
FEBRUÁR 
Kubašáková, Zuzana: Mestečko Nechceľany 
Každému z nás sa občas nechce nič robiť. Čo sa však môže 
stať, keď si všetci obyvatelia mestečka povedia, že už nikto 
nemusí ísť do práce a môžu si robiť, čo sa im len zachce? 
Poučný príbeh o následkoch ničnerobenia.  
 
 

MAREC 
Zelyk, Iryna: Ja a Pánko Hnev 
Líštička Umu dokáže cítiť, ľúbiť, radovať sa aj smútiť, smiať sa, 
ba i plakať. A často sa aj hnevá. Niekedy sa ofučí aj kvôli 
tomu, že je čas ísť jesť alebo sa učiť v ich líščej škole. Skrátka, 
hnevá sa, ak sa veci okolo nedejú podľa jej predstáv. Po 
stretnutí s Ním sa ale všetko zmení a Umu sa naučí ohromnú 
vec – ako spoznať, pochopiť a ovládnuť hnev. 
 
 

APRÍL 
Zámečník, Matej: Nezábudka a Divozel 
Nezábudka a Divozel nás naučia triediť odpad a vysvetlia nám, 
prečo je to také dôležité. Radi sa s nami podelia o kopec 
nápadov, ako by sme nepotrebnú vec mohli ešte využiť – 
zrecyklovať. 
 
 

MÁJ 
Havelková, Silvia: Rozprávky z trávy 
Láskavé a poučné príbehy zo života chrobáčikov a iných 
obyvateľov lúk. Dozvieme sa, ktoré sú užitočné a pred ktorými 
by sme sa mali mať na pozore. Nakoniec si spolu zahádame 
vtipné hádanky. 
 
 

JÚN 
Langreutterová, Jutta: Kapitán žralok 
Letnú prázdninovú atmosféru navodí veselý príbeh, vďaka 
ktorému sa vydáme na dobrodružnú plavbu po mori a 
spoznáme život pirátov. Okrem toho si priblížime život v mori a 

porozprávame sa o živote na ďalekých ostrovoch. 

SEPTEMBER 
Velthuijs, Max:  Žabiak a cudzinec (alebo kto je „náš“ 
a kto je „cudzí“) 
Podujatie je zamerané na skúsenosť malých detí s vnímaním 
rozdielov, hendikepov, jazykovej bariéry a na vnímanie 
rozdielov medzi ľuďmi všeobecne. Príbeh je jednoduchým 
príkladom ako sa dá aj s malými deťmi hovoriť o vážnych 
veciach. 
 
 

OKTÓBER 
Zelyk, Iryna: O dvoch jašteričkách a slnku 
Milý príbeh, ktorý deťom pomáha zorientovať sa v zložitej 
spleti emócií. Jašteričky deťom ukážu, ako jednotlivé pocity 
prijať, pochopiť a spracovať.  
 
 

NOVEMBER 
Kubašáková, Zuzana: O chlebíkovej Aničke 
Niekomu chutí slané, niekomu sladké. Niekto zje všetko a 
niekto len máločo. Kde je ale správna miera? A čo všetko nám 
škodí a čo prospieva? Nezbedná Dajmivela a rozvážna 
Frutuzela deťom predstavia rozmanitosť stravy a základy 
zdravého stravovania. 
 
 

DECEMBER 
Vianoce 
Vianočný príbeh navodí predvianočnú atmosféru, priblíži 
najkrajšie sviatky v roku a predstavíme si zvyky spojené s 
čarovným obdobím od adventu až po Troch kráľov. 
 
 

JANUÁR 
Jeffers, Oliver:  Deň, keď pastelky dali výpoveď 
Vtipný, veselý a poučný príbeh o tom, v akých farbách dokážu 
deti vidieť svet a o nekonečnej fantázii a vynaliezavosti detí, 
ktorá podporuje ich kreativitu. 
 
 


