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Milí začínajúci čitatelia,
pripravili sme pre Vás
bibliografický

letáčik

ktorý

pomôže

Vám

pri výbere vhodných kníh
na

prvé

samostatné

čítanie. Letáčik sme rozdelili na dve časti Začíname
čítať a Ja už viem čítať. V prvej časti sú zaradené
knihy, ktoré obsahujú jednoduché, ale zaujímavé
príbehy, sú napísané veľkými písmenami, aby sa Vám
ľahšie čítalo. Ideálnym pomocníkom pre začínajúcich
čitateľov je aj maľované čítanie. Príbeh je tu
popretkávaný kreslenými obrázkami, a tie sa tešia
veľkej obľube. Druhá časť letáčika ponúka knižky,
ktoré obsahujú menej ilustrácií (obrázkov), viac textu
a menšie

písmenká.

Ale

nebojte

sa.

S každou

prečítanou knihou, príbehom, rozprávkou budete
istejší, zručnejší a smelší. Kniha a čítanie z nej bude
pre Vás novým veľkým dobrodružstvom. S hrdinami
príbehov budete prežívať ich radosť i starosť.
V našom

letáčiku

ponúkame

iba

maličkú

vzorku

krásnych detských kníh z bohatej ponuky Úseku
literatúry pre deti a mládež.
Príďte si vybrať 
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ZAČÍNAME ČÍTAŤ
1.

BAISCHOVÁ, Milena
Príbehy zajačika Mateska. – Praha: Thovt, 2010. – 40 s.
ISBN 978-80-86969-95-4.

V obrázkovom čítaní pre začínajúcich čitateľov nájdeš
milé príbehy zajačika s pôvabnými ilustráciami.

2. BASLÍKOVÁ, Mária
Brumko a Brumkáčik. – Bratislava: Junior, 1999. - 89 s.
Učím sa čítať. - ISBN 80-7146-535-6.
Brumko a Brumkáčik sú dva plyšové medvedíky, ktoré
sedia vo výklade hračkárstva a ani sa nepohnú. Keď sa nikto
nepozerá, spolu s ostatnými hračkami zázračne ožívajú
a ocitajú sa uprostred zábavy a dobrodružstva.

3. BERNEOVÁ, Jennifer
Calvin nevie lietať: Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád
knižky. Praha: Albatros, 2011. – Nestr. - ISBN 978-8000-02853-8.
Calvin je škorec, ktorý sa narodil so svojimi
sestričkami a bračekmi pod strechou starej stodoly.
Malé škorce začali čoskoro po narodení objavovať svet:
jeden objavil blato, druhý vodu, iný trávu alebo
chutnučké dážďovky. A Calvin? Calvin objavil knihu!
A od tej chvíle iba čítal a čítal...
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4.

CRONINOVÁ, Doreen
Kuracia čata - Prvá neplecha. – Bratislava: Fragment,
2017. - 102 s. - ISBN 978-80-564-0313-4.

Štyri kuriatka spolu tvoria Kuraciu čatu a vzbudzujú
rešpekt. Len od nich záleží, či sa svet dozvie, čoho sa tak
strašne bojí Chvostík, veveričiak so slabými nervami. Vraj je
to VEĽKÉ A STRAŠIDELNÉ.

5. DAVIES, Gill
Čítam si sám: Macko Miško a mráz. - Bratislava: Junior,
B. r. v. – 90 s. – ISBN 80-7146-505-4.
Kniha obsahuje tri príbehy o medvedíkoch. Text je
vytlačený veľkým písmom, aby sa ti ľahko čítal.

6. DIENEROVÁ, Eva
Maľované čítanie: Mravček Zvedavček a iné príbehy.
Bratislava: Príroda, 2015. – 72 s. – ISBN 978-80-0702453-3.
Milé príbehy o zvieratkách, ktoré majú vždy dobrý
koniec a ponúkajú deťom aj zábavné úlohy pre bystré
hlavičky.

7. FÄRBER, Werner
Zvedavá ovečka Molly. – Praha: Thovt, 2010. – 36 s.
ISBN 978-80-86969-93-0.
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Obrázkové čítanie pre začínajúcich čitateľov o malej
ovečke Molly.

8. HAVEL, Jiří
Maľované čítanie pre deti. – Bratislava: Fragment,
2009. – 46 s. ISBN 978-80-8089-325-5.
Knižka plná krátkych rozprávok je napísaná netradičným
a hravým spôsobom, vhodná aj ako prvé čítanie.

9. HOLLÁ, Marta
Prieberčivá nevesta: Abeceda v rozprávke. - Bratislava:
Junior, 1999. – 90 s. - ISBN 80-7146-573-9.
Jedného dňa si abeceda povedala, že pôjde aj
do rozprávky. Každé písmenko si vybralo rozprávku i obrázok
a šup – vhuplo do knihy.

10. HOLLÁ, Marta
Zlatá kučierka: Abeceda v rozprávke. - Bratislava:
Junior, 2000. – 90 s. - ISBN 80-7146-588-7.
Štyri rozprávky so zvýraznenými písmenami abecedy
na každej strane.
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11. LOBEL, Arnold
Veselý rok s Kvakom a Čľupom. – Prešov: Občianske
združenie Slniečkovo, 2010. – 63 s. - ISBN 978-8089314-17-1.
Kniha je určená deťom predčitateľského, resp.
prvočitateľského veku. Pôvabné a vtipné príbehy sú
jednoducho spracované, ľahko zrozumiteľné detskému
vnímaniu.

12. McBRATNEY, Sam
Hádaj, ako ťa mám rád! Bratislava: Svojtka a Co.,
2014. - Nestr. – ISBN 978-80-8107-831-6.
Knižka plná lásky ukáže každému drobcovi, že vyjadriť
svoje pocity nie je ľahká vec. Malý zajačik a veľký zajac
však prídu na to, ako sa to dá!

13. Moje najkrajšie rozprávky. – Praha: Ottovo nakl.,
2013. - 364 s. - ISBN 978-80-7360-890-3.
Kniha obsahuje známe rozprávky: Škaredé káčatko,
Palculienka, Ľadová kráľovná, Červená čiapočka a ďalšie.
Rozprávky sú vytlačené veľkými písmenkami, aby uľahčili
čítanie začínajúcim čitateľom.
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14. MORAVEC, Otto
Zvedavý Bobík. - Bratislava: Junior, 1998. – 92 s. Učím
sa čítať. ISBN 80-7146-554-2.
Ak máš rád príbehy o zvieratkách, začítaj sa do tejto
knižky.

15. O troch kamarátoch. - Bratislava: Junior, 1998. – 90 s.
Učím sa čítať. ISBN 80-7146-543-7.
Kobylka Berta, medvedík Lacko a neposedný žabiak
Jaško putujú krajinou cez lesy, vrchy a slatiny až k moru.

16. Odvážna plavba. - Bratislava: Junior, 1998. – 90 s.
Učím sa čítať. ISBN 80-7146-506-2.
Ak sa chceš dozvedieť, z čoho si zvieratká urobili loďku
alebo ako pomáhali čarodejnici Hilde hľadať knihu
zaklínadiel, prečítaj si túto bohato ilustrovanú knižku
s veľkými písmenkami.

17. Prvé čítanie o zvieratkách s veľkými písmenami.
Bratislava: Svojtka a CO., 2007. - 85 s. – ISBN 978-8089246-46-5.
Napínavé príbehy o zvieratkách.
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18. PHILIP, Simon
Musíš si priniesť klobúk. – B. m. v.: Enigma, 2016. –
Nestr. – ISBN 978-80-8133-050-6.
Srdečne ťa pozývame na najväčšiu, najlepšiu, najklobúkovatejšiu oslavu všetkých čias. Ale iba ak splníš podmienky,
a tých je prekvapivo veľa...

19. TETOUROVÁ, Marie
Maľované čítanie: Čo ma čaká, kým vyrastiem.
Bratislava: Fragment, 2014. – 47 s. – ISBN 978-808089-889-2.
Farebné rozprávanie pre začínajúcich čitateľov. Krátke,
poučné príbehy pre deti, v ktorých sú niektoré slová
nahradené obrázkami.

20. TETOUROVÁ, Marie
Maľované
čítanie
z rozprávky
do
rozprávky.
Bratislava: Fragment, 2013. - 46 s. – ISBN 978-808089-723-9.
Najobľúbenejšie krátke rozprávočky umocnia obrázky,
ktoré deťom uľahčia ich prvé čitateľské pokusy.

21. Veselé zvieratká. – Bratislava: Junior, B. r. v. – 122 s.
ISBN 80-7146- 602-6.
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V knižke nájdeš štyri veselé príbehy o zvieratkách.
Text je krátky, jednoduchý, vytlačený veľkými písmenami,
a tak sa aj ľahko číta.
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UŽ VIEM ČÍTAŤ
1.

BENTLY, Peter
Králiček Kornel má rád knižky: Prečítaj si príbeh.
Bratislava: Svojtka a Co., 2014. – Nestr. – ISBN 97880-8107-842-2.

Som králiček Kornel a mám veľmi rád knižky. Rád by
som vám ukázal, že čítanie je veľká zábava... Dokáže vás táto
knižka s veselými obrázkami o tom presvedčiť?

2.

BŘEZINOVÁ, Ivona
A čo bolo ďalej? Pokračovanie siedmich najkrajších
rozprávok / Ilustr. Jozef Cesnak. – Bratislava: Mladé
letá, 2002. – 81 s. - ISBN 80-06-01113-3.

Nechceli by ste vedieť, čo sa stalo s Popoluškou, keď ju
princ priviedol do zámku alebo ako vyzeralo kráľovstvo
Šípkovej Ruženky po prebudení zo storočného spánku? A čo
Zlatovláska? Nedala sa ostrihať? Vráťme sa teda na chvíľu
do sveta známych rozprávok.

3.

Domček, domček, kto v tebe býva? Čítanka
pre prváka/Ilustr. Mária Nerádová. - Bratislava: Buvik,
2011. – 63 s. ISBN 978-80-8124-022-5.

Umelecká čítanka pre prvákov, ktorá je obsahom
i grafickým dizajnom pre deti veľmi príťažlivá a motivuje
začínajúcich čitateľov vyhrať veľký zápas s písmenkami.
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4. ĎURÍČKOVÁ, Mária
Danka a Janka. Danka a Janka v rozprávke / Ilustr.
Božena Plocháňová. - 7. spol. vyd. – Bratislava: Mladé
letá, 2002. – 85 s. - ISBN 80-06-01194-X.
Kniha, na ktorej rok čo rok odrastajú takmer všetci prví
samostatní
čitatelia.
Veselé
i poučné
príbehy
na nerozoznanie podobných sestričkám – dvojčatám.

5.

Filip a Dominika v cirkuse. Poď si čítať. – Bratislava:
Junior, 2001. - 51 s. – ISBN 80-7146-623-9.

Filip a Dominika sú súrodenci. Majú sa radi, aj keď to
tak niekedy nevyzerá. Aj oni sa niekedy pohašteria, ale
zazeranie a krik nikdy netrvá dlho.

6.

GALÁNOVÁ, Ana
Dračie srdce 1. Veľká skúška. – Brno: CPress, 2015.
141 s. - ISBN 978-80-264-0718-8.

Kale je šikovný chalan, žije na hrade a má skvelých
kamarátov. Ku šťastiu mu chýba jediné: drak.

7.

GREGUŠOVÁ, Andrea
Červík Ervín / Ilustr. Juraj Martiška. – Bratislava:
Slovart, 2009. – 102 s. - ISBN 978-80-8085-777-6.
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Červík Ervín príde o svoj jablčný domček a vydáva sa
na cestu za novým domovom.

8.

GROCH, Erik Jakub
Tuláčik a Klára.- 2. upr. vyd. – B. m. v.: Edition Ryba,
2005. - 77 s. - ISBN 80-969151-5-0.

Pôvabná usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre
a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy.

9.

HRONSKÝ, Jozef Cíger
Smelý zajko / Ilustr. Jaroslav Vodrážka. – 10. vyd.
Bratislava: Mladé letá, 2015. – 91 s. – ISBN 978-80-1002768-2.

Vybral sa raz Smelý Zajko do sveta. Na svojej ceste
zažil neuveriteľné príhody.

10. JOHNSON, Rebecca
Julinka malá zverolekárka 1: Domov pre zvieratká.
Bratislava: Fragment, 2015. – 82 s. – ISBN 978-80564-006-7.
Volám sa Julinka – a keď budem veľká, chcem byť
zverolekárka. Starostlivosť o zvieratká chcem preto začať
trénovať čo najskôr.
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11.

LAGERCRANTZ, Rose
Môj šťastný život. - Bratislava: Verbarium, 2014. 138 s. - ISBN 978-80-89612-20-8.

Tina je najšťastnejšie dievčatko pod slnkom. Konečne
sa stala školáčkou a spoznala Fridu, s ktorou tvoria
nerozlučnú dvojicu.

12. LELARGE, Fabrice
Pojašené zvieratká. – Bratislava: Slovart-Print, 2013.
Nestr. - ISBN 978- 80-8112-195-1.
Sliepka znášajúca kockované vajíčka, krava, ktorá sníva
o tom, že bude dávať citronádu, myška, čo sa nebojí mačiek,
vlk, ktorý pestuje mrkvu... Poďte sa zabaviť odhaľovaním
príbehov týchto neuveriteľných postáv!

13. MISLOVIČOVÁ, Sibyla
Sníčky zo zázračnej poduštiky / Ilustr. Drahomír
Trsťan. Bratislava: Matys, 2011. – 47 s. – ISBN 97880-8088-242-6.
Zaujímavé
príbehy,
veselé
básničky,
napätie
i prekvapenie – to všetko nájdete na stránkach tejto knihy.
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14. REICHSTÄDTEROVÁ, Daniela
Čítanka pre malých školákov / Ilustr. Tomáš Galata.
Bratislava: Matys, 2010. – 47 s. – ISBN 978-80-8088211-2.
Milé deti, poďme si čítať! Napríklad o dvoch
nezbedných papučkách, o múdrej sove, či o tom, ako vzniká
dúha.

15. SAGNIER, Christine
Pomóóóc! Sťahujeme sa! Nech žije rodina! 1. Bratislava: Verbarium, 2016. – 47 s. – ISBN 978-8089612-54-3.
Mama Loly a Toma náhle vyrukuje s tým, že ich čaká
prekvapenie: rodinka sa bude sťahovať. Lola to vôbec
nepovažuje za dobrý nápad a odmietne opustiť Alicu, svoju
najlepšiu kamarátku.

16. WIDMARK, Martin
Záhada v škole. Detektívna kancelária Lassemaja.
Bratislava: Verbarium, 2017. – 83 s. – ISBN 978-8089612-69-7.
Lotorkovo z ničoho nič zaplavia falošné bankovky
a na školskom kopírovacom stroji ktosi potajme vyrobí
tisícky kópií. Pred detektívmi Lassem a Majou stojí ďalší,
mimoriadne zaujímavý prípad.
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PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PRVÉ ČÍTANIE

Fotografia: oddelenie pre najmenších (© Dano Veselský)
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