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Brown, Laurie Krasny: 

Když Dinosaurům 

někdo umře (6+) 

Co máme dělat, když nám 

někdo umře?  

 

Crowther, Kitty: Návštěva 

malé smrti (8+) 

Jak s malým dítětem mluvit 

o smrti, jak jí rozumět 

a pochopit ji?  

 

Duval, Stéphanie:  Moje 

malá proč. Smrt (4+) 

Knížka, která odpovídá 

na otázky, jež se dotýkají 

životů dětí. 

 

Gaarder, Jostein: Anton 

a Jonatán (7+) 

Uvažování o tajemství života 

a smrti z pohledu neživé 

hračky.  

 

 

Gaarder, Jostein: To je 

otázka (7+)  

Odkud a kam jdeme? Byl svět 

odjakživa? Bude dál existovat, 

až tu nebudu? 

 

 

Goldman, Linda: Jak s dětmi 

mluvit o smrti  

Příručka pro rodiče, vychovatele 

a učitele dětí každého věku. 

 

 

Grollman, Earl A.: Slon 

v pokoji (13+)  

Úvahy, rady a otázky o smrti 

a zármutku pro dospívající. 

 

Hurme, Maija a Anssi: Stínidla 

(7+) 

Kniha s dávkou fantazie 

personifikuje stesk. 

 

Knox, Jeanette Bresson 

Ladegaard: Je smrt jako 

duha? (6+)  

Rozhovor holčičky se smrtí, 

které klade otázky 

a předkládá svoje představy. 

 

 

Kubeczková, Olga: Smrt 

a dítě  

Existenciální motivika 

v  žánrech dětské literatury. 



Lunde, Stein Erik: Nemůžu 

usnout (6+) 

„Klučičí“ knížka o truchlení, 

smrti, ztrátě, smutku. 

 

Procházková, Iva: Myši patří 

do nebe (6+) 

Fantaskní příběh s nečekanou 

a nápaditou pointou.  

 

Rušar, Daniel: Kamzíkův 

velký skok (6+) 

Jak se vyrovnat se smrtí 

blízkého a jak dětem oznámit 

tragickou událost. 

 

 

Scheffler, Ursel: Motýlí pošta 

(5+) 

Příběh o odcházení a vzpomínání, 

který citlivě zpracovává téma, 

o kterém je někdy těžké mluvit.  

 

Stalfelt, Pernilla: O smrti 

smrťoucí (8+) 

Kniha hravou formou hovoří 

o věcech spojených se smrtí 

tak, že se děti nelekají.

Stavarič, Michael: Děvčátko s kosou (7+) 

„Tati, co je vlastně smrt? Je 

to tvoje kosa?“ zeptá se 

pana Smrtky jeho dcerka. 

A on ji posílá do světa, aby 

se tam naučila vše o životě 

i sama o sobě.  

Sušková, Kateřina: Počkej, 

milá smrti (8+) 

Knížka vychází ze zážitků 

autorky, je příběhem o  tom, jak 

se její děti vyrovnávaly se smrtí 

kocourka. 

Špinková, Martina: Anna 

a Anička (6+)  

O stárnutí a vztahu ke 

stárnoucímu člověku, o smrti 

a vzpomínání. 

 

Špinková, Martina: 

Máváme ti, dědo (6+)  

Knížka o loučení, 

pohřbívání a vzpomínání. 

 

 

Zinnerová, Markéta: Princezna 

z třešňového království (6+) 

Vyprávění přibližuje 

tajemství smrti a 

znovuzrození v dalších 

generacích. 

 

 

Seznam knih o smrti pro rodiče a jejich děti vám 

doporučují knihovníci z Knihovny města Ostravy. 

Knihy jsou řazeny abecedně a za názvem knihy je 

v závorce uvedeno věkové doporučení.  


