NAJLEPŠIE DETSKÉ
KNIHY ROKA 2021
Vianočná knižka sa otvára

najlepšie detské knihy roka 2021

Každý človek je iný. Odlišujeme sa nielen povahou, výzorom, ale aj
tým, že čítame rozdielne knihy. Vytvárame si priestor na čítanie tých
„svojich“ kníh. Ktoré si vybrať a ktoré vybrať deťom?
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Rady a odporúčania na najkrajšie detské knihy roka 2021 prináša Knižnica pre mládež mesta Košice. Byť garantom je vážna vec, a preto sme si
dali poriadne záležať. Jednou z možností, ako vám uľahčiť výber kníh, je
tento magazín, kde sú knihy, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Sčítané
zostavovateľky vyberali a zaraďovali detské knihy do piatich vekových
kategórií od 0 až po 16 rokov. Máte tu 55 naj kníh, ktoré sú vhodné na
spoločné čítanie s deťmi, na individuálne čítanie detí, čítanie v triede, čítanie psíkovi, knihy ako darček, knihy, ktoré si môžete požičať v knižnici.
Nájdete tu aj kategóriu Knihy pre všetkých a tituly z nej si môžete
čítať spolu. Kým sa pustíte do listovania a hľadania inšpirácie na
čítanie, tu je moja rada: Každé čítanie s deťmi je čas, ktorý je plnohodnotne využitý. Ste spolu, máte tému rozhovoru, zasmejete sa
a niečo dôležité sa naučíte. Je to len váš spoločný čas a je jedinečný.

Pekné chvíle pri čítaní tých najlepších kníh vám praje

Kamila Prextová
riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice

Obsah

O knihy pre deti sa väčšina z nás aktívne zaujíma dvakrát za život. Prvýkrát, samozrejme, keď sme ich čitateľmi. Veľmi dobre si pamätám, ako
som na základnej škole čítal Pána Tragáčika, neskôr Winnetoua a verneovky. V dospelosti som už na knihy nemal toľko času, koľko by som
chcel, no teraz čarovný svet kníh znovuobjavujem vďaka môjmu synovi.
Zakaždým, keď si z knižnice donesie novú knihu, som zvedavý, ako
veľmi sa čítanie pre deti za tie roky zmenilo. S radosťou zisťujem, že
Traja pátrači sú stále v kurze aj napriek tomu, že ich čítala ešte moja
generácia. No vnímam aj množstvo nových titulov, ktoré sa snažia
byť čo najatraktívnejšie pre detského čitateľa. Vo svete nových médií
má obyčajná kniha mnoho konkurentov, no o to viac sa teším, keď
vidím, že sa knihy z nášho života nevytrácajú. Naopak, hľadáme si
k nim spoločne cestu. Verím, že nám v hľadaní pomôže aj táto publikácia. Blížia sa Vianoce a Ježiško si predsa musí pripraviť darčeky.
Som veľmi rád, že táto publikácia každoročne vzniká u nás, v Košiciach,
pod rukami šikovného tímu z Knižnice pre mládež mesta Košice. Priestor
v nej dostali sčítaní ľudia z celého Slovenska, ktorí sa detskej literatúre aktívne venujú a pozorne sledujú, čo je vo svete kníh nové. Prajem dychberúce objavovanie nových dobrodružstiev a, samozrejme, príjemné čítanie.

Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
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Ľudmila Mičianová
Ham Ham

Simona Čechová
Eliška nie je strašidlo

E.J. Publishing
Ilustrácie: Petra Lukovicsová

Monokel

Láskavý príbeh netopierice Elišky, ktorá túži
poznať svet, avšak nestretne sa s prijatím od
ľudí. Našťastie sa Eliška zoznámi s dievčatkom
a jeho otcom, u ktorých nachádza útočište.
Simona Čechová je vďaka osobitému štýlu
ilustrácií známa aj v zahraničí. Od útleho veku
vštepuje nenásilne detským čitateľom prostredníctvom svojej tvorby environmentálny odkaz.

Naučiť sa rozprávať nie je malina. Dobrá správa je,
že knihami ako Ham Ham vieme v tomto procese
deťom výrazne pomôcť. Toto veselo ilustrované
a logopedicky premyslené leporelo rozviaže jazyk
nejedného batoľaťa. Nezabúda sa v nej na jednoduchosť slov a viet, mimiku, gestá ani dobre
známu rutinu. A ak vášmu drobcovi pomôže
zvýšiť apetít, úspech je dvojnásobný.

Chris Haughton
Stratené sovíča

Elizabeth Shaw
Ako sa zajačik prestal báť

Zelený kocúr
Preklad: Lucia Halová

Buvik
Preklad: Milica Matejková

Jednoduchý a zábavný. Taký je príbeh sovíčaťa a dobromyseľnej (možno až príliš) ochotnej veverice o hľadaní
sovej mamy. Stratené sovíča je ideálnou voľbou ako
prvá príbehová kniha pre malé deti. Kniha je výnimočná aj po vizuálnej stránke – vyznačuje sa expresívnymi
výrazmi i neobvyklou paletou farieb – od okrovej,
purpurovej až po tyrkysovú.

Veršovaný príbeh o zajačikovi, ktorý dokázal v tej
správnej chvíli prekonať svoj strach. Dej je vtipný,
akčný aj napínavý. Malý hrdina v sebe našiel odvahu
na záchranu slabších pred zlou líškou. Poteší vás nádherným prekladom a bonusom je poučenie najmä pre
rodičov, ako taký strach u detí môže vzniknúť.

Gerda Muller
Jar

Ingela P. Arrhenius
Kde je pán Psík?

IKAR

Svojtka & Co.

Útle leporelo je esenciou jari. Každý obrázok je
malou scénkou zo života na vidieku, spojené sú
vo voľnom príbehu. Nežné aj realistické ilustrácie
zobrazujú sadenie rastlín, mláďatá, jarné počasie aj
maľovanie kraslíc. Deti v sérii leporel sú obklopené
prírodou, milujúcou rodinou a vždy v radostnej hre.

Leporelo obsahuje plstené okienka, za ktorými sa
schovávajú zvieratká. Pri hľadaní zvieratiek môžete
so svojím dieťaťom havkať, mňaukať či pípať ako
myška. Odklápaním okienok kniha prirodzene podnecuje detskú zvedavosť a rozvíja jemnú motoriku.
Na poslednej strane je za okienkom skryté zrkadielko. Ako dlho sa v ňom bude obzerať vaše bábätko?
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Knihy pre deti/4 − 6 rokov

Knihy pre najmenších/0 − 3 roky

Shel Silverstein
Chýbajúci kúsok

Astrid Desbordes
Ľúbim ťa

OZ Slniečkovo
Preklad: Viera Hurná

Axióma
Ilustrácie: Pauline Martin

Veršovaná kniha známeho amerického spisovateľa
a mnohostranného umelca Shela Silversteina pozýva deti hľadať spolu so zvláštnou guľatou bytosťou jej chýbajúci kúsok. Jednoduché a pritom špeciﬁcké kresby, ako aj slovný minimalizmus poskytujú
dieťaťu priestor na vlastné dotváranie obrazov,
ktoré sa pred ním od začiatku až do konca knižky
odvíjajú ako cesta plná zaujímavých stretnutí.

Chcete si so svojím dieťaťom dopriať poriadnu
dávku nehy? Potom určite neobíďte tento
poklad pokladov, ktorý vám za každých okolností pripomenie čaro bezpodmienečnej lásky
a materinského puta. Dojímavé texty vyskladané z obyčajných každodenných okamihov dopĺňajú jednoduché ilustrácie od Pauline Martin,
ktorá si v nich vystačila so šiestimi farbami.

Nicola Edwards
Maco a Myška: Dobrú noc
Meda
Ilustrácie: Mária Nerádová
Preklad: Ester Demjanová

Priznajme si, večerná rutina s batoľaťom
nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. Čo tak zavolať si k nej pomocníka?
Maco a Myška sú dve roztomilé stvorenia, ktoré nakreslila Mária Nerádová,
v našich končinách už legendárna
ilustrátorka. Pomocou interaktívnych
prvkov dieťatko navnadia na kúpeľ,
prezliekanie do pyžama aj umývanie
zúbkov. Och, a čítanie knižky…
To potrebujete!

Mária Rázusová-Martáková,
Mária Ďuríčková
Bola koza rohatá
Dedko repku zasadil
Buvik
Ilustrácie: Vladimír Král

Kto by nepoznal príbeh drzej kozy rohatej,
ktorá obsadila líščiu noru, a odvážneho
ježka? Pamätáte si na ten o tvrdohlavej
repke, ktorej vyťahovanie sa nakoniec
skončilo veľkou zábavou pre celú rodinu?
Klasické rozprávky si právom zaslúžia
miesto v našich srdciach. Tieto nové vydania z Buviku s atmosférickými ilustráciami
Vladimíra Krála sú hotový poklad.

Nicola Kinnear
Psst, tíško!
Albatros
Preklad: Magdaléna Poppelková

Pokojných hrdinov, čo si radi všetko
premyslia, býva v knihách málo.
Líštička je práve taká – rada pozorne
sleduje svet okolo. Vďaka tomu
ochráni kamarátov pred nebezpečenstvom a pomôže im upokojiť sa
po divokej hre. S knihou v ruke, ako
inak. Nenáročný text sprevádzajú
milé ilustrácie. Príbeh so šťastným
koncom nadchne deti živé a hlučné
aj tie, čo majú občas radšej ticho.

Eva Eland
Keď zaklope smútok
E.J. Publishing
Preklad: Jana H. Hoffstädter

Smútok nás môže navštíviť kedykoľvek − či sme malí alebo
veľkí. Netreba sa mu za každú cenu vyhýbať, skôr je potrebné
spoznať a pomenovať ho. Keď mu dieťa dovolí chvíľu pobudnúť v jeho blízkosti, dá mu meno a zistí, z čoho má smútok
strach, dokáže sa s ním aj ľahšie rozlúčiť. Obrázková kniha
s jemnými ilustráciami a krátkymi prehovormi sprevádza dieťa rozličnými situáciami, ktoré môžu byť niekedy aj smutné.

Jill Barklem
Rozprávky spod černičia
IKAR
Preklad: Zdenka Buntová, Zuzana Manínska

Život myšacích obyvateľov v černičí je veľmi bohatý
a pestrý. Majú pekné domčeky, v nich veľa izbičiek a tiež
zásoby všakovakých dobrôt v strede bútľavého pňa.
Myšky nažívajú v mieri a harmónii, rady sa stretávajú,
rozprávajú, zabávajú. Krásne, bohato ilustrované príbehy
z černicovej húštiny nenápadne poukazujú aj na korektné
(medziľudské) vzťahy a potrebu vzájomnej blízkosti.
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Knihy pre deti/4 − 6 rokov
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Marianne Dubucová
Lev a vtáčik

Edward van de Vendel
Lišiačik

IKAR
Preklad: Lucia Hlubeňová

Jedna z najlepších obrázkových kníh posledného desaťročia vychádza v slovenčine. Ide o príbeh levíka, ktorý
nájde na jeseň v záhrade zranené vtáča a pomôže mu.
Vznikne medzi nimi hlboké priateľstvo, no na jar bude
potrebné sa rozlúčiť. V tomto príbehu je síce iba málo
textu, o to viac ho budete prežívať spolu s vašimi deťmi.

IKAR
Ilustrácie: Marije Tolman
Preklad: Adam Bžoch

Obrázková knižka, ktorá vizuálne nápadito
prepája fotograﬁe reálneho prírodného
priestoru s jemnými pastelovými kresbami,
rozpráva jednoduchý príbeh života malého,
zvedavého lišiačika. Najskôr je to život v nore
s mamičkou, oteckom a súrodencami, neskôr
je to dobrodružný život v otvorenej prírode. Tu
na lišiačika čakajú rôzne prekvapujúce stretnutia. Dokonca aj stretnutie s malým chlapcom.

Francois Aubineau
V mojej hore
OZ Slniečkovo
Ilustrácie: Jérôme Peyrat
Preklad: Miroslava Grajciarová

Táto útla ilustrovaná knižka o vlkovi
a pastierovi je najkrajším vysvetlením toho, prečo sa potrebujeme
starať o prírodu. Zároveň by však
bola veľká škoda, ak by sme deťom
nepovedali viac: v skutočnosti je tento
máloslovný príbeh o našom mieste
vo svete. O tom, ako sa oň potrebujeme deliť, nech sme kdekoľvek.

Marionna Cabasa
Nekonečno
Monokel
Ilustrácie: Soledad Romero Mariño
Preklad: Barbara Sigmundová

Voda sa mení na ľad a paru. Z vajíčka a húsenice raz
bude motýľ. Zem cestuje okolo Slnka a vďaka tomu
sa menia ročné obdobia. Sú to nekonečné cykly
a táto nevšedná kniha španielskych autoriek ich
vykresľuje v dychberúcich kresbách. Ide o náučnú
knihu pre deti, no v podobe akejsi encyklo-básne.

Czesław Janczarski
Macko Uško

Ľubomír Feldek
Hra pre tvoje modré oči
Slovart
Ilustrácie: Miroslav Cipár

Slovart ju nevydal preto, aby odčinil hrozné
barbarstvo spred šesťdesiatich rokov, keď bol celý
náklad (10-tisíc výtlačkov) zničený. A nie je to ani
„povinná“ pocta jubilujúcemu básnikovi. Hra pre
tvoje modré oči so skvelými ilustráciami vtedy začínajúceho Cipára si v prvom rade zaslúžila miesto
na knižnom trhu svojou kvalitou. Poézia pre deti,
to nemusia byť len infantilné básničky.
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Slová
Ilustrácie: Zbigniew Rychlicki
Preklad: Mária Lachkovičová

Linda Wolfsgruber, Gino Alberti
Červený balík. Príbeh o obdarovaní
Verbarium
Preklad: Zuzana Dodoková

Jednoduchý príbeh s krásnymi ilustráciami pripomínajúcimi prechádzku zimnou
krajinou, hovorí o zázračných účinkoch
nezištného obdarúvania. Červený balík
sa nesmie otvoriť, ale možno ho podarovať niekomu, kto je práve smutný alebo
nešťastný. Čo sa skrýva v červenom balíku? Na túto otázku si môžu malí čitatelia
odpovedať zakaždým inak.

Macko Uško patrí medzi kľúčové postavy
detstva mnohých z nás. Toto vynovené
pôsobivé vydanie ho po dlhých rokoch
prináša našim deťom. Nájdete v ňom
pôvodné ilustrácie a nový, citlivý preklad,
vďaka ktorému sa ukazuje, že príbehy
Macka Uška zo svojho šarmu vôbec nič
nestratili. Bude to obľúbené večerné čítanie všetkých začínajúcich škôlkarov.
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Michal Hvorecký
Dunaj. Magická rieka

Peter Karpinský
O Malom kozmonautovi

Monokel
Ilustrácie: Simona Čechová

Perfekt
Ilustrácie: Michal Souček

Riečny obor, vyza veľká, predstavuje svoj domov – Dunaj.
Spolu s ňou spoznávame silu rieky, bohatstvo, ktoré so
sebou prináša. Navštívime krajiny i mestá, ktorými Dunaj
preteká. Zastavíme sa v jeho minulosti i budúcnosti. Dunaj
je rieka, ktorá nás spája. Magické ilustrácie ponúkajú bohatý priestor na rozhovor.

„Zem volá Malého kozmonauta. Tu je tvoja mama.“
Snívame o ceste do vesmíru; málokto z nás tuší, že sme
tam už vlastne boli – predtým, ako sme sa narodili. Kniha
P. Karpinského o tejto ceste rozpráva nielen príbehom,
ale aj nádhernými ilustráciami M. Součka. Skvelá kniha,
ktorá deťom pomôže pochopiť zrod malého človiečika.

Soňa Balážová
Klementína

Kobi Yamada
Neboj sa skúšať

E.J. Publishing
Ilustrácie: Aneta Františka Holasová

Tatran
Ilustrácie: Elise Hurst
Preklad: Lucia Halová

Vo svete dospelých sa deťom občas ťažko orientuje.
Klementína si tieto nezrozumiteľnosti vysvetľuje po
svojom: hľadá koňa vo fľaši, skúša rybolov na plavárni,
vymyslí plán, ako zistiť, kam mizne jeseň. Príbeh je napísaný tak krásne a láskavo vtipne, že vám z neho zostane
teplo pri srdci. Jazyk, ktorým je napísaná, okúzli rovnako.

Chvíle, keď veci nevychádzajú podľa našich predstáv, sú
veľmi ťažké. Mnohému nás však učia – byť múdrejšími, odvážnejšími, silnejšími. Chyby či neúspechy sú podľa autora
našimi priateľmi. Jednoduchý, no silný príbeh podporený
pôsobivými ilustráciami môže pomôcť každému z nás.

Jana H. Hoﬀstädter
Teporingo

Philippe Brasseur
Mysli ako génius

E.J. Publishing
Ilustrácie: Santiago Solís Montes de Oca

Albatros
Preklad: Zuzana Szabóová

Čo všetko musí zvládnuť druhý najmenší králik
na svete, aby si splnil svoj sen vidieť more? Králik
Teporingo je presvedčený o tom, že prežije všetko
a všade. Vtipný a často dychberúci dobrodružný
príbeh, fascinujúce ilustrácie, ale i štipka poučenia,
histórie či gastronómie – Teporinga budete milovať!

„Mysli naopak! Predstav si nemožné! Maj veľké plány!“
Netradičné myslenie, tvorivosť, odhodlanosť a vidieť neviditeľné svet potrebuje. Kniha Mysli ako génius ide za hranice
bežných informácií o génioch. Ponúka návod na to, ako sa
na veci pozerať inak. Každá kapitola kladie otázky, vedie
k aktivite, inšpiruje a dodáva odvahu vo veľmi lákavom vizuále.
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Knihy pre deti/11 − 13 rokov

Knihy pre deti/7 − 10 rokov

L. D. Lapinski
Tajné svety: Cestovná agentúra (1)

Mary Norton
Požičajkovia

IKAR
Preklad: Martin Štulrajter

IKAR
Ilustrácie: Emilia Dziubak
Preklad: Zdenka Buntová

Poznáte cestovnú agentúru Tajné svety, ktorá akoby
nebola z tohto storočia, či Flick Hudsonovú? Ak ste stále
vrteli hlavou, musíte sa polepšiť. Táto cestovka zľavy
neponúka, ale nájdete v nej čarovné cestovné kufre,
čo otvárajú brány do iných svetov, magické nástrahy
požierajúce náš svet a obyčajne neobyčajných hrdinov,
ktorí práve prekročili svoj vlastný tieň.

Možno aj u vás doma žijú malí Požičajkovia. Všetko, čo potrebujú, si „požičajú“
od ľudí. Tí ich však nikdy nesmú vidieť.
Hlavná hrdinka Arieta preto väčšinu svojho života trávi doma. Nuda, že? Kým sa
nestane katastrofa. Nakoniec to možno
ale žiadna pohroma nebude. Vzrušujúci
príbeh plný napätia a vtipu. Klasika, ktorej posolstvo má hodnotu aj dnes.

Tereza Oľhová
Posledný permoník
OZ Brak
Ilustrácie: Eva Škandíková

Zvyknúť si na nové prostredie je pre
8-ročného Adama veľké sústo. Pomôže
však náhoda, keď sa Adam ocitne
v podzemí u posledného z permoníkov.
Adam spoznáva minulosť Kremnice,
permoník zas jej súčasnosť. Dva zdanlivo neprepojiteľné svety si dobre
poslúžia. Posledný permoník je kniha
zábavná i láskavá, s krásnym posolstvom o druhej šanci a priateľstve.

Christine Nöstlinger
Tajný denník: Susi
Tajný denník: Paul
Verbarium
Preklad: Zuzana Dodoková

Susi a Paul boli najlepší kamaráti, kým
sa Paul neodsťahoval. Vracia sa však
v pravý čas – keď je svet oboch tak trochu
naopak. Nič však nie je také, ako sa na
prvý pohľad zdá. Navyše, detské vnímanie
každodennosti je tu podané ľahko
a s vtipom. Ani si nevšimnete, že čítate
o takej vážnej téme, akou je rozvod.

Marta Hlušíková
Modré srdce s kečupovým fľakom
Slovart
Ilustrácie: Alexandra Just

Nikola Aronová
Lui – príbeh o hľadaní
Verbarium

Poetická kniha nastoľuje dôležité otázky o hľadaní
zmyslu života, vzťahu človeka a prírody a kolobehu
života. Lui sa jedného dňa vydá na púť. Cestou sa
rozpráva so zvieratami, lúkou či oceánom. Nevie,
čo hľadá, ale tuší, že ide správne. Nájde na konci
cesty odpovede na všetky svoje otázky?

Roman Mocpajchel
Bitky a bojiská

Apukalopsa, prvá láska, všetečný mladší
brat, starosti so susedkou a spolužiačkami-zákeračkami. Tretiačka Laura má občas
hlavu ako balón. Mama s prieskumníckymi
očami (a srdcom) jej však pozorne načúva.
Laura sa zároveň pripravuje na súťaž.
Rozhodne sa pre špeciálnu disciplínu,
v ktorej porazí aj deviataka. Modré srdce
s kečupovým fľakom pohladí i rozosmeje.

Slovart
Ilustrácie: František Hříbal

Vizuálne príťažlivá kniha ponúka pohľad na 20 bitiek a vojenských udalostí, ktoré formovali vývoj našich dejín. Pri každej
udalosti nájdete dôležité informácie, zasadenie do širšieho
kontextu, opis toho, čo sa udialo, ale aj zaujímavé doplňujúce
texty, napr. o významných osobnostiach či dobovej taktike.
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Knihy pre deti/11 − 13 rokov
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Dom z iného sveta

Eoin Colfer
O psíkovi, ktorý prestal brechať

IKAR
Preklad: Silvia Kaščáková

Nájsť v sebe odvahu a postaviť sa zlu spriama nedokáže
každý. Kým prídete na to, ako požiadať o pomoc a použiť slová tak, aby neranili, ocitnete sa na rôznych životných križovatkách. A tie prinášajú pády i drobné nádeje.
Tento príbeh o dome, v ktorom sneží a vrčí začarovaný
lev, je tak trochu iný. Je o Danielovi a Marke – dvoch
čarovných deťoch v takmer reálnej rozprávke.

IKAR
Ilustrácie: P. J. Lynch
Preklad: Mária Galádová

Jean Menzies
Grécke mýty. Bohovia, hrdinovia
a príšery starovekého Grécka
Slovart
Ilustrácie: Katie Ponder
Preklad: Tereza Pospěchová

Andrea Kellö Žačoková
Vitaj v múzeu

Igor Válek
Slovenské povesti plné
tajomných bytostí

Grécke mýty pozná každý. Preto milo prekvapí, že najnovšie spracovanie ponúka
unikátny rodostrom božstiev, prehľad
gréckej kultúry, chronologicky zoradené
(ne)známe báje i pôsobivé zabudnuté
symboly antiky. Grécke mýty v najnovšom vydaní sú jednoducho umelecky
labužníckym čítaním! Nemať ich je hriech.

Slovart
Ilustrácie: Emília Jesenská

Múzeá sú takmer všade! Aj keď si myslíte, že viete, čo
všetko v sebe ukrývajú, skutočnosť je trochu iná. Čo
do múzea patrí, akí ľudia v ňom pracujú, ako sa správať
či počúvať výklad, ale aj mnoho iných praktických
vecí o múzeách a ich tajných životoch nájdete v tejto
vizuálne hravej knižke. Pobyt v múzeu je veda, a preto
sa naň musíte dôkladne pripraviť!

Dávid Ursiny (zost.)
Zázračný džbán. Indické rozprávky
Petrus
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Preklad: Dávid Ursiny

Bohato ilustrovaná kniha predstavuje výber z textov, ktoré
zozbierali etnograﬁ a zberatelia indického folklóru. Krásne
ilustrácie idú ruka v ruke s atraktívnym knižným dizajnom.
Vďaka nim, ako aj vďaka starostlivému výberu rozprávok
je táto kniha zaručenou čitateľskou lahôdkou.
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Citlivo napísaný príbeh o jedinečnom pute
medzi chlapcom Patrikom a jeho štvornohým priateľom, ktorý nemal v živote šťastie
na dobrých majiteľov. Keď sa ich cesty
skrížia, Patrik si zaumieni, že vystrašeného
psíka naučí opäť brechať. Netuší, že tým pomôže aj sám sebe. Kniha obsahuje nádherné
čierno-biele ilustrácie P. J. Lyncha.

najlepšie detské knihy roka 2021

Fortuna Libri
Ilustrácie: Martin Kellenberger

Kniha obsahuje dvadsať slovenských
povestí, ktorých spoločným menovateľom je tajomno. Nájdete v nej aj povesti
o čertových hádankách či o vlkolakovej
statočnej dcére. Nechýbajú ani Jánošíkove tajomstvá a podzemné poklady.
Knihu dopĺňajú charakteristické ilustrácie Martina Kellenbergera.

Ben Aaronovitch
Rieky Londýna
Slovart
Preklad: Oľga Kralovičová

Londýn toho zažil veľa. Na fantastické dobrodružstvo zelenáča Granta pripravený nie
je. Keď sa nový strážnik stretne s duchom,
ktorý mu vyšetrovanie trochu skomplikuje,
oživí v sebe spiacu mágiu. Rieky Londýna sú výbornou mestskou detektívnou
fantasy, ktorá vám odvážnym spôsobom
pomôže nájsť vaše pravé ja.

najlepšie detské knihy roka 2021
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Dominika Elizabeth Hladíková
Maličkosti

A. S. King
V tejto rodine kopte hlbšie

E.J. Publishing

CooBoo
Preklad: Ivana Cingelová

Mia žije so zrakovým znevýhodnením. Rada fotografuje a fotky zverejňuje na Instagrame. Petra spoznáva najprv virtuálne.
Postupne sa pre ňu stáva oporou v ťažkých momentoch, napr.
keď sa dostane do ,,fejkového” priateľstva. Strach o vzťah
rodičov v kríze, sklamania, ale aj radosti, to všetko nachádzame v Miinom svete, do ktorého nás nechá nahliadnuť.

Životy piatich 15+ tínedžerov, ktorých spája viac, než sa na
prvý pohľad zdá, nie sú vôbec jednoduché. Aké je to uviaznuť v smútku a stretávať sa s každodenným zlom v podobe
rasizmu a ubližovania? Témy, o ktorých sa nečíta ľahko, ale
o to dôležitejšie je o nich okrem toho premýšľať aj diskutovať. Možno práve oni sú tí, ktorí zvládnu prelomiť rodinné
tabu a povzbudia k tomu aj nás.

Trevor Noah
Vinný od narodenia

Becky Chambers
S pokorou a nadějí

Tatran
Preklad: Jozef Ferencz

Host
Preklad: Lucie Bregantová

Vesmírne objavovanie nie je pre každého, no v tomto komornom sci-ﬁ v tom bude každý až po uši! Dôvtipná Ariadne
so štvorčlennou posádkou vedeckej misie nie sú dobyvateľmi. Volia etickú cestu prispôsobenia sa podmienkam
„tam vonku“. Ale ako sa dá adaptovať na dvojitú gravitáciu
a extrémne povrchové teploty, nikdy nekončiace dni či stret
s neznámymi druhmi organizmov? Milióny kilometrov od
domova otvárajú oči aj rôzne dilemy. Kniha je v češtine.

Príbeh neposedného chlapca, neskôr podnikavého
mladíka, ktorý sa narodil ako syn juhoafrickej matky
a švajčiarskeho otca v čase apartheidu. Jeho autobiograﬁa kombinuje vtipno-smutné príhody, od pádu
z idúceho minibusu cez stredoškolské lásky, dídžejovanie na ulici až po jeho vlastný stand-up. Je taktiež
vyjadrením lásky k jeho neobyčajne silnej matke.

AJ Dungo
Vo vlnách

Clémentine Beauvais
Jaternice tiahnu na Paríž

Absynt
Preklad: Kristína Svrčková

Absynt
Preklad: Andrea Černáková

Graﬁcký román o krehkosti lásky, živote a vášni na
doske. Sledujeme rodiaci sa vzťah na strednej škole
až priskorý odchod Kristen po boji s rakovinou. Prenikáme do sveta surfovania – jeho zrodu na Havaji,
spoznávame osobnosti, ktoré ho preslávili po celom
svete, ale aj radosť a úľavu, ktorú surfovanie dáva.
Pretože prázdnota prichádza a odchádza vo vlnách.
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Vydajte sa na roadtrip Francúzskom s tromi tínedžerkami,
ktoré „ocenia” v súťaži o najodpudivejšie dievča – Miss
Jaternica. Trápenia striedajú priateľstvá a šialený nápad ísť
do Paríža na bicykli. Čo ich ženie? A prečo po ceste predávajú jaternice? Užite si mnoho humoru, nadhľadu a francúzskeho vidieka. Bude to poriadna jazda!
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Knihy pre všetkých

Laure Flavigny, Jessie Magana
Atlas. Ako je na tom svet?

Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl
Bez hanby pre baby

82 Bøok & Design Shõp
Ilustrácie: Aurélie Boissière, Séverine Assous
Preklad: Mária Michalková-Rovná

Slovart
Preklad: Janka Jurečková

Nielen o menštruácii, prsiach, akné, ale
aj o emóciách, duševnom zdraví a ďalších
dôležitých témach. Nórske autorky približujú z pohľadu a skúseností lekárok všetko,
čo sa odohráva počas puberty s mladými
dievčatami, a to zblízka a dôverne. Pretože
dostatok informácií pomáha k lepšiemu
sebaprijatiu a dôvere.

Adriana Bolyová
Hierarchia tmy
IKAR

Počúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu
musí Radana viac ako iní ľudia. Napadnutie démonom odštartuje sériu
stretnutí so všemocnými bytosťami
a záhadnou ženou. Navyše odhaľuje pravdu o sebe a svojej rodine.
Dej sa odohráva v Prahe, Budapešti
a Innsbrucku. Kvalitná dynamická,
napínavá slovenská fantasy, ktorá je
prvým dielom pripravovanej trilógie.

Samuel Kováčik
Obyčajné zázraky.
Svet očami vedátora
Slovart
Ilustrácie: Kamila Krkošová

Ako ušité pre deviatakov a stredoškolákov, ktorých fascinuje fyzika, chémia,
biológia, no v škole im chýba kontext, súvislosti, aplikácie v praxi. Autorov úžas je
chytľavý, štýl písania ako naživo aj vtipne.
Špeciálne poteší tých, ktorí objavujú prírodovedné zákonitosti v škole výskumne
a konštruktivisticky. Zažijú nové „aha“
momenty aj príjemný pocit familiárnosti.

Timothée de Fombelle
Vango. Medzi nebom a zemou
Monokel
Preklad: Monika Jurovčáková

Nech zdvihne ruku ten, kto v školskom atlase
nepreskakoval priemyselnú a poľnohospodársku
mapu! A pritom stačilo tak málo: vybrať témy,
ktoré zaujímajú deti, nie dospelých, sprehľadniť
legendu, vysvetľovať, dávať fakty do nečakaných
súvislostí a pýtať sa.

kolektív autorov
Dohviezdny večer.
Dvadsaťpäť príbehov o Vianociach
Literárne informačné centrum
Ilustrácie: Helga Pavelková, Peter Ličko

Dvadsaťpäť príbehov od dvadsiatich piatich renomovaných aj najmladších slovenských autorov a autoriek je ako
špeciálna kolekcia adventného kalendára, z ktorého si každý
večer možno podľa nálady vybrať niečo zaujímavé a inšpiratívne. Nájdeme tu symbolické rozprávky, príbehy zo života
detí, vážne i humorne ladené príbehy aj básne. Túto sviežu
vianočnú kolekciu krásne dotvárajú aj originálne ilustrácie.

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński
Cesta do divočiny
Slovart
Preklad: Alexander Horák

Napínavý príbeh životaschopného chlapca na
ceste za odhalením zmiznutia rodičov. Vanga
na Liparských ostrovoch vychováva sloboda
a láskavá mademoiselle. Z tohto mikrosveta
vpadne do víru udalostí medzivojnového
Paríža, Londýna, škótskeho Everlandu, prvých letov slávnej vzducholode Graf Zeppelin a spletitých medziľudských vzťahov.
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Mizielińskí sa tentokrát rozhodli svoj trademark – kombináciu nezameniteľných ilustrácií a pútavo podaných faktov – ozvláštniť príbehom odvážnej veveričky a pasívneho
zubra, ktorí cestujú po najznámejších národných parkoch
sveta. Hoci autori v komiksoch ešte nie sú úplne doma
(dej by mohol byť hutnejší), i tak je to jedna z kníh roka,
ktorá zaujme menších i väčších.
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ZOSTAVOVATEĽKY VÝBERU KNÍH

Knihy pre všetkých

Václav Šlajch, Gabriela Kyselová,
Michal Baláž
Štefánik

Labyrint

Slovart
Preklad: Barbora Škovierová

Krátka dada básnička uprostred
faktov z neurológie a zo života
brankára Haška? Frazeologické
a etnograﬁcké okienko vedľa
(mierne) strašidelného komiksu,
ktorý je navyše hore nohami (lebo
sa odohráva v Austrálii)? Nikdy
neviete, čo na vás z tejto knihy
vyskočí (niekedy aj doslova).
Ale vždy je to niečo, čo deťom
vnukne podobne bláznivý nápad.
Zákaz čítať pred spaním!

Prvá kniha o Štefánikovi, ktorá má aj inú
ako faktograﬁckú hodnotu. V čase,
keď sa MRŠ stal vyprázdneným kultom či dokonca obchodnou značkou,
autori komiksu popri biograﬁi legendy
venujú veľký priestor jej verejnému
obrazu. V kategórii Knihy pre všetkých sa titul ocitol preto, lebo okrem
starších detí zaujme aj dospelých.
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MONIKA FREML
Živí sa písaním a ako Bookvička zbiera a zdieľa detské knihy, ktoré by si ako dieťa sama priala
mať. Doma vychováva dve malé bilingválne deti, aby si výber kníh mohli rozšíriť na nekonečno.
ALŽBETA URÍKOVÁ
Propagátorka čítania deťom, redaktorka, blogerka, mama, po nociach neúnavná hľadačka
najkrajších detských kníh u nás a za hranicami. Nájdete ju na blogu pampuch.sk
ĽUDMILA MIČIANOVÁ
Logopedička a milovníčka detských kníh. Zaujíma sa o stimuláciu jazykových schopností prostredníctvom detskej literatúry. Doma má dve nadšené čitateľky Adelku a Zuzanku
a budúceho čitateľa Tomáška.

4
–
6

VIKI MARCINOVÁ
Téme čítania s deťmi sa venuje od roku 2014. Začala portálom Čítajme si spolu, pokračovala
projektom Prečítané leto a niekoľko posledných rokov v OZ Krajina čitateľov pomáha učiteľom
a vylúčeným komunitám s čítaním v detskom veku.
MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ
Vysokoškolská pedagogička, ktorá sa zaoberá svetovou literatúrou a recepciou textov
určených pre detského čitateľa. Doma má troch vášnivých čitateľov: manžela, takisto
literárneho vedca, a dvoch synov.

7
–
10

ZUZANA HERBRYCHOVÁ
Učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, poplach, človek, ktorý ide občas hlavou proti múru
a praje si aspoň občas spoznať nudu. Knihy sú jej druhé JA, sú jej súčasťou doma i v práci.
Číta ráno, večer, cez vyučovanie. Sama i s deťmi, vlastnými i školskými.
MIRKA TRIPPÉ
Učiteľka, ktorá na vyučovaní často využíva beletriu. Autorka blogu MumMadeHomeschool,
v ktorom sa venuje čítaniu a tvorivému učeniu. Je autorkou vzdelávacieho programu
KamžeKam a veľkou podporovateľkou učenia sa v súvislostiach.
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–
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–
16

pre všetkých

David Böhm, Ondřej Buddeus
Hlava v hlavě. Druhé, větší
a chytřejší vydání

0
–
3

LUCIA HLUBEŇOVÁ
Knižná redaktorka a skautka, prekladateľka, no predovšetkým tuláčka po knihách a milovníčka
detskej ilustrácie. Poznávacie znamenia: modré okuliare, líšky a Japonsko.
VERONIKA INGLOTOVÁ
Učiteľka a školská knihovníčka v B. Štiavnici. Má rada zaujímavú knižnú tvorbu (vrátane
komiksov). Spolupracuje s mnohými vydavateľstvami či vedecko-fantastickým portálom
scifi.sk, kde zastáva kreatívnu funkciu recenzentky. Číta rada a veľa.
VIERA NÉMETHOVÁ
Vedúca knižnično-informačnych služieb a metodička v Miestnej knižnici Petržalka, recenzentka
portálu Úlet s knihou. Vedie knižný klub, vytvára podujatia pre deti aj dospelých. S knihami sa
vždy snaží pracovať tak, aby pri stretnutí s deťmi knihy a aj deti „oživali“.
LUCIA BOROVSKÁ
Pôsobí v neziskovej organizácii Indícia, kde sa venuje zmene prístupu vo vyučovaní
na základných školách. Je taktiež zakladajúca členka OZ Úlet s knihou a mama dvoch detí.
PETRA MIŠÁKOVÁ
Vyštudovaná sociálna pracovníčka a bývalá knihovníčka. Aktuálne pôsobí v OZ Mareena
a v Národnom projekte Šanca na návrat. Je editorkou a recenzentkou pre OZ Úlet s knihou
a zaoberá sa biblioterapiou.
MIROSLAVA BIROŠČÁKOVÁ
Autorka blogu odetskychknihach.sk, kde čitateľov presviedča o tom, že deti si môžu obľúbiť
aj náročnejšiu literatúru. Najviac sa teší z toho, že jej deti si osvojili jej prístup ku knihám.
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