
NÁUČNÁ LITERATÚRA 
 
DOSTÁLOVÁ, Iva. Angli čtina. Gramatika.  
Bratislava : Fragment, 2009. 150 s. (Krok za krokom k maturite). 
Moderná učebnica gramatiky angličtiny s praktickými cvičeniami a testami 
s prehľadným grafickým spracovaním. 
 
JUSTOVÁ, Hana. Nemčina. Gramatika. 
Bratislava : Fragment, 2009. 119 s. (Krok za krokom k maturite). 
Moderná učebnica gramatiky nemčiny s 300 cvičeniami a 11 testami s prehľadným 
grafickým spracovaním. 
 
MORTENSEN, Carl Anker. Hľadaj a nájdi v Biblii. 
Vrútky : Advent-Orion, 2009. 64 s. 
V každom z 28 príbehov stretneš Mini Mika na výprave za najkrajšími biblickými 
príbehmi. 
 
SZABÓO, Ivan. Smiech a slzy Tatra revue. 
Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2009. 288 s. 
Príbeh Tatra revue, najslávnejšieho kabaretu v novodobých dejinách slovenského 
divadla.  
 
 
DETSKÁ LITERATÚRA 
 
BRAT, Roman. Mordovisko. Bláznivé príbehy zo školy a okolia. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009. 94 s. 
Zbierka vtipných poviedok o školákoch zo školského prostredia a zážitkoch mimo 
školy. 
 
BREZINA, Thomas. Zrodenie dra čieho rytiera.  
Bratislava : Fragment, 2009. 132 s. 
Prvá časť fantasy série o Leonovi, rytierovi Dračieho srdca, ktorý bojuje proti Lordovi 
Drakillovi. 
 
ULIČIANSKY, Ján. Malá princezná. 
Bratislava : Perfekt, 2009. 84 s. 
Kniha inšpirovaná svetoznámym Exupéryho Malým princom je rozprávkou i hlbokou 
úvahou o hodnotách života. 
 
 
SIMON, Francesca. Smrad ľavý útok Grázlika Gaba. 
Bratislava : Slovart, 2009. 86 s. 
Ďalší úsmevný príbeh pre deti o Grázlikovi Gabovi, ktorý sa vyberie na pyžamovú 
párty, absolvuje záprdkovú vojnu a prečíta knihu. 
 



 
 
BELETRIA 
 
 
KRANEROVÁ, Clara. Klárina vojna. 
Bratislava : Ikar, 2009. 295 s. 
Spomienkové rozprávanie, pri ktorom autorka vychádzala z vlastných denníkových 
zápiskov o tom, ako sa počas vojny aj s viacerými Židmi ukryla vo vlastnoručne 
vykopanej pivnici. 
 
DAVYS, Tim. Amberville. 
Bratislava : Ikar 2009. 286 s. 
Invenčný debut švédskeho autora, ktorý kombinuje rozprávku a drsnú školu 
a rozpráva o plyšových zvieratkách. 
 
DRAKEOVÁ, Shanon. Milova ť nepriate ľa. 
Bratislava : Ikar, 2009. 272 s. 
Historicko-ľúbostná romanca o odvážnej lady Eleanor z Clarinu, ktorá sa zaľúbi do 
nepriateľa Anglicka, škótskeho rebela Brendana. 
 
HERIBAN, Jozef. Posadnutos ť. 
Bratislava : Herial 2009. 157 s. 
Voľné pokračovanie úspešného románu Intimita vlkov ponúka ďalší príbeh plný 
emócií, zmyselnosti a intelektu. 
 
HOLTOVÁ, Anne. Čo je moje. 
Bratislava : Ikar, 2009. 303 s. 
Kriminálny román, ktorý vychádza zo skutočných udalostí o únose a vražde detí. 
 
JOHNSTONOVÁ, Joan. Druhá šanca pre lásku. 
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 288 s. 
Román populárnej americkej spisovateľky o dileme právnika Luka medzi vášnivou 
láskou a pravdou. 
 
 
 
 


