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Milí mladí čitatelia,
Humor je veľkou pomocou človeka v celom
jeho živote, je skutočným darom. Humor
rozháňa chmáry v duši a smiech má
pozitívne účinky na naše duševné i fyzické
zdravie. Určite sa väčšina z vás rada smeje a zasmiať
a pobaviť sa môžete aj na vtipnom alebo veselom
príbehu, ktorý nájdete v knižke. Humoristické dielo
v čitateľovi vyvoláva dobrú náladu, úsmev, smiech,
zábavu.
S humorom a vtipom je to tak: niekedy vystreľuje
ako ohňostroj, inokedy sa ukrýva ako iskierky
v pahrebe. Môžete sa o tom presvedčiť, ak si prečítate
niektoré knižky z nášho bibliografického letáčika.
V letáčiku sú zaradené veselé a humorné príbehy
pre deti a mládež, a ak sa aj pri ich čítaní nebudete
smiať do popuku, dúfame, že vám vyvolajú aspoň úsmev
na tvári a že sa dobre pobavíte. Nudiť sa rozhodne
nebudete.

Želáme vám veselé čítanie.
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Veselé príbehy pre deti
1. Bendová, Krista
Opice z našej police / Ilustr. Božena Plocháňová. - 9. vyd.
Bratislava: Buvik, 2011.- 135 s. – ISBN 978-80-8124-016-4.
Vzrušujúco
a s neopakovateľným
humorom
vyrozprávané
dobrodružstvá štrnástich opičiek, troch podarených bračekov,
trpezlivej mamy a milujúcich starých rodičov. Humor a vtip
v knižke ti poskytnú naozajstné čitateľské potešenie.
2. Gajdošík, Peter
Zverinec na siedmom poschodí alebo x dôvodov, prečo
nechovať zvieratká v byte. Ilustr. Ľuboslav Paľo. – Bratislava:
Slovart, 2006. – 86 s. – ISBN 80-8085-213-8.
Otecko chce potešiť svoju dcérku, ktorá túži po zvieratku,
a tak sa rozhodne spolu s mamičkou nejaké zadovážiť.
Spolužitie s ktorýmkoľvek zo zvieratiek má však vždy nejaký
zádrheľ, hoci dcérka je vďačná a poteší sa každému. Humorný
text s radom smiešnych situácií ťa určite pobavia.
3. Hlušíková, Marta
Bublinkové rozprávky / Ilustr. Katarína Ilkovičová. – Bratislava:
Mladé letá, 2010. 93 s. – ISBN 978-80-10-01981-6.
Vo svete fantázie majú aj veci svoje dobrodružstvá: vlak Hugo
sa spriatelí s kravou Celestínkou, v pivnici sa pohár Čalamandíno
zaľúbi do jahodovej marmelády, prsty na nohách sa hnevajú, že
nemajú mená, jednoducho milé rozprávky, ktoré sršia vtipom
a prinášajú radostný pohľad na svet.
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4. Lindgrenová, Astrid
Lotka z Huncútskej ulice / Ilustr. Ilon Wikland. – Bratislava:
Slovart, 2011. – 148 s. – ISBN 978-80-556-0128-1.
Predstavujeme vám Jonáša, Majku a Lotku. Bývajú v jednom
žltom dome na Huncútskej ulici a zo všetkého najradšej sa
hrajú. Je s nimi vždy ohromná zábava.
5. Pavlovič, Jozef
Jožko Mrkvička: Moja supernajlebšia kniška / Ilustr.
Svetozár Mydlo. – Martin: Vyd. Matice slovenskej, B.r.v. – 78 s.
– ISBN 978-80-89208-90-6.
Školáka - výmyselníka Jožka Mrkvičku, čo má trochu problém
s gramatikou, zavše si pletie meluzínu s limuzínou a internet
s internátom, deti dobre poznajú z úspešného seriálu v časopise
Slniečko. Jeho supernajlebšia kniška hýri hororom, pardón,
humorom, až sa horáry zelenajujú...
6. Simon, Francesca
Grázlik Gabo /Ilustr. Tony Ross. – Bratislava: Slovart, 2006.
95 s. ISBN 80-8085-212-X.
Grázlik Gabo je malý darebák, ktorý terorizuje svojich
učiteľov, nemá rád zeleninu, ale miluje sladkosti a svojho brata
by najradšej predal. Jeho rodičia sú zúfalí. Keď vedú Gaba
do školy, idú pár krokov za ním a tvária sa, že nie je ich. Viete si
predstaviť, že si toto chlapčisko obľúbite?
7. Usmej sa, srdiečko: Humorné rozprávky z Mladých liet.
Ilustr. Peter Cpin. – Bratislava: Mladé letá, 2002. – 165 s.
ISBN 80-06-01149-4.
Chceš sa zasmiať? Prečítaj si túto knihu. Je v nej 51 smiešnych
rozprávok od rôznych slovenských spisovateľov.
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Vtipné príbehy pre staršie deti
8. Dahl, Roald
Hastrošovci / Ilustr. Quentin Blake. – Nitra: Enigma, 2006.
101 s. –ISBN 80-85471-32-9.
Hastrošovci – sú zákerní, škaredí, robia si navzájom zle, trápia
zvieratá a nenávidia deti. Napriek tomu sa ich príhodám budete
smiať od začiatku až do konca. A ako to s Hastrošovcami
nakoniec dopadne? Nechajte sa prekvapiť.
9. Futová, Gabriela
Nezblázni sa, mamička / Ilustr. Peter Cpin. – 2.vyd. – Bratislava:
Mladé letá, 2011. – 69 s.- ISBN 978-80-10-02054-6.
Ak sú v rodine tri deti, každý deň sa niečo prihodí. Nikdy nič
nevyvedú zámerne a ich vyčíňanie je úplne normálne. Úsmevné
príbehy z pera známej slovenskej spisovateľky.
10. Hofman, Ota
Lucia, postrach ulice / Ilustr. Ondrej Zimka. – Košice:
Východoslov. vyd., 1989. – 164 s. – ISBN 80-85174-22-7.
Šesťročná Lucia prežíva posledné leto pred vstupom do školy.
Pretože je to dievčatko nadmieru zvedavé, zažije aj
v najobyčajnejších
situáciách
humorné
a nezvyčajné
dobrodružstvá.
11. MacDonaldová, Betty
Nápady tetky vševedky. – Bratislava: Mladé letá, 1998. – 109 s.
– ISBN 80-06-00909-0.
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Hlavnou postavou knižky je čarovná stará dáma, ktorá žije
v malom mestečku neustále obklopená kŕdľom detí, ktoré ju
majú veľmi rady. Uhádnete prečo? Pretože dokáže vyliečiť
všetky ich detské neduhy – odvrávanie, neporiadok, záškoláctvo,
neposlušnosť a ešte mnoho ďalších.
12. MacDonaldová, Betty
Usmievať sa zakázané! – Bratislava: Mladé letá, 2000. – 159 s.
– ISBN 80-06-01077-3.
Nancy a Plum sa dostanú do opatery bohatého strýka Johna,
ktorý dá obe sestry do internátnej školy pani Mondayovej. Platí
za ne, posiela im darčeky a oblečenie, ale dievčence z toho nič
nevidia. Nancy a Plum sú však veľké výmyselníčky so zmyslom
pre humor, ktorý im pomáha prežiť ťažké chvíle v internáte.
Napokon sa im podarí ujsť...
Knižka je plná typického humoru Betty MacDonaldovej a radosti
zo života.
13. Strong, Jeremy
Bratov svetový zadok. – Bratislava: Slovart, 2008. – 93 s. –
ISBN 978-80-8085-490-4.
Nicholasov malý braček Hríbik bude televíznou hviezdou! Teda,
aspoň jeho oco v to dúfa. Výrobcovia jednorazových plienok
hľadajú do svojej reklamy ten najkrajší zadok – Hríbik musí
prejsť konkurzom. Čo už by sa tu mohlo pokaziť?
Spisovateľ Jeremy Strong neskutočne rád píše príbehy. Jeho
cieľom je, aby ste sa smiali, alebo aspoň usmievali.
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Humorné príbehy pre mládež
14. Brat, Roman
Mordovisko: Bláznivé príbehy zo školy a okolia / Ilustr. Miroslav
Regitko. – Bratislava: Mladé letá, 2009. – 95 s. – ISBN 978-8010-01743-0.
Bláznivé príbehy deciek z jednej triedy, ktorá má svojich
hromotĺkov, výmyselníkov, bifľošov a jednu mimoriadnu pažraňu
– a, samozrejme, prvú tajnú lásku...
15. Dušková, Danielle
Senzačné dievča / Ilustr. Ivan Schurmann. – Košice:
Východoslov. vyd., 1990. – 237 s. – ISBN 80-85174-61-8.
Pätnásťročná Adina prichádza z malej českej dedinky
na týždeň do Prahy, kde prežije veľa humorných situácií
a naruší zaužívaný chod domácnosti svojich pražských
hostiteľov.
16. Hlušíková, Marta
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. – Martin: Matica
slovenská, 2009. – 111 s. – ISBN 978-80-7090-942-3.
Siedmačka Petra má skvelú rodinu, super babku i spolužiakov
a svoju prvú lásku. Zdá sa, že k šťastiu jej nemôže nič chýbať...
Zdanie však, ako zvyčajne, klame a Petra má naozaj veľké
starosti... Naporúdzi sú priatelia i babka, ktorá dievčinu zaúča
do taktiky ženskej diplomacie... Príbeh veľkej lásky
a bolestivého dozrievania kypí humorom a číta sa takrečeno
na jeden dúšok.
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17. Kinney, Jeff
Denník odvážneho bojka: Pamäti Grega Heffleyho. – Bratislava:
Ikar, 2010. – 217 s. – ISBN 978-80-551-2157-4.
Svetový bestseller – séria o dobrodružstvách a trapasoch
smoliara Grega, ktorý si všetko zapisuje do denníčka... pardón,
denníčky si píšu len baby. On si píše pamäti. Greg opisuje svoj
školský rok vtipne, pútavo a určite sa veľakrát pristihnete
pri úsmeve, ak nie hlasnom smiechu.
18. Rennisonová, Luise
Angus, bozky a trapasy: Georgia Nicolsonová sa spovedá.
Bratislava: Mladé letá, 2002. – 176 s. – ISBN 80-06-01223-7.
Zábavný denník pre dievčatá a výlet po ceste spomienok pre ich
mamy... Varovanie: Kniha by mohla vážne poškodiť vaše zdravie...
mohli by ste umrieť od smiechu.
19. Šebesta, Juraj
Venussha (Ťažký týždeň): Komiksový román pre tínedžerov
a ich poľutovaniahodných rodičov / Ilustr. Katarína Slaninková.
– B.m.v.: Ryba, 2011. – 204 s. – ISBN 978-80-89250-12-7.
Sedem kapitol je vlastne sedem dní zo života trinásťročnej
Lucie – v týždni, ktorý je „ťažký“, pretože treba pripraviť
oslavu trinástych narodenín – vyriešiť koho pozvať, koho
nepozvať, treba zažiť prvé rande, prežiť následky
rodičovského združenia, existovať bez televízora a počítača,
držať palce otcovi, aby sa mu konečne podarilo získať
zamestnanie... Hra, hravosť a humor, to všetko spolu vytvára
netradičný rodinný komiks pre dospievajúcich i dospelých.
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20. Šulajová, Zuzka
Džínsový denník. – Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2007.
296 s. – ISBN 978-80-220-1417-5.
Čítať cudzie denníky by sa nemalo, ale pätnásťročná Paula nás
pozýva, aby sme sa začítali do jej pestrého tínedžerského
života. Spoznáte jej rodinu, zoznámite sa s jej najlepšími
kamarátmi a spolu s nimi sa od srdca zasmejete.
21. Townsendová, Sue
Tajný denník 13 a ¾-ročného
Adriana Mola. – 2.vyd.
Bratislava: Mladé letá, 2003. – 171 s. – ISBN 80-10-00253-4.
Tento román Sue Townsendovej a jeho tri pokračovania priniesli
autorke svetový úspech. Príhody, zážitky a úvahy hlavného
hrdinu, 13 a ¾-ročného Adriana Mola, pôsobia nesmierne vtipne
a zároveň dojímavo. Dôvtipom sršiaci chlapec zápasí
s problémami každodenného života, vyrovnáva sa s nezhodami
u svojich rodičov, prežíva prvú lásku a pokúša sa o naplnenie
literárnych ambícií.
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Jozef Pavlovič

Jožko Mrkvička. Moja supernajlebšia kniška
(ukážky z knihy o školákovi - výmyselníkovi)

VO Škole nevinikám ani v jednom prdmete, a tak som sa
rozhodol, že napíšem aspom knišku. Preto som si
pozháňau najdvoležitejšje veci: pero, papier a kvoš.
(Gratulujem) Garantujem vám, že tato kniška bude
dobrá, ľebo ju píšem s úsmevom na perách aj
na ceruzkách...
Keď prídem neskoro do školy, nebýva pre mňa problém
vymyslieť si výhovorku. Poviem, že mi vietor uchytil
čiapku alebo, že bol rozvodnený potok. Horšie je, keď
nemám domácu úlohu. Ale aj vtedy si napokon poradím.
„Prepadli ma lupiči,“ poviem celý bez seba. „A čo ti
zobrali?“ spýtala sa vystrašená učiteľka. „Domácu
úlohu.“
Riaditeľ ma pozval na koberec. Kvôli tomu mladému
angličtinárovi. Začal ma tvrdo karhať: „Mrkvička,
učiteľovi nemôžeš tykať!“ Aleja som sa nedal a tiež som
si povedal svoje: „Ja za to nemôžem, pán riaditeľ, on si
s tým začal prvý.“
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V našej škole sa má najlepšie školník. Chodí do školy
a nemusí sa učiť. Máme ho radi, lebo je veselý. Keď
náhle zomrel, boli sme šokovaní. Rozhlas oznámil, že
piata a šiesta hodina nebude, lebo bude pohrep. Paľo
Bľačanec natešený, že odpadá matika a spev, zajasal:
„Hurá, nech žije školník!“ A školník ožil. Všetci sme sa
radovali, pravda, až na pohrebný ústav. Povedali, že
keby im to urobil každý, mohli by to zabaliť.
Stala sa hrozne strašná vec, a to bol ešte len začjatok
septembra. Všetci sme boli z toho otrasení. Pret našou
školov zastavila sanitka. Odviezla žiaka do nemocnice.
Budú ho zašívať. Pretrhol sa v učení.
Už niekoľko dní sa nemôžem sústrediť nad domácimi
úlohami. Vyľakaný otec ma poslal k doktorovi. Opýtal
som sa ho: „Pán doktor, prečo si nemôžem robiť
domáce úlohy? Ale povedzte mi to tak, aby som tomu
rozumel.“
„Si lenivý ako voš!“ povedal mi. A potom som riekol ja:
„A teraz mi to povedzte po latinsky, aby som to mohol
povedať aj môjmu otcovi.“
F škole je veľa predmetov. Je to slovenčina,
matematika,
prírodoveda
a tak
ďalej.
Najťažší
predmet je taška, veď je aj porjadne tašká.
Zo fšetkých predmetov mám fšak najračej zvonec, čo
sa mi náramne hodí, lebo je tejto kniške KONIEC.
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Ak radi čítate humorné príbehy, zájdite do našej
knižnice - navštívte
Úsek literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ul.
č. 3
a požičajte si ich na čítanie.

Foto: Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3, Bratislava
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Tešíme sa na vašu návštevu!
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