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Milé deti,
v rukách držíte bibliografický letáčik, ktorý je určený predovšetkým
žiačikom prvej triedy.
Malí predškoláci sa učia „čítať“ podľa obrázkov a mnohí sa už
nevedia dočkať, kedy skončia škôlku a zasadnú do školských lavíc.
Tu sa prváčikovia oboznamujú s každým písmenkom abecedy
(malým, veľkým, tlačeným, písaným), učia sa ich správne písať,
spájať do slabík, do slov, do viet. Objavujú čaro písaného aj čítaného
slova. Stávajú sa čitateľmi, malými objaviteľmi vo veľkom svete slov
a viet. Na každej stránke knihy, či časopisu sa dozvedajú čosi nové,
nezvyčajné či zábavné.
Učiť sa abecedu nemusí byť vôbec nuda. A aby sme vám to
dokázali, pripravili sme pre vás, začínajúcich čitateľov, krátky
zoznam, kde nájdeš knižky o abecede (každé písmenko tu má svoj
malý príbeh alebo veršík), veselé príbehy o prváčikoch, rozprávky
s veľkými písmenkami, riekanky, hádanky a nezabudli sme ani
na knižky, pomocou ktorých porozumieš číslam a zoznámiš sa aj
so základnými matematickými úkonmi.
Ak ti náš výber nebude stačiť, v našom oddelení pre najmladších
čitateľov nájdeš množstvo ďalších podobných kníh s veľkými
písmenkami, plné zaujímavých príbehov, básničiek a pestrofarebných
obrázkov.
Prajeme vám pri prvých samostatných čítaniach veľa nádherných
zážitkov s našimi knihami.
Zostavovateľka
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JA SOM UŽ PRVÁČIK
1. BENDOVÁ, Krista
O prváckom mačiatku: Rozprávky a básničky pre prvákov
a prváčky / Ilustr. Peter Cpin. – Bratislava: Mladé letá, 1999.
– 85 s. – ISBN 80-06-00882-5.
V knižke sa skrýva veľa vtipných rozprávok a básničiek. Je
„ušitá“ špeciálne pre prváčikov, aby im pomohla vniknúť
do tajov čítania. Veršíky Kristy Bendovej, jednej
z najobľúbenejších spisovateliek mnohých generácií, sú
rytmické a deti si ich ľahko zapamätajú.

2. BRAUNOVÁ, Petra
Kubko nechce čítať / Ilustr. Jiří Bernard. – Praha:
Albatros, 2009. - 72 s. –ISBN 978-80-00-02344-1.
Kubko nechce čítať, písať ani počítať. Veď sa mu do prvej
triedy vôbec nechcelo. Čo si ale počať so žiačikom, ktorý
má v hlave všetko možné, len nie školu? Pani učiteľka z 1.A
na to prišla! Od chvíle, ako dostala ten skvelý nápad, všetky
deti chodia do školy s nadšením. Aj Kubko? Ten sa každý
deň do triedy vyslovene teší! A čože to pani učiteľka
vymyslela?
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3. BRAT, Roman
Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška / Ilustr.
Miroslav Regitko. – Bratislava: SPN – Mladé letá, 2011. –
73 s. - ISBN 978-80-10-02041-6.
Šuško to má ťažké. Je prvák a všetci ho len poučujú,
komandujú a nútia, aby robil toto, nerobil tamto, aby nebral
cudzie veci, nelietal dlho vonku, učil sa... Šuško sa rozhodol
bojovať proti všetkým, ktorí chcú „len jeho dobro,“ svojimi
vlastnými zbraňami a oplatilo sa.
4. Daj ma, mamička, do školy / Ilustr. Oľga Bajusová. –
Bratislava: BUVIK, 2007. – 72 s. – ISBN 80-89028-71-9.
Vo veselej prváckej čítanke deti nájdu veršíky o písmenách,
riekanky o menách, básničky a hádanky o číslach, žartovné
povedačky o zvieratách, krátke rozprávky, ale aj drobné
smiešky o deťoch.
5. FUTOVÁ, Gabriela
Dokonalá Klára / Ilustr. Martina Matlovičová. – Bratislava:
Mladé letá, 2008. – 93 s. – ISBN 978-80-10-01353-1.
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Príbeh prváčky Kláry, ktorá si namýšľa, že je dokonalá.
Školu už pozná, lebo babka je učiteľka, dokonca vie už aj
čítať. V škole je preto suverénna a svoju prevahu dáva
všetkým najavo. Zrazu však zažije veľké prekvapenie – zistí,
že aj iné deti sú šikovné, ba môžu byť aj šikovnejšie, a to
Kláru vyburcuje k zúrivému súťaženiu a porovnávaniu.
6. FUTOVÁ, Gabriela
Nejdem a basta! / Ilustr. Ďuro Balogh. – Bratislava: SPN –
Mladé letá, 2013. – 81 s. – ISBN 978-80-10-02399-8.
Evka bude čoskoro prváčka. Všetci ju odušu presviedčajú,
že sa má tešiť, ale ona nie! O škole dávno vie svoje – je tam
nuda, otrava a musíš čušať na mieste, aj keď ťa to nebaví...
Evka sa teda rozhodla, že do žiadnej školy nejde a basta!
7. HEINSTOVÁ, Marie
Moja prvá kniha o číslach. – Bratislava: Slovart, 2004. –
48 s. – ISBN 80-7145-916-X.
Moja prvá kniha o číslach je prvé zábavné stretnutie dieťaťa
so svetom čísel. Pútavo spracovaná a bohato ilustrovaná
knižka pomôže najmladším čitateľom porozumieť číslam
a rozvíjať ich matematické zručnosti. Moja prvá kniha
o číslach je výbornou pomôckou pri príprave detí na prácu
s číslami v prvej triede.
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8. KEPŠTOVÁ, Ľubica
Bola raz jedna škola a iné školoviny / Ilustr. Alena
Wagnerová. – Bratislava: MATYS, 2013. – 48 s. – ISBN
978-80-8088-318-8.
Viete o tom, že chodiť do školy môže byť nielen zaujímavé,
ale aj zábavné? Že spoznávať písmenká, číslice a nových
kamarátov môže byť príjemným dobrodružstvom? Pomôžu
vám pritom nielen veršíky a príbehy z našej knižky, ale aj
veselé obrázky, z ktorých sa vykľuje nejedna školovina.
9. KREMLEROVÁ, Ľuba
Písmenkovo / Ilustr. Alexandra Cíchová. – Bratislava:
MATYS, 2010. – 62 s. – ISBN 978-80- 8088- 226-6.
Vítame vás v kráľovstve Písmenkovo. Dozviete sa, kde sa
nachádza, ako vzniklo aj o všetkých obyvateľoch
Písmenkového kráľovstva. V knižke sú ukryté aj rôzne
kráľovské tajomstvá o tom, ako vznikli všetky písmená
abecedy, takže nudiť sa určite nebudete.
10. KUBIČKOVÁ, Viera
Abeceda múdra teta / Ilustr. Peter Matis. – Vrútky:
Advent-Orion, 2007. – 66 s. – ISBN 978-80-8071-091-0.
Veršovaný príbeh podľa písmeniek abecedy o smelom
chlapcovi Braňovi, ktorý býva v horárni.
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11. LITCHFIELDOVÁ, Jo – BROOKSOVÁ, Felicity
Prvé čísla. – Bratislava: Mladé letá, 2001. – 47 s. – ISBN
80-06-01163-X.
Táto knižka pomôže deťom jednoduchým a zábavným
spôsobom rozvíjať základné počtárske zručnosti. Začína sa
počítaním do desať a deti sa v nej oboznámia so všetkými
základnými matematickými úkonmi, ako je sčítanie,
odčítanie, násobenie, vytváranie postupností, určovanie
párnych a nepárnych čísel a ďalšie.
12. MIKŠÍKOVÁ, Blažena
Smieško z 1. A / Ilustr. Danica Pauličková. – Bratislava:
SPN – Mladé letá, 2003. – 88 s. – ISBN 80-10-00094-9.
Viete, prečo sú prváci veselí? Vraj preto, že s nimi do školy
vždy začne chodiť aj Smieško. Vidia ho iba deti, ale keď nie
je v triede, pani učiteľka to hneď uhádne a usiluje sa ho
privolať.
13. MISLOVIČOVÁ, Sibyla
Školáčikova čítanka / Ilustr.Daniela Ondreičková. –
Bratislava: MATYS, 2012. – 48 s. – ISBN 978-80-8088280-8.
Vtipné i poučné príbehy zo života detí, veršovaná abeceda,
veselé počty a množstvo zábavných básničiek i hádaniek –
to všetko si môže v tejto knižke prečítať malý školák.
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14. MORAVČÍK, Štefan
Abeceda spať mi nedá / Ilustr. Miroslav Knap. – Martin:
Vyd. Matice slovenskej, 2009. – 64 s. – ISBN 978-80-70909546.
Abeceda je večnou témou predškolákov a prváčikov.
Tentoraz si ju zobral na mušku skutočný čarodej slovných
hier a očarujúcich rýmov. Každému písmenku venoval
vtipnú veršovanku. Nádherne ilustrovaná knižka deti nielen
pobaví, ale je výbornou pomôckou pri výučbe abecedy
v predškolskom a ranom školskom veku.

15. MORAVĆÍK, Štefan
Prvák, prvák, vystrč rožky! / Ilustr. Viera Kardelisová. –
Bratislava: Mladé letá, 1997. – 76 s. – ISBN 80-06-00758-6.
Niektorí budúci prváčikovia sa na školu tešia, a niektorí aj
nie. Aby si ju však všetci obľúbili rovnako, Štefan Moravčík
napísal pre nich veselé básničky o škôlkarsko-prváckych
starostiach a hlavne radostiach. Keď si ich budú spolu
s rodičmi alebo pani učiteľkou čítať, hneď pochopia, že
škola – to nie je žiaden strašiak, ale naopak. A pobavia ich
tie najneuveriteľnejšie príbehy o prasiatkach, čo prevrátili
školu
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naruby, o zoologickej záhrade, kde zvieratká nesmeli kŕmiť
ľudí, o panelákovom strašidle či záhadnom Orlandovi
z fľaše.

16. My sme smelí prváci /Ilustr. Daniela Ondreičková. –
Bratislava: Regent, 2009. – 48 s. – ISBN 978-80-8890468-7.
Chystáte sa s vaším drobcom do školy? Už čoskoro bude
lúskať prvé písmená, slová, vety? Máte obavy z toho, ako sa
mu bude dariť a či sa mu bude do toho vôbec chcieť? Na
tieto a možno aj ďalšie otázky vám odpovie knižka My sme
smelí prváci, ktorá je ako šitá na vaše dieťa, a tak sa môže
veľmi rýchlo stať jeho obľúbenou prvou čítankou.
Zveršované klasické rozprávky, krátke poviedky
o kamarátstvach medzi deťmi i zvieratkami, bájky, veselé
riekanky, hádanky, vtipy i maľované čítanie doslova vtiahnu
vášho prváčika do čítania.
17. Na prváckom kolotoči: Básničky, príbehy a rozprávky
pre prvých prvákov tretieho tisícročia / Ilustr. Oľga
Bajusová. – Bratislava: Mladé letá, 2000. – 75 s. – ISBN
80-06-01020-X.
Rozprávky a básničky od najznámejších slovenských
spisovateľov (Krista Bendová, Elena Čepčeková, Jozef
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Pavlovič, Mária Ďuríčková, Daniel Hevier, Ľubomír
Feldek...).
18. NAVRÁTIL, Ján
Prvák z najmenšej lavice / Ilustr. Viera Kardelisová. –
Bratislava: Mladé letá, 2002. – 74 s. – ISBN 80-06-01174-5.
Čo robiť, keď je chlapčiatko také maličké ako braček Janka
Hraška a do prvej triedy ho nechcú zapísať? Našťastie má
Miško Hraško milú rodinu a tá s ním čaká, kým nevyrastie,
a všelijako mu pomáha. Až tak, že škola prišla za Miškom a
mal v nej aj voňavú lavicu, aj prvácke pero, aj najlepších
učiteľov na svete – po vyučovaní sa premenia na mamu,
ocka, babku a dedka. Kto chce, môže si tú Miškovu školu
porovnať s naozajstnou a dobre sa pozabávať.
19. PAVLÍKOVÁ , Jana
Písmenkové riekanky / Ilustr. Natália Zavaďáková. – Brno:
CPress, 2013. – 64 s. – ISBN 978-80-264-0288-6.
Kniha, ktorá deťom hravým spôsobom predstaví celú
abecedu od A po Z. Písmenká sa v nej zabávajú a poskladajú
zábavné písmenkové riekanky. Tie deťom prezradia, prečo
napríklad chodí zebra stále v pyžame, prečo cvrček v zime
nemôže fidlikať na husličkách a o čom sníva malý slimáčik.
Navyše v sprievode krásnych ilustrácií.
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20. PAVLOVIČ, Jozef
Veselí prváci / Ilustr. Zuzana Nemčíková. – 2. vyd. – Praha:
Ottovo nakl., 2004. – 56 s. – ISBN 80-7360-131-1.
Knižka plná básničiek a príbehov pre najmenších prváčikov.
Krátke príbehy sú vytlačené väčším typom písma a doplnené
veselými obrázkami.
21. PAVLOVIČ, Jozef
Šlabikár včielky Maji. – Praha: Ottovo nakl., 2009. – 95 s.
– ISBN 978-80-7360-659-6.
V zaujímavých príbehoch s prekrásnymi obrázkami sa
dozviete, čo všetko zažila Maja a jej kamaráti na lúke
a v lese. Príbehy sú venované jednotlivým písmenám
abecedy.
22. Prvé krôčiky do školy. – Bratislava: MATYS, 2011. –
111 s. – ISBN 978-80-8088-278-5.
V tejto knižke nájde malý predškolák všetko, čo potrebuje
vedieť ešte predtým, ako začne chodiť do školy. Písmená
abecedy, číslice do desať, názvy dní v týždni, mesiacov
i ročných období... A to všetko vo veršoch a s krásnymi
ilustráciami!
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23. REICHSTÄDTEROVÁ, Daniela
Budeme si čítať / Ilustr. Tomáš Galata. 2. vyd. – Bratislava:
MATYS, 2011. – 46 s. – ISBN 978-80-8088-256-3.
Zaujímavé príbehy, básničky, prekrásne obrázky – to všetko
nájdeš na stránkach tejto knižky. Možno zo začiatku sa ti
bude čítať ťažko a pomaly, ale neboj sa, pôjde ti to čoraz
lepšie a lepšie.
24. ŠTÍPLOVÁ, Ljuba
Abeceda zjedla deda / Ilustr. Edita Plicková. – 2.vyd. –
Bratislava: MATYS, 2011. – 63 s. – ISBN 978-80-8088270-9.
Knižka o abecede, pre začínajúcich čitateľov, obsahuje
riekanky na každé písmenko a niekoľko rozprávok.
25. STREKOWSKA-ZAREMBA, Malgorzata
Prváčik. – Bratislava: Junior, 1998. – Nestr. – ISBN 807146-508-9.
Videli ste už žiaka, ktorý vie všetko hneď v prvý deň, a to si
ešte ani nesadol do školskej lavice? Tak taký je môj prvák
Martin. A kto som ja? Predsa veselý školský plecniak, ktorý
vám porozpráva, ako si Martin vďaka pani učiteľke,
spolužiakom i myške Sponke školu obľúbil.
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26. ULIČIANSKY, Ján
Pán Prváčik: Rozprávky pre prvákov / Ilustr. Peter Čisárik.
– Bratislava: BUVIK, 2002. – 45 s. – ISBN 80-89028-12-8.
Pán Prváčik bol učiteľom. Celý život učil prváčikov
na základnej škole v Malom Písmenkove. Koľko detí za ten
čas naučil písať a čítať, to by ani nevedel zrátať. Aj keď
za tú prácu nedostával veľký plat, mal ju veľmi rád. Jedného
dňa však dostal takýto list...
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Básnička Vitaj, abeceda z knihy Jany Pavlíkovej
Písmenková abeceda.
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