Staromestská knižnica deťom alebo Prečítaj si...
Vyberáme do domácej knižnice malého školáka
Ezopove bájky – Jiří Žáček, Slovart, 2015, pre deti od 7 rokov:
Bájky nás jednoduchým spôsobom učia byť lepším. Knižka obsahuje nové
spracovanie známych bájok, nájdete tu aj bájky, ktoré ste doteraz možno nepoznali
(Mulica a tieň, More a vietor, Pohonič a Herakles, O žiarlivom koňovi...) Pochopíte,
že priveľa šťastia škodí, s poctivosťou najďalej zájdete, každému sa nezavďačíte...
Knižku odporúčame čítať s rodičmi, ktorí vám pomôžu pochopiť ponaučenia.

Opice z našej police – Krista Bendová, Buvik, pre deti od 5 rokov:
Legendárny príbeh o troch bračekoch, ktorým sa do rodiny dostane plyšová opička
Fricko s puknutým očkom. Po tom, ako sa Fricko naučí rozprávať sa začína
množstvo veselých dobrodružstiev – od prázdnin na chate, cez hľadanie stratených
opíc až po hračkovú nemocnicu. Postupne do rodinky prichádzajú ďalšie opičky, až
ich je doma pätnásť.

Smelý Zajko – Jozef Cíger Hronský, Mladé letá, pre deti od 6 rokov:
Zajko sa rozhodol opustiť chalúpku a vybral sa do sveta zažiť dobrodružstvo. Prežil
množstvo veselých, ale aj nebezpečných príhod. Dozviete sa kam cestoval lietadlom,
ako sa Zajko dostal do služby k medvedej rodinke, ako sa zo Zajka snehová guľa

stala, ako sa na bubon naučil hrať a či sa mu podarilo zbojníkov prekabátiť. Ak sa
vám knižka bude páčiť, môžete si prečítať aj pokračovanie Smelý Zajko v Afrike.

Detská ilustrovaná encyklopédia: História ľudstva, Slovart 1992, pre deti od 10
rokov:
V každej detskej knižnici by nemala chýbať aspoň jedna encyklopédia.
V encyklopédii sa dozviete o kľúčových obdobiach, zoznámite sa s významnými
udalosťami, dejinami jednotlivých krajín a historickými osobnosťami. Zistíte kto bol
Tutanchamon, čo objavil Krištof Kolumbus, koľko schodov má Socha slobody, kedy
sa konal prvý let balónom a mnoho ďalších zaujímavostí. Informácie sú prehľadne
usporiadané a doplnené množstvom fotografií, ilustrácií, mapiek. V edícii vyšli aj
ďalšie časti: Svet vedy a techniky, Svet okolo nás, Živý svet.

Všetky knižky nájdete v pobočkách Staromestskej knižnice.
Tak príďte medzi nás!
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