlého
vlka potrestá horár, Šípková Ruženka zaspí na sto rokov... Čo
keby bolo všetko trochu inak? A deti by mali nové rozprávky.
77.
VYMAZALOVÁ, Lenka
Netreba sa školy báť / Lenka Vymazalová ;
ilustrovala Katarína Gasko. – 1. vyd. –
Bratislava: Fragment, 2016. – 62 s.
ISBN 978-80-564-0157-6 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – básničky – predškolský
vek – mladší školský vek
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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.
78.
WEISS, Pavol
Tajomný mlyn v Karpatoch / Pavol Weiss ;
ilustrácie Jozef Danglár Gertli. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovart, 2016. – 117 s.
ISBN 978-80-556-2473-0 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy –
ochrana prírody – mladší školský vek – starší školský vek
Správna päťka – to je päť dievčat a pes Dino. Jedného dňa sa
Dino stratil v lese a dievčatá pri jeho hľadaní nájdu niečo
zvláštne – vranu priviazanú motúzom o strom. Kto a prečo to
urobil? Tak túto záhadu musia rozlúštiť.
79.
UHER, Pavel
Magnetová hora : rozprávky a príbehy / Pavel
Uher ; ilustrácie Anna Cigánová-Podobová. –
1. vyd. – Bratislava: IRIS, 2016. – 93 s.
ISBN 978-80-89726-70-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Hrdinovia týchto rozprávok sa dostávajú do situácií, v ktorých
sa viac ako na čarovné sily musia spoľahnúť na vlastné
schopnosti. Napriek všetkým nástrahám však majú rozprávky
šťastný koniec, tak, ako sa na rozprávky patrí.
80.
ZIFČÁK, Peter
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Rozprávky z krajiny vychádzajúceho mesiaca / Peter Zifčák . –
1. vyd. – Martin: Neotype, 2016. – 159 s.
ISBN 978-80-971597-2-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek – starší školský vek
Krásne rozprávky plné kráľov, princezien, černokňažníkov
a obrov, ktoré sa odohrali v záhadnej a neprebádanej krajine
vychádzajúceho mesiaca.
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