PRÓZA

Aké texty
ponúknuť žiakom
na umelecký prednes

Zuzana Csontosová – Najmocnejšie kúzlo
Prvá pôvodná slovenská kniha z Albatrosu prináša čitateľom tri
rozprávky. Sú plné rozprávkových bytostí, čarodejníkov, víl a
vodníkov. Tieto magické bytosti však túžia vstúpiť do sveta ľudí: svet
ľudí je pre nich lákavý, svet liečivých byliniek miesto čarov a kúziel,
svet farebného cirkusu a tancovania v ňom, svet remesiel a učenia.
Víla Juliana, vodník Matúš a malá čarodejnica Klára sa vydajú na
cestu za svojím snom a po neľahkom putovaní nakoniec zistia, čo je
najmocnejšie kúzlo na svete...

Mladší školský vek

Gabriela Futová – Nejdem a basta
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!
V knižke sa dozvieme prečo si Evka školu napokon obľúbila, aké
rozprávky má najradšej a prečo sú všade obrázky vlkov - a prečo
jej napokon neprekáža ani hnusná taška...

Marka Staviarska – Marínka Somarinka
Knižka pre deti o šibalke Marínke s tetovačkou kotvy na ramene, ktorá sa
rozhodne nakrútiť film o námorníkoch.
Jedného dňa, keď sa Marínke Somarinke nepodarí zrealizovať jej sen, stať
sa námorníčkou, rozhodne sa o tom aspoň natočiť film. Pomáha jej dedo,
scenárista. S kamarátmi Jonášom a Krišpínom, mamkou a tatom, dedom a
psom Indym zažívajú vďaka tomu každý deň zaujímavé príhody a
dobrodružstvá. Práve cez ne Marínka predstaví celý postup výroby filmu.
Nenápadne, vtipne, hrou.

Tamara Heribanová – Misia Eva,
prísne tajné!
Príbeh o tom, ako jedno dievčatko vrátilo lásku rodičom.
1+1=2
2 + 1 = 3 = rodina
Vraj keď sa rozvedú, už bude všetko lepšie. Tak sa aj stalo. No druháčka Eva
Šidlová to len tak nenechá. Vymyslí tajný plán, ako dať svojich rodičov opäť
dokopy, a našťastie na to nebude sama. Zapojí do misie celé Slovensko! A či sa jej
podarí vrátiť lásku rodičom? Keď sa veľmi chce, všetko je možné!
Misia Eva, prísne tajné je určená pre všetkých tých, ktorí veria na silu hlbokej
ľudskej lásky. Je to dojímavé rozprávanie plné prekvapení a tajomstiev. Príbeh
o prekonávaní prekážok, príbeh o odvahe zmeniť svet okolo nás. Aby sa kniha
náhodou nedostala do nesprávnych rúk je zagumičkovaná.

Roman Brat – Škola za rohom
Niektorí budúci prváčikovia sa na školu tešia, mnohí sa zas boja, ale
Šuško – ten veru nie! Školu má hneď za rohom a všeličo už o nej vie
od staršej sestry Dorky, dokonca aj písmenká sa už od nej naučil.
Má však iné starosti – ako dobehnúť ráno do školy načas, ako
vyhrať od starších chalanov guľky, či nahliadnuť do Dorkinho
denníčka bez toho, aby mu „vypadlo oko“. Ale to ešte nie je nič
oproti prípadu „Gogo“. Gogo je deviatak a najväčší zloduch na
škole. Keď Šuško odhalí jeho krádež mobilu, napäto očakáva tvrdú
odvetu.
Ešteže sa blížia Vianoce a Šuško musí myslieť na nacvičovanie
divadla na besiedku a iné príjemné veci.

Zuzana Štelbaská – Mami, kúp mi psa!
Krásne ilustrované a pútavé rozprávanie o Ondríkovi na jeho ceste k
naplneniu najväčšieho sna – mať psa a k poznaniu, že pes nie je hračkou, ale
rovnocenným stvorením, ktoré treba ľúbiť a rešpektovať.
Čo za parádne dobrodružstvá môžu postretnúť Ondreja počas letných
prázdnin u deda Meda a aké všetky huncútstva môže povyvádzať so svojimi
kamarátmi? Ondrej sa snaží svojej mame dokázať, že jeho veľké želanie –
mať vlastného chlpáča – myslí naozaj vážne a starostlivosť oň neberie na
ľahkú váhu. Avšak až na návšteve u svojho deda sa presvedčí, že mať
štvornohého priateľa nie je vôbec také jednoduché, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať.

Branislav Jobus – Žubrienky inštalatérky
V nezvyčajnom prostredí zámočníckej dielne sa vyliahnu žubrienky.
Všade naokolo sú len stroje a nástroje a tak niet divu, že sa tu začne ich
inštalatérska kariéra plná vtipných príbehov a rozprávkových kúziel.
Veď čarovné je už len to, že sa vedia dostať kamkoľvek potrubiami,
rúrami a kanálmi. A okrem toho, že opravia aj to, čo sa inštalatérom
nedarí, vedia, že žiť naplno sa oplatí, aj keď sa blíži chvíľa, keď sa zo
žubrienok stanú malé žabky.

David Almond – O chlapcovi,
ktorý plával s piraňami
Stanleyho strýka Ernieho najviac na svete fascinujú konzervované ryby. Ich
dom sa dokonca premenil na jednu veľkú konzerváreň. Keď strýko
zakonzervuje aj Stanleyho obľúbenú rybičku, Stan sa rozhodne odísť.
Na svojich cestách-necestách stretáva legendárneho Pancha Pirelliho,
muža, ktorý pláva v akváriu plnom nebezpečných piraní. Nájde aj Stanley
odvahu plávať medzi dravými rybami?

Arnold Lobel

Ľubomír Feldek – Dvere do rozprávok
"To je pravda," súhlasila žirafa a odrazu sa rozplakala. "Koľko je
rozprávok, toľko rôznych dverí do nich vedie, avšak v žiadnej rozprávke
nie sú dvere, které by boli také vysoké, ako som ja, a preto sa ani ja do
žiadnej rozprávky nikdy nedostanem. "
"No tak! Také zlé to predsa nie je," vykríkol mahagon, ktorému začalo
byť plačúcej žirafy ľúto. "Predsa sa dajú vyrobiť i dvere do rozprávky
o tebe. A tá rozprávka sa bude volať Ako sa žirafa dostala do rozprávky.
"

Marta Hlušíková – Strelené rozprávky
Vitajte vo svete, kde je možné naozaj čokoľvek!
V knihe Strelené rozprávky autorka prináša čarovný svet,
v ktorom sa dá všetko: snívať farebne aj prechádzať sa po lúkach
so psíkmi, ktoré narástli metlám. Okrem spievajúceho vysávača nájdete v knihe
čajovníčkov, tvrdohlavé nohavice i urazené klobúky.
Dozviete sa, ako sa dá nadýchať drak, kde možno stretnúť rozprávkové
polienko, ako cestovať na dažďových kvapkách a zhovárať sa s tieňom.
Môžete v nich chodiť po ulici so zázračným nosom a dokonca sa dozvedieť,
kde sa dajú robiť dierky do mrakov

Kate DiCamillo – Flóra a Odyseus
Desaťročná Flóra je rodená cynička, neznáša romantiku, miluje
komiksy a čerpá z nich užitočné rady. Len vďaka nim sa jej
podarí zachrániť veveričiaka Odysea pred strašnou smrťou v
útrobách vysávača. Znovuzrodený Odyseus sa mení na
superhrdinu, vie lietať, rozumie ľudskej reči a píše básne.
Flórina mama píše ľúbostné romány. Niekedy to vyzerá, že má
svoje knihy radšej ako vlastnú dcéru a Odysea z duše nenávidí.
Flóra, Odyseus a nevidiaci chlapec William Spiver spolu prežijú
dobrodružstvá, ktoré všetkým zmenia život.

Starší školský vek

Lena Riečanská – Ach, tá Joja!
Tri dievčatá, hoci každé iné, si prisahali: „Navždy kamošky!“
Trávia spolu toľko času, koľko sa len dá. Šuškajú si tajomstvá,
vyplačú svoje trápenia a senzačne sa dopĺňajú.
Keď Joju prijmú do školského basketbalového tímu, mierne to
naruší ich vzťahy. Ale len na chvíľu, kým dievčatá pochopia, že
nejde o podraz a ich kamarátka ich naďalej potrebuje.

Starší školský vek

Zuzana Štelbaská - Trinásťroční
Päť postáv, päť hrdinov, ktorých zdanlivo nič nespája – okrem toho, že majú
trinásť rokov. Darina, Oliver, Sväťo, Šarlota a Viola, každý z nich žije v inom
meste, v inom čase a rieši iný problém: závislosť na sociálnych sieťach,
emigrácia rodičov a neuveriteľný návrat do otcovho rodného mesta, únik
pred mamou, ktorá túži začať nový život, či hľadanie zmyslu života, ktorý
bohatá rodina nezaručí...
Tínedžeri nájdu v tejto skvelej knižke slovenských poviedok príbehy, v
ktorých nájdu nielen seba, ale aj humor a tajomstvo, a ich rodičia možno
skúsia porozumieť svetu svojich detí, na ktorý už asi dávno zabudli.

John Boyne – Zostaň, kde si,
a potom odíď
V deň, keď vypukla prvá svetová vojna, Alfiemu Summerfieldovi sľúbil
otec, že nikdy neodíde bojovať, no hneď nasledujúci deň svoj sľub porušil.
O štyri roky neskôr Alfie netuší, kde jeho otec naozaj je, myslí si, že je na
špeciálnej tajnej misii. Raz, keď na stanici King's Cross čistil topánky, úplne
náhodou zazrel na papieroch vojenského doktora otcovo meno.
Prekvapený a zmätený Alfie zistí, že jeho otec je v nemocnici, v špeciálnej
nemocnici pre vojakov s nezvyčajnými ťažkosťami. Alfie sa rozhodne otca
z tohto čudného skľučujúceho miesta zachrániť.

Starší školský vek

Roman Brat – Zlo nemá nad kúzlo
Trinásťročná Maťa to nemá práve jednoduché. Prežíva
svoju prvú školskú lásku, čelí zložitým situáciám v triede
aj na sociálnych sieťach, snaží sa vyrovnať ostatným a
byť in, hoci jej rodina má hlboko do vrecka. Zisťuje, že
svet nie je taký čiernobiely...

