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Milí mladí čitatelia,
Gabriela Futová – obľúbená autorka skvelých príbehov – je
jednou z najčítanejších slovenských súčasných spisovateliek pre deti.
Narodila sa 23. februára 1971 v Prešove, kde absolvovala aj
gymnaziálne štúdiá. Po maturite vyštudovala odbor žurnalistika na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale
novinárstvu sa nevenuje. Pracuje ako metodička pre prácu s deťmi a
mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a je vedúcou
pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou
zriadenej Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
Do literatúry vstúpila knihou Naša mama je bosorka!
(2000), ktorá upútala a očarila všetkých detských čitateľov a vyniesla
ju k najčítanejším autorkám detskej knihy. Dej príbehu je jednoduchý.
Dominik a jeho sestra Natálka zistia, že ich mama je svojím pôvodom
bosorka a od čarodejníc ušla, aby nemusela páchať zlo. Čarovať však
nezabudla. Deti začnú tajne čarovať podľa tisícročnej knihy kúziel, ale
ich pokusy sa spravidla končia katastrofou. Aj jej nasledujúce knihy
sú u mladých čitateľov veľmi úspešné a obľúbené: Hľadám lepšiu
mamu (2001), Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche
(2005), Psia škola kocúra Červenochvosta (2008), Zmätené
dvojičky zo slepej uličky (2008) a ďalšie. Autorkinou zatiaľ
poslednou knižkou je knižka Poškoláci (2010), ktorá je určená
starším čitateľom. Hlavnou hrdinkou je triedna premiantka Šárka,
ktorá sa ocitne jedného dňa v poškoláckej triede, kde ju notorickí
poškoláci provokujú a nútia robiť veci, z ktorých sú zhrození nielen
jej rodičia, ale aj učitelia.
Vo svojich prózach spisovateľka používa moderný jazyk
dnešných detí, v jej príbehoch nechýba dobrodružstvo, akčnosť,
záhady a hlavne humor.
URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
02/544 33 938 vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež
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Náš bibliografický letáčik vám ponúka tituly, ktoré sa
nachádzajú v Úseku literatúry pre deti a mládež Mestskej knižnice
v Bratislave, Kapucínska ul. č. 3, Bratislava. Nech si z našej
ponuky vyberiete ktorúkoľvek knižku, dúfame, že zažijete veselé
a vzrušujúce čítanie.

Veselé príbehy o deťoch a s deťmi

1. Dokonalá Klára / Ilustr. Martina Matlovičová. – Bratislava: Mladé
letá, 2008. – 93 s. – ISBN 978-80-10-01353-1.
Väčšina detí prichádza do prvej triedy s obavami, aké to tam bude, či
to zvládnu, či bude pani učiteľka dobrá.... Ale to sa netýka
sebavedomej prváčky Kláry.
2. Hľadám lepšiu mamu / Ilustr. Ďuro Balogh. – 2. vyd. - Bratislava:
Mladé letá, 2009. – 94 s. – ISBN 978-80-10-01603-7.
Tretiačka Katka nie je so svojou mamou spokojná, a preto sa rozhodne
nájsť si lepšiu mamu. Podarí sa jej to?
3. Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche / Ilustr. Juraj Balogh.
Bratislava: Mladé letá, 2005. – 101 s. – ISBN 80-10-00827-3.

URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
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Voľné pokračovanie knižky Hľadám lepšiu mamu. Prišli ďalšie
prázdniny a Katka má znova „trápenie“ – musí nájsť lepšieho otca!
Mamin nový otrasný „frajer“ Milan vôbec nespĺňa jej predstavy.
Spolu s kamarátkou Zuzou vymyslia perfektný plán, aby prekazili
Milanov zámer – „ukradnúť jej mamu.“
4. Naša mama je bosorka! / Ilustr. Katarína Slaninková. – 3.vyd.
Bratislava: Mladé letá, 2010. – 91 s. – ISBN 978-80-10-01824-6.
S čarami nie sú žarty, preto sa možno budete trochu báť, ale pritom sa
aj schuti zasmejete. Druhák Niko so sestričkou zažívajú neobyčajné
príbehy, ktoré sa odohrávajú v napohľad obyčajnej rodine v paneláku.
Veď čo by ste si pomysleli, keby vám vaša mama prezradila:
„Nikomu to nepovedzte – ja som bosorka!“
5. Nezblázni sa, mamička / Ilustr. Peter Cpin. – Bratislava: Mladé
letá, 2003. – 75 s. – ISBN 80-10-00080-9.
Ak sú v rodine tri deti, každý deň sa niečo prihodí. Nikdy nič
nevyvedú zámerne a ich vyčíňanie je úplne normálne. Veď čo je zlé
na rozžutej žuvačke, ktorú nahádžete v noci do vlasov spiacej sestry,
alebo že pri napúšťaní vody do vane odídete von a vytopíte susedov,
či pokreslíte čerstvo vymaľované steny? Tak prečo mama stále
vyhlasuje, že sa z nich zblázni?

URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
02/544 33 938 vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež
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Veselé príbehy o psíkoch
a so psíkmi
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6. Psia škola kocúra Červenochvosta / Ilustr. Ďuro Balogh. –
Bratislava: Mladé letá, 2008. – 73 s. – ISBN 978-80-10-01489-7.
Hlavným hrdinom knižky je kocúrik, ktorého prinesú do rodiny, kde
už majú dvoch veľkých psov. Úbohý kocúrik sa musí naučiť s nimi
žiť. Aká bola táto „psia škola“ pre neho tvrdá, sa dočítate
v humorných príbehoch kocúrika.
7. Rozruch v škole na Kavuličovej ulici / Ilustr. Viktor Csiba.Bratislava: Regent, 2006. - 61 s. – ISBN 80-88904-52-8.
Knižka je určená začínajúcim čitateľom. Prvý školský deň nemusí byť
vzrušujúci iba pre prvákov, ak do školy vtrhnú dva obrovské psy,
ktorým ide len o jedno: nájsť svoju malú kamarátku Moniku.
8. Štyri kosti pre Flipra / Ilustr. Miroslav Regitko. – Prešov: Obč.
združenie Slniečkovo, 2007. 111 s. – ISBN 978-80-89314-03-4.
Po prečítaní tejto knihy budete možno chvíľu rozmýšľať ako pes.
Našťastie tieto následky budú iba dočasné. (Správna odpoveď na
otázku k obrázku z titulnej strany je: dievčatko na obrázku je Gabriela
Futová v ilustrácii M. Regitku, ešte keď bola dieťaťom.)
URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
02/544 33 938 vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež
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Veselé i menej veselé príbehy
dospievajúcej mládeže
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9. Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody / Gabriela Futová,
Roman Brat, Ilustr.: Miroslav Regitko. – B. m. v.: Forza Music, 2010.
132 s. – ISBN 978-80-89359-21-9.
V knižke nájdeš 10 príbehov, ktoré majú dve podoby. Jednu stvárnil
Roman Brat a druhú Gabriela Futová. Ide o tie isté príbehy, no
vyrozprávané z iného uhla pohľadu. Presne v duchu: chlapci to vidia
po svojom a dievčatá zasa inak.
10. Poškoláci / Ilustr. Daniela Zacharová. – Bratislava: Mladé letá,
2010. – 142 s. – ISBN 978-80-10-01980-9.
Vzorná žiačka Šárka musí ostať po škole so samými divnými
„týpkami.“ Svojich nových spolužiakov Ksichta, Zmaľovanú
a Mastný vlas neznáša a oni jej to s radosťou vracajú.
11. Zmätené dvojičky zo slepej uličky / Gabriela Futová, Roman
Brat, Ilustr.: Miroslav Regitko. – B.m.v.: Forza Music, 2008. – 130 s.
ISBN 978-80-89359-03-5.
Neobyčajné postrehy dvoch obyčajných školákov (dvojičiek)
od dvoch slovenských autorov – Gabriely Futovej a Romana Brata.
URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
02/544 33 938 vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež
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Ty sa máš!
(úryvok z knihy Rozruch v škole na Kavuličovej ulici)
Deti sa opäť zomkli okolo psov.
„Ako ich rozoznáš?“
„Jednoducho,“ odpovedala Monika nadšená, že je opäť stredobodom
pozornosti. „Andy má na hrudi biely fliačik, čo pripomína srdiečko.
A Amor má biely jeden pazúr na prednej labke a namiesto srdiečka
má biele véčko.“
Deti sa psom pozorne prizreli a naozaj. Odrazu im bolo úplne jasné,
ktorý pes je ktorý.
Mama udychčane dobehla do jedálne. Kuchárky našla v hlučnej
debate.
„Prepáčte,“ ozvala sa nesmelo. „Som majiteľka tých psov, čo vás
vystrašili. Chcem sa opýtať...Ste v poriadku?“
Napadnutá kuchárka na ňu
prísne zazrela.
„Mali by ste na nich dávať väčší
pozor! Psy nemajú čo behať po
škole. A už vôbec nie po
jedálni!“ ozvala sa nahnevane.
„Ja viem, viem. Veľmi sa vám
ospravedlňujem.“ sklonila mama
hlavu. „Ale počula som...
Ublížili vám?“
„Mňa zvalil jeden na zem!“
spupne zavrčala kuchárka.
„To preto, lebo na neho vytiahla varechu!“ zažalovala druhá.
Mama sa musela v duchu pousmiať. Oboch psov totiž cvičila tak, aby
v prípade nutnej obrany nehrýzli, ale protivníka zvalili.
„A ukradol nám rebierka!“ nedala sa stále prvá kuchárka.
„Rebierka vám zaplatím. Ale vy, vy ste v poriadku?” Strachovala sa
mama. „Naozaj ma to veľmi mrzí.“
„Ale hej, som,“ mávla kuchárka rukou. „Hoci, riadne ma nazlostil!“
URL: www.mestskakniznica.sk, tel. 02/ 544 33 244 – 6 spojovateľ,
02/544 33 938 vedúca Úseku literatúry pre deti a mládež
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O knihách a aktivitách, ktoré Gabriela Futová pripravuje pre deti,
sa viac dozviete na webovej stránke Murova čitáreň
http://www.murovacitaren.sk/
Kliknite, neoľutujete 
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