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Milá maminko, milý tatínku, 

na následujících stránkách najdete výběr knížek, které vám doporučujeme  

ke čtení s vaším dítětem. Je to opravdu jen malá ukázka knih vydaných 

v poslední době a mohla by vám například usnadnit nákupy, které povedou 

k založení domácí knihovničky vašeho malého čtenáře. Ročně u nás ale 

vychází stovky knih pro děti a všechny doma jistě mít nemůžete. Většinu z nich 

si však lze zapůjčit v knihovně ve vaší obci. Jako bonus jsme připravili i krátký 

seznam her pro hravé děti i rodiče. Krásné chvíle s vaším dítětem nad knihou 

vám přeje  

Vaše knihovna 

 

Obrázkové čtení 

 

Veronika Balcarová, Barbora Stluková – Nejznámější 

lidové pohádky 

Přečtěte si s dětmi klasické lidové pohádky a naučte je při 

tom číst. Když jsou některá slova nahrazena obrázky, děti 

zjistí, že s knížkou je skvělá zábava a že vlastně dokážou 

číst samy. 

 

BALCAROVÁ, Veronika – STLUKOVÁ, Barbora. 

Nejznámější lidové pohádky. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-

80-271-2258-5. 

 

 

 
 

 

Jiří Havel – Malované čtení pro děti 

Zábavné krátké pohádky, jejichž klíčová slova jsou 

nahrazena obrázky, které zjednodušují a zpestřují 

jednotlivé příběhy. Čtení může být zábava a legrace. 

 

 
HAVEL, Jiří. Malované čtení pro děti. Praha: Fragment, 

2009. ISBN 978-80-253-0939-1. 
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Petr Šulc – Pejsek Tom a jak to začalo 

V této veselé knížce o štěňátku Tomovi se dozvíte, co 

všechno čeká na malého pejska v novém domově a jak 

se s nástrahami vypořádá. V poutavém čtení o pejsku 

Tomovi jsou některé podstatná jména také zastoupena 

obrázky.  

 

ŠULC, Petr. Pejsek Tom a jak to začalo. Praha: Pierot, 2016. 

Obrázkové čtení. ISBN 978-80-7353-529-2. 

 

 

 

 

 

 

Ester Stará – Koho sežere vlk? 

Nejznámější pohádky v podobě malovaného čtení. Ale 

pozor! Slova budete vybírat ze dvou variant obrázků, 

takže se nenechte zmást. Kde zasadil dědek řepu? Na 

poli, nebo na pískovišti? Co sebrali loupežníci nebohým 

pocestným? Cennosti nebo hračky? 

 

STARÁ, Ester. Koho sežere vlk?: 7 pohádek, jak je znáte 

i neznáte. 1. vydání. Praha: 65. pole, 2017. Políčko, sv. 15. 

ISBN 978-80-87506-89-9. 

 

Poezie pro děti 

 

Radek Malý – Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky 

Krátké veselé básničky, nonsensové veršíky a další 

řečičky o všem možném. Veselé texty Radka Malého 

doprovázejí půvabné ilustrace Alžběty Skálové. 

 

MALÝ, Radek. Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. 

1. vydání. Praha: Albatros, 2017. ISBN 978-80-00-04783-6. 
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Wolf Erlbruch – Deset malých slanečků 

Verše o tom, jak skupinka deseti slanečků s každou další 

slokou přichází při svých dobrodružstvích o jednoho 

člena.  

 

ERLBRUCH, Wolf. Deset malých slanečků. 1. vydání. 

Praha: Argo, 2017. Ahoj! ISBN 978-80-257-2269-5. 

 

 

 

 

Pavel Šrut – Hlemýžď Čilišnek  

Verše a říkadla s pravidelným rýmem a rytmem, vhodné 

pro děti mladšího školního věku. 

 

ŠRUT, Pavel. Hlemýžď Čilišnek. 2. vydání. Praha, Litomyšl: 

Paseka, 2015. ISBN 978-80-7432-659-2. 

 

 

 

 

 

Ester Stará – Každý bulí nad cibulí 

Vtipné, chytré a skvěle pointované básně. Na čtenáře 

čekají verše halloweenské, pirátské, ba dokonce 

palačinkové.  

 

STARÁ, Ester. Každý bulí nad cibulí. 1. vydání. Praha: 

Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-791-9. 

 

 

 

 

Petr Borkovec – O čem sní 

Zasněné verše o krabech srovnaných podle velikosti, 

škvíře pod poklopem na sladký moučník i o rohlíku, 

který sní, že ho nikdo nesní.  

 

BORKOVEC, Petr. O čem sní. 1. vydání. Praha: Běžíliška, 

2016. ISBN 978-80-906112-8-3. 
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Miloš Kratochvíl – Pes nám spadla: Bláznivé 

básničky 

Výbor toho nejlepšího z básnické tvorby Miloše 

Kratochvíla pro děti. Více než 70 hravých, absurdních, 

legračních básniček rozdělených tematicky na zvířecí, 

školní, ze života, a něco navíc. 

 

KRATOCHVÍL, Miloš. Pes nám spadla: Bláznivé básničky. 

1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2690-1. 

 

 

 

 

 

Mistr sportu skáče z dortu 

Novodobá lidová poezie pro děti, vycházející 

z autentického dětského humoru.  Přes svůj žertovný ráz 

učí tento svazek vnímat poezii jako přirozenou součást 

života i jako magickou hru s jazykem, rýmy 

a zvukomalbou. 

 

Mistr sportu skáče z dortu. 1. vydání. Praha: Meander, 2014. 

Modrý slon, sv. 78. ISBN 978-80-87596-43-2. 

 

 

 

 

Zuzana Pospíšilová – Bez práce nejsou koláče 

Pokud vás nikdy nenapadlo ptát se na původ obyčejných 

věcí, jako je třeba papír, čokoláda, tužka nebo žvýkačka, 

tato kniha se zeptá za vás.  

 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Bez práce nejsou koláče. 1. vydání. 

Praha: Grada, 2014. Říkanky & básničky. ISBN 978-80-247-

4614-2. 
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Hynek Vilém – Bíle: Knížka o zimě a sněhu 

Sníh je jednou z nejzáhadnějších věcí na světě. 

Fascinuje nejen děti a jejich rodiče, ale především zvířata 

žijící v polích a v lese.  

 

VILÉM, Hynek. Bíle: Knížka o zimě a sněhu. 1. vydání. Brno: 

Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-77-8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lena Sjöberg – Bleší cirkus na cestě  

Vzrušení, napětí, přátelství! Vyprávění o cirkusových 

blechách na cestě.  

 

SJÖBERG, Lena. Bleší cirkus na cestě. 1. vydání. Praha: 

Meander, 2014. Modrý slon, sv. 74. ISBN 978-80-87596-52-4. 

 

 

 

 

 

 

Robin Král – Co mají na práci myšky a myšáci 

Humorné básničky o zvířatech doprovázené ilustracemi 

a hravými úkoly. Interaktivní knížka je určená především 

předškolním dětem k rozvíjení jejich řečových 

schopností. 

 

KRÁL, Robin. Co mají na práci myšky a myšáci. 1. vydání. 

Praha: Euromedia, 2017. Pikola. ISBN 978-80-7549-375-0. 
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Jiří Dědeček – Huňatá čuňata 

Huňatá čuňata jsou dalším pokračováním série říkanek 

pro děti i pro dospělé. Volně navazují na knížky Šli 

červotoči do houslí a Uleželé želé. 

 

DĚDEČEK, Jiří. Huňatá čuňata. Praha: Limonádový Joe, 

2018. ISBN 978-80-906676-2-4. 

 

 

 

 

 

Petr Stančík – Ohou! Kolik má kdo nohou 

Každou z dvanácti číslic (nula až deset, plus sto) oživuje 

krátký veselý příběh o nohách, nožkách i nožičkách.  

 

STANČÍK, Petr. Ohou! Kolik má kdo nohou. Praha: 

Meander, 2019. Repolelo, sv. 2. ISBN 978-80-7558-076-4. 

 

 

 
 

 

Dagmar Kýrová – Pohozené kšandy kamaráda Standy 

Leží tu had? Ne! Vždyť jsou to jen pohozené kšandy 

kamaráda Standy. Hravé verše o všem možném 

i nemožném doprovází celostránkové veselé a nápadité 

ilustrace. 

 

KÝROVÁ, Dagmar. Pohozené kšandy kamaráda Standy. 

1. vydání. Praha: 65. pole, 2017. Políčko, sv. 14. ISBN 978-

80-87506-88-2. 

 

 

 

Jiří Dědeček – Uleželé želé 

Sbírka humorných veršů, bohatá jazykovými hříčkami 

a oplývající hravostí a přemýšlivostí.  Malí čtenáři i jejich 

rodiče zde najdou praštěné básně zpracovávající 

nejrůznější životní situace. 

 

DĚDEČEK, Jiří. Uleželé želé. 2. vydání. Praha: Limonádový 

Joe, 2015. ISBN 978-80-905624-4-8. 
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Pavel Šrut – Veliký tůdle 

Hravé básničky Pavla Šruta, plné fantazie a slovního 

humoru, které najdou své čtenáře nejen mezi dětmi. 

 

ŠRUT, Pavel. Veliký tůdle. 1. vydání. Praha, Litomyšl: 

Paseka, 2003. ISBN 80-7185-617-7. 

 

 

 

 

 

Milada Rezková – Doktor Racek jede na prázdniny 

Netradiční knížka pro děti plná fotek, obrázků, básniček, 

s komiksem a unikátní montážní příručkou na závěr. 

 

REZKOVÁ, Milada. Doktor Racek jede na prázdniny. 

1. vydání. Praha: Labyrint – Raketa, 2008. ISBN 978-80-

86803-14-2. 

 

 

Miloš Kratochvíl – Proč nehraje King Kong ping-pong 

Sbírka rozverných básní je rozdělena do pěti tematických 

oddílů: od variací na známé říkanky až po vtipné verše 

o první lásce. 

 

KRATOCHVÍL, Miloš. Proč nehraje King Kong ping-pong? 

1. vydání. Praha: Triton, 2019. Laskavé čtení. ISBN 978-80-

7553-737-9. 

 

 

 

Nina Ladenová – Jedno přání 

Svět kolem nás je plný splněných přání. Stačí se jen 

rozhlédnout. Půvabná kniha lyrických veršů jako stvořená 

ke čtení na dobrou noc. 

 

LADEN, Nina. Jedno přání. 1. vydání. Brno: Host, 2019. 

ISBN 978-80-7577-974-8. 
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Ester Stará – Ó, ó, ó, vajíčko! 

Houseňák Pepík putuje za svou vyvolenou a nic ho 

nezastaví. Inspirací pro jednotlivé postavy byli skuteční 

brouci, včely, larvy a zejména motýli. 

 

STARÁ, Ester. Ó, ó, ó, vajíčko! 1. vydání. Praha: 65. pole, 

2019. Políčko, sv. 20. ISBN 978-80-88268-14-7. 

 

Strach a emoce 

 

Elisenda Roca – Já už se nebojím 

Malý Honzík je veselý kluk. Přes den je samý úsměv 

a šprým, večer ho ale dobrá nálada opouští. Vyprávění 

pro malé strašpytlíky, po kterém se přestanou bát tmy. 

 

ROCA, Elisenda. Já už se nebojím: Příběh na dobrou noc 

pro malé strašpytlíky. Praha: Fragment, 2020. Těšíme se do 

školy. ISBN 978-80-253-4651-8. 

 

 

 

 

 

 

Milada Rezková – Neboj, neboj! 

Neboj! Neboj! je kniha o strachu pro malé strašpytle 

i velké nebojsy. Čti ji od začátku, od konce či zprostředka. 

Na pořadí nezáleží a strach k životu prostě patří. Tak 

strachu zdar! A neboj, neboj! 

 

REZKOVÁ, Milada. Neboj, neboj!: Velká kniha o strachu 

nejen pro malé strašpytle. 1. vydání. Praha: Yinachi, 2017. 

ISBN 978-80-906930-1-2. 
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Michael Ende – O Snožroutkovi 

Malou princeznu Dřímalku, dcerušku krále Ospálkova, 

trápí zlé sny, a proto večer nechce do postele. Když už si 

s tím neví rady ani největší mudrci z celé země, začne 

sám pan král pátrat po celém světě po nějakém léku, 

který by princezničce pomohl. 

 

ENDE, Michael. O Snožroutkovi. 1. vydání. Praha: Malvern, 

2019. ISBN 978-80-7530-168-0. 

 

 
 

 

 

Martina Špinková, Šarlota Filcíková – Máváme ti, 

dědo 

Knížka o loučení, pohřbívání a vzpomínání. Příběh 

sourozenců nás zve k důležitým chvílím našeho života, 

kdy se musí s dědečkem rozloučit a vzpomínat na něj.  

 

ŠPINKOVÁ, Martina – FILCÍKOVÁ, Šarlota. Máváme ti, 

dědo. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-51-5. 

 

 

 

 

 

Martina Špinková – Divný brach strach 

O strachu se nám většinou těžko mluví a děti na tom 

leckdy nejsou jinak. Ilustrovaná zajímavě pojatá kniha 

o různých tvářích strachu a zacházení s ním.  

 

ŠPINKOVÁ, Martina. Divný brach strach. 1. vydání. Praha: 

Cesta domů, 2015. Bludiště. ISBN 978-80-905809-7-8. 
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Chris Riddell – Pan Podpostel 

Máte pod postelí bubáka? Nebojte se, to je jen Pan 

Podpostel! Pod postelí je tvrdá zem a panu Podpostelovi 

se tam špatně spí. A tak poprosí malého Jeníka, jestli by 

si mohl vlézt k němu do postýlky. 

 

RIDDELL, Chris. Pan Podpostel. 1. vydání. Praha: Albatros, 

2019. ISBN 978-80-00-05472-8. 

 

Příprava na vstup do ZŠ a Genetická metoda čtení 

 
 

 

Michaela Fišarová – A-Ž půjdeš do školy: Pro holky 

(kluky), co se neztratí 

Máte doma předškoláka nebo prvňáčka? Kniha pomůže 

dětem nejen s abecedou. Jedinečná obrázková knížka, 

která provede čerstvé školáky abecedou a zároveň 

školním prostředím. 

 

FIŠAROVÁ, Michaela. A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se 

neztratí. Praha: Albatros, 2016. Těšíme se do školy. ISBN 

978-80-00-04239-8. 

 

 

FIŠAROVÁ, Michaela. A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se 

neztratí. Praha: Albatros, 2016. Těšíme se do školy. ISBN 

978-80-00-04238-1. 
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Vendula Hegerová, Petr Šulc – Brzy budu prvňákem 

Přípravy malého předškoláka Vítka na vstup do lavice 

první třídy, doplněné o nejrůznější hravé úkoly. 

 

HEGEROVÁ, Vendula – ŠULC, Petr. Brzy budu prvňákem. 

Praha: Pierot, 2019. Těšíme se do školy. ISBN 978-80-7353-

730-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicity Brooks – Vše, co potřebuji znát, než půjdu do 

školy 

Kniha pomůže dětem s procvičováním znalostí 

a dovedností, které by měly před nástupem do školy 

ovládat, jako jsou barvy, protiklady, členové rodiny nebo 

různá zvířátka.  

 

BROOKS, Felicity. Vše, co potřebuji znát, než půjdu do 

školy. 1. vydání. Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2017. ISBN 

978-80-256-2247-6. 

 

 

 

 

 

Hana Zobačová – Žil byl kdysi kdesi 

Kniha plná klasických pohádkových bytostí, jako jsou 

princové, králové, draci a princezny, vychází ze zásad 

genetické metody výuky čtení. Pohádky jsou psány 

velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od příběhů 

jednodušších až po pohádky náročnější. 

 

ZOBAČOVÁ, Hana. Žil byl kdysi kdesi. 1. vydání. Praha: Portál, 

2019. První čtení, to nic není. ISBN 978-80-262-1540-0. 
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Jitka Sani – Pohádky kocoura Šikuly 

Krátké pohádky s krásnými ilustracemi jsou přizpůsobeny 

začínajícím čtenářům, kteří se učí číst genetickou 

metodou. 

 

SANI, Jitka. Pohádky kocoura Šikuly: Pro kluky, co se 

neztratí. Praha: Fragment, 2019. Čteme sami. ISBN 978-80-

253-4299-2. 

 

 

Logopedie a rozvoj slovní zásoby 

 

Ester Stará – Logopedie: Žežicha se neříká: Říkanky, 

zábavné úkoly, jazykolamy 

Procvičujte si se svými dětmi správnou výslovnost hravou 

formou a rozvíjejte jejich komunikační dovednosti. 

Najdete zde logopedické říkanky, písničky, hry a úkoly 

pro nejmenší děti i pro předškoláky.  

 

STARÁ, Ester. Logopedie: Žežicha se neříká: Říkanky, 

zábavné úkoly, jazykolamy. 2. vydání. Praha: Fragment, 

2013. Knihy pro děti s poruchou učení. ISBN 978-80-253-

1679-5. 

 

 

 

Irena Šáchová – Zábavná logopedie: Cvičení na doma 

i do školky 

Zábavné procvičování správné výslovnosti formou 

hravých úkolů, popisováním obrázků, rýmováním či 

vyprávěním. 

 

ŠÁCHOVÁ, Irena. Zábavná logopedie: Cvičení na doma i do 

školky. 2. vydání. Praha: Fragment, 2016. Knihy pro děti 

s poruchou učení. ISBN 978-80-253-2780-7. 
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Ester Stará – Žvanda a Melivo: Cvičení na rozvoj 

slovní zásoby 

Děti se v této knížce pomocí zajímavých úkolů, básniček, 

doplňovaček, příběhů a hádanek podpořených živými 

ilustracemi učí hrát si s jazykem. 

 

STARÁ, Ester. Žvanda a Melivo: Cvičení na rozvoj slovní 

zásoby. 3. vydání. Praha: Euromedia, 2018. Pikola. 

ISBN 978-80-7617-020-9. 

 

 

 

 

Ester Stará, Milan Starý – Až se ucho utrhne 

Kolik kuchařů přesolí kaši? Kdy si oblékáme železnou 

košili? A co je to vůbec dišputát? Oblíbená autorská 

dvojice připravila průvodce po známých i neznámých 

příslovích.  

 

STARÁ, Ester – STARÝ, Milan. Až se ucho utrhne: 

50 ilustrovaných přísloví. 1. vydání. Praha: Paseka, 2019. 

ISBN 978-80-7432-930-2. 

 

Naučná literatura ke společnému objevování světa 

 

Tereza Vostradovská – Hravouka 

Kravička dělá bů, pejsek dělá haf haf. Hm. Neba? Neba. 

Co takhle si radši počíst o tom, jak v lese tlejí opadané 

listy, prohlédnout si, jak vypadá noha žáby a kdo si 

nejradši pochutná na myšce? Přírodozpytecké vyprávění 

o myšce, kterou zájem o přírodu dovedl až k sepsání 

vlastní knihy. 

 

VOSTRADOVSKÁ, Tereza. Hravouka. 1. vydání. Praha: 

Běžíliška, 2016. ISBN 978-80-906467-1-1. 
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Mariana Tutschová – Levou zadní  

Hořeli jste někdy nedočkavostí? Dali jste si do trumpety? 

Šplouchá někomu na maják? Musíte už na kutě? Je něco 

na draka? Co znamenají tahle zvláštně znějící slovní 

spojení, kterým se odborně říká idiomy nebo frazémy, se 

dozvíte v této obrázkové knize pro zvídavé čtenáře. 

 

TUTSCHOVÁ, Mariana. Levou zadní. 1. vydání. Praha: 

Labyrint: Raketa, 2018. ISBN 978-80-86803-47-0. 

 

 

 

 

 

Karolína Medková – Svět je nej 

Naše planeta je plná pozoruhodných míst. Víte, kde se 

nachází nejvyšší strom? Největší ledová jeskyně? 

Nejdelší řeka? Vypravte se na zábavnou poznávací 

výpravu s kamarády Danielem a Šimonem, jejich 

labradorem Ludvíkem a prastarým kouzelným atlasem 

světa! 

 

MEDKOVÁ, Karolina. Svět je nej. 1. vydání. Praha: Albatros, 

2019. ISBN 978-80-00-05370-7. 

 

 

 

 

 

Šárka Fenyková – Všechno lítá, co peří má i nemá  

Lítám, lítáš, lítáme. Říkají si lidé, zvířátka, rostliny 

i všechny věci na stránkách této knížky, která není ničím 

jiným než knihou o létání. Že se tohle vzdušné umění daří 

ptákům nebo motýlům, to je věc nad slunce jasná. Čekali 

byste to ale od ryby nebo od gibona?  

 

FENYKOVÁ, Šárka. Všechno lítá, co peří má i nemá. 

1. vydání. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05177-2. 
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Svenja Ernsten – Kdopak to tu běžel? 

Komu patří tyhle stopy ve sněhu? Kdopak tady běžel, 

skákal nebo cupital čerstvě napadlým sněhem? Měl malé 

tlapičky nebo pořádně velké pracky? Jsou stopy kulaté, 

nebo podlouhlé? Jdou rovně jednou za druhou nebo 

kličkují sem a tam? 

 

ERNSTEN, Svenja. Kdopak to tu běžel?: Vzrušující cesta po 

stopách zvířat. 1. vydání. Brno: Kazda, 2019. ISBN 978-80-

88316-39-8. 

 

 

 

Aina Bestard – Co se skrývá v lese? 

Zajímá tě, co se děje pod mořskou hladinou? A chceš 

vědět, co všechno se odehrává v lesním království? 

Podívej se přes jednu ze tří barevných lup! Díky nim 

uvidíš, co jinak zůstává očím skryto. Červená, modrá, 

zelená — každá barva odhalí jiné tajemství  

a láká k prozkoumávání života v lese nebo 

v podmořském světě.  

 

BESTARD, Aina. Co se skrývá v lese? 1. vydání. Brno: Host, 

2019. ISBN 978-80-7577-912-0. 

 

 

 

Eva Taková – Kuchyně. Dětem vstup povolen 

Zkrátka a dobře – už nemusíte odkládat děti při vaření do 

pokoje, obýváku, k sousedům nebo k televizi, zapojte je 

a jednou třeba budou vařit oni vám! 

 

 

TAKOVÁ, Eva. Kuchyně. Dětem vstup povolen. 1. vydání. 

Brno: Jota, 2015. ISBN 978-80-7462-826-9. 
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Maja Säfström – Ilustrovaný atlas neuvěřitelných 

faktů o zvířatech 

Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že pštros neumí 

couvat? Že včely nikdy nespí? Hravá sbírka 

neočekávaných a pozoruhodných faktů o zvířatech.  

 

 

SÄFSTRÖM, Maja. Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů 

o zvířatech. 1. vydání. Praha: Albatros, 2019. ISBN 978-80-

00-05578-7. 

 

 

 

 

 

Jiří Dvořák – Bydlíme! 

Zvířata si ryjí nory, lepí hnízda z bláta, pletou pavučiny, 

budují složité stavby z jehličí, skládají kameny na sebe. 

My si stavíme zámky a mrakodrapy. Na první pohled to 

vypadá, že jsme úplně jiní. Ale kdo se pořádně podívá, 

uvidí, jak moc jsme se od zvířecích stavitelů naučili.  

 

DVOŘÁK, Jiří. Bydlíme!: Podivuhodné příbytky zvířat a lidí. 

1. vydání. Praha: Baobab, 2018. ISBN 978-80-7515-093-6. 

 

 

 

Sabina Konečná, Tomáš Filipi, Anna Aňos Kubecová 

– Škodíci  

Pozor, vyhlašuje se pátrání! Hledaní živočichové jsou 

roztodivných velikostí, tvarů i pokrytí těla, používají 

nenechavé packy, mlsné zobáky či nabroušená kusadla, 

jejich rajóny jsou naše spíže, zahrádky nebo třeba ložnice 

a narazit na ně můžeme v nejrůznějších koutech světa.  

 

KONEČNÁ, Sabina – FILIPI, Tomáš – KUBECOVÁ, Anna. 

Škodíci: Vyhlašujeme pátrání. 1. vydání. Praha: Albatros, 

2019. ISBN 978-80-00-05672-2. 
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Pavla Hanáčková – Vezmi mě domů: Do jakého lesa 

patřím? 

Seznamte se s různými typy lesů a také s rostlinami 

a zvířaty, které je obývají, pomocí naší party zvířat. Jsou 

na cestě za svým životním dobrodružstvím. Chtějí se 

vrátit domů, odkud pocházejí. Ale co když neví, kde jejich 

domov je?  

 

HANÁČKOVÁ, Pavla. Vezmi mě domů: Do jakého lesa 

patřím? 1. vydání. Praha: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-

05558-9. 

 

 
 

 

Oliver Jeffers – Tady jsme doma 

Kniha nenápadně zato originálně a s humorem otvírá 

před dětskýma očima velká témata o tom, kam ve 

vesmíru patříme, jak se máme ke své planetě a k sobě 

navzájem chovat… Je to mimořádně vkusná, kreativní 

a silná kniha o toleranci, zodpovědnosti a pokoře. 

 

JEFFERS, Oliver. Tady jsme doma: Planeta Země pro úplné 

začátečníky. 1. vydání. Praha: Euromedia, 2018. Pikola. 

ISBN 978-80-7549-902-8. 

 

 

 

 

Tom Schamp – Celý svět v obrázcích  

Co dvoustránka, to téma, které nás obklopuje – jídlo, 

oblečení, bydlení, doprava, den a noc, jaro a zima, 

příroda, město… Vaše děti budou jako u vytržení 

a nebudou k odtržení. 

 

SCHAMP, Tom. Celý svět v obrázcích: K poučení, pro 

zábavu. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4399-1. 
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Příběhy pro děti 

 

Sven Nordqvist – Dort pro Fiškuse 

Spolu s Pettsonem budeme péct palačinkový dort 

Fiškusovi k narozeninám. Přesněji řečeno k jedněm 

z jeho letošních narozenin. Kocourek totiž slaví třikrát 

do roka. Proč? Protože je to legrace. 

 

NORDQVIST, Sven. Dort pro Fiškuse. 1. vydání. Brno: Host 

2020. ISBN 978-80-275-0131-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Ouředník – O princi Čekankovi  

Princ Čekanka a jeho věrný oř Zagroškudla se vydávají 

na cestu za princeznou. Potkají spoustu neobyčejných 

bytostí – loupežníky, kteří vyloupí cukrárnu, žirafu 

jménem Teta Běta sedící na stromě, čarodějnici 

Pucnohu, kapra vyprávějícího vtipy… 

 

OUŘEDNÍK, Patrik. O princi Čekankovi: Jak putoval za 

princeznou, a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu 

přitom přihodila. 2. vydání. Praha: Dybbuk, 2008. ISBN 978-

80-86862-70-5. 

 

 

 

Pei-Yu Chang – Tajemný kufr pana Benjamina 

Pan Benjamin je filozof, který přišel na spoustu 

neobyčejných myšlenek. Ale jednoho dne byl donucen 

uprchnout ze svého domova a na svoji cestu si vzal těžký 

kufr. Nikdo neví, co v něm je. 

 

CHANG, Pei-Yu. Tajemný kufr pana Benjamina: Podle velmi 

pravdivého příběhu o Walteru Benjaminovi. 1. vydání. 

Praha: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05601-2. 
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Linda de Haan, Stern Nijland – Princ & princ 

Starou královnu už koruna na hlavně tíží a ráda by se 

chystala do penze. Jenže aby mohl syn převzít vládu 

a stát se králem, musí se oženit. 

 

HAAN, Linda de – NIJLAND, Stern. Princ & princ. 1. vydání. 

Praha: Meander, 2013. Modrý slon, sv. 60. ISBN 978-80-

87596-31-9. 

 

 

Drew Daywalt – Den, kdy voskovky řekly dost 

I voskovky se mohou rozzlobit. Tak moc, že začnou psát 

dopisy svému majiteli Toníkovi. Prostě už nehodlají 

mlčet!  

 

DAYWALT, Drew. Den, kdy voskovky řekly dost. 1. vydání. 

Praha: Euromedia, 2018. Pikola. ISBN 978-80-7549-901-1. 

 
 

 

 

Kateřina Maďarková – Justýnka a asistenční 

jednorožec 

Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale dočista 

chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, šedivě, úplně bez 

nápadu. Naštěstí se jí dostane pomoci od asistenčního 

jednorožce Huberta.  

 

MAĎARKOVÁ, Kateřina. Justýnka a asistenční jednorožec. 

1. vydání. Praha: Albatros, 2017. ISBN 978-80-00-04688-4. 

 

 

 

 

Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra 

Salmela – Mimi & Líza 

Příběhy dvou sedmiletých holčiček Mimi a Lízy nemůžou 

být obyčejné. Už jen proto, že jedna vidí a druhá ne. 

 

KEREKESOVÁ, Katarína – MOLÁKOVÁ, Katarína – 

SALMELA, Alexandra. Mimi & Líza. 1. vydání. Praha: 

Slovart, 2017. ISBN 978-80-7529-279-7. 
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Alžběta Skálová – Pampe a Šinka 

Poetická kniha o dvou roztomilých postavičkách, 

zrozených z chmýří pampelišky a ocásku lišky Pampe. 

 

SKÁLOVÁ, Alžběta. Pampe a Šinka. Řevnice: Arbor vitae, 

2010. ISBN 978-80-87164-46-4. 

 

 

 

 

 
 

 

Jana Šrámková – Zuza v zahradách 

Zuza má zahradu. Ale ne u domu, ta zahrada je 

v zahradní kolonii. Bydlí tam černý pes a možná taky 

strašná Stará Bela. Kdoví. Zuza se jí pro jistotu bojí. 

Jenže co si počít, když máte z někoho strach, ale najdete 

na cestě jeho klíč? 

 

ŠRÁMKOVÁ, Jana. Zuza v zahradách. 1. vydání. Praha: 

Labyrint – Raketa, 2015. ISBN 978-80-86803-33-3. 

 

 

Maurice Sendak – Tam kde žijí divočiny 

Bohatě ilustrovaný pohádkový příběh o zlobivém klukovi 

Maxovi, který trápí zvířátka. Ve snu podnikne dalekou 

cestu přes moře až do země Divočin, kde žijí komické 

i strašidelné příšerky. Spřátelí se s nimi, a dokonce se 

stane jejich králem.  

 

SENDAK, Maurice. Tam, kde žijí divočiny. 1. vydání. Praha: 

Meander, 2019. Modrý slon, sv. 149. ISBN 978-80-7558-096-2. 

 

 

Jen Campbell – Franklinova létající knihovna 

Drak Franklin zbožňuje knížky a rád z nich předčítá svým 

kamarádům. Problém je, že obyvatelé blízké vesnice se 

ho bojí. Naštěstí najde spřízněnou duši v Luně, holčičce, 

která miluje knihy stejně jako on. 

 

CAMPBELL, Jen. Franklinova létající knihovna. 1. vydání. 

Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1710-1. 
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Markéta Pilátová – Jura a Lama  

Malý Jura ze statku v horách Jestřábníkách ještě nechodí 

do školy a už toho tolik umí. Stará se o ovce, s lamami 

mluví indiánsky, plete šály a když je třeba, vydá se na 

záchrannou výpravu, která skončí až v kouzelných 

norách krtčí královny. A k tomu všemu má dvě báječné 

mámy. 

 

PILÁTOVÁ, Markéta. Jura a lama. 1. vydání. Praha: 

LePress, 2012. ISBN 978-80-904193-3-9. 

 

 

 

Petr Stančík – Jezevec Chrujda točí film 

První kniha série Jezevec Chrujda. Příběh malé čtenáře 

hravou formou vede k poznání, že to podstatné u lidí, 

stejně jako u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale 

v nitru. A že móda se rychle mění, kdežto opravdové 

přátelství zůstává stále. 

 

STANČÍK, Petr. Jezevec Chrujda točí film. 1. vydání. Praha: 

Meander, 2014. Modrý slon, sv. 77. ISBN 978-80-87596-40-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Clevin – Jakub a Jáchym  

Příběh o chlapečkovi Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi, 

který jde poprvé do školy. Vtipně řešené aktivní čtení, kdy 

rodiče nebo učitelé mohou rozvíjet znalosti i fantazii 

malých čtenářů.  

 

CLEVIN, Jørgen. Jakub a Jáchym. 4. vydání. Praha: Artur, 

2016. ISBN 978-80-7483-059-4. 
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Yvonne Herganeová – Bořek z lesa 

Prasátko Bořek nejraději běhá po lese a hledá poklady. 

Jednoho dne najde něco, co ho okouzlí. Neví však, jak se 

ta věc jmenuje. Racek mu prozradí, že je to mořská ulita, 

která chce zpátky do moře. Bořek se tedy i s maminkou 

vypraví na dobrodružnou výpravu.  

 

HERGANE-MAGHOLDER, Yvonne. Bořek z lesa. 1. vydání. 

Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-5008-1. 

 

 

 

 
 

 

Lucie Šavlíková – Černobílé prázdniny  

Honzík je na prázdninách u tetičky Pravoslavy, která píše 

s mnoha pravopisnými chybami, ale vypráví báječné 

pohádky a snídá žužu. Jednoho dne se dutinou pod 

pařezem dostane do jiného, podivuhodného světa 

obývaného zvířaty. 

 

ŠAVLÍKOVÁ, Lucie. Černobílé prázdniny. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1305-5. 

 

 

 

 

 

 

Daniela Krolupperová – Jde sem lesem  

Cesta lesem se stala pro malého chlapce Toníka 

napínavým dobrodružstvím a přinesla mu také 

seznámení s některými léčivými rostlinami. Chlapec tráví 

prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval 

příliš dobře, musí za trest nevědomky překročit bludný 

kořen a ztratí se v lese. 

  

KROLUPPEROVÁ, Daniela. Jde sem lesem: Pohádka. 

1. vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1102-0. 
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Paweł Pawlak – Kostík hledá přátele 

Seznamte se s Kostíkem, malou schoulenou kostřičkou, 

která může působit trochu smutně. Ale nebojte! Vše se 

v dobré obrátí, když Kostík potká stejně osamělou 

holčičku Rozárku. Pro oba je jejich setkání začátkem 

mimořádného přátelství, ve kterém se prolíná svět živých 

a mrtvých. 

 

PAWLAK, Paweł. Kostík hledá přátele. 1. vydání. Brno: 

CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1904-4. 

 

 
 

 

 

 

Franziska Biermannová – Pan Lišák má knihy rád! 

Malý pan Lišák má moc rád knihy. Co to znamená, že je 

má rád? Má je rád opravdu a natolik, že pokaždé, když 

nějakou dočte do konce, tak ji se špetkou soli a trochou 

pepře spořádá.  

 

BIERMANN, Franziska. Pan Lišák má knihy rád! 1. vydání. 

Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3247-6. 

 

 

 

 

 

 

 

Judith Kerrová – Na svačinu přišel tygr  

Zvonek zazvonil právě ve chvíli, kdy se Sofie s maminkou 

chystaly k odpolednímu čaji. K jejich velkému překvapení 

se za dveřmi objeví skutečný tygr! Nečekaného 

návštěvníka pozvou dál a nabídnou mu, aby s nimi 

posvačil. Jenže hladový tygr brzy spořádá všechno, na co 

přijde. 

 

KERR, Judith. Na svačinu přišel tygr. Říčany: Bilitera CZ, 

2016. ISBN 978-80-906139-1-1. 
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Julian Gough – Brumla a Remcík  

První kniha série Brumla a Remcík. Vtipný a veselý 

příběh o přátelství mezi králíkem Remcíkem a medvědicí 

Brumlou, kterou znenadání probudí zloděj ze zimního 

spánku. 

 

GOUGH, Julian. Brumla a Remcík. 1. vydání. Praha: 

Euromedia, 2018. Pikola. ISBN 978-80-7617-103-9. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Krolupperová – Zprávy z pelíšku 

Společně s hravým štěňátkem, které objevuje svět, se 

děti seznámí s radostmi i strastmi obyčejného psího 

života. Štěňátko poznává, jak je důležité mít nejen svůj 

pelíšek a svoji misku, ale především domov a milující 

rodinu. 

 

KROLUPPEROVÁ, Daniela. Zprávy z pelíšku. 1. vydání. 

Praha: Mladá fronta, 2019. Nebojím se písmenek. ISBN 978-

80-204-5428-7. 

 

 

 

 

 

Helen Docherty – Rytíř, který nechtěl bojovat 

Leo dělá svým rodičům starosti. Místo aby se účastnil 

soubojů s ostatními rytíři, pořád by si jenom četl. Jednoho 

dne mu proto darují novou výzbroj a pošlou ho zkrotit 

zlého draka, co tyranizuje daleké město. Utká se s ním 

však Leo v boji nebo najde jiný způsob, jak draka porazit? 

 

DOCHERTY, Helen. Rytíř, který nechtěl bojovat. Praha: 

Dobrovský, 2019. Drobek. ISBN 978-80-7585-668-5. 
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Helen Docherty – Kniholap 

V městečku Doupata uprostřed lesa se začnou všem 

zvířátkům tajemně ztrácet knihy. Nebojácná králice Eliška 

se rozhodne přijít celé záhadě na kloub. Kdo je tajemný 

tvoreček jménem Kniholap a proč vůbec krade knížky?  

 

DOCHERTY, Helen. Kniholap. Praha: Dobrovský, 2019. 

Drobek. ISBN 978-80-7585-667-8. 

 

 

 

 

Sandra Dieckmann – Pady 

Příběh vypráví o pomoci neznámým a ukazuje, že jak ve 

světě zvířat, tak ve světě lidí by se mezi jednotlivci neměly 

dělat rozdíly. Magický příběh o síle slov a o tom, že být 

jiný vůbec neznamená být špatný. 

 

DIECKMANN, Sandra. Pady. Praha: Práh, 2018. ISBN 978-

80-7252-765-6. 

 

 

Petra Štarková – Pirát jménem Šampaňský 

Malý Jirka by si rád hrál s kamarády, ale žádné ještě 

nemá. A tak na sídliště, kde bydlí, přivolá pirátskou loď 

s kapitánem a mluvícím papouškem. Ta loď je 

podivuhodná, protože umí plout, i když kolem ní není 

moře. 

 

ŠTARKOVÁ, Petra. Pirát jménem Šampaňský. 1. vydání. 

Praha: Triton, 2015. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-862-7. 

 

 

Ester Stará – Chrochtík a Kvikalka na cestě za 

blýskavým prasátkem 

Nadčasová a srozumitelná pohádka s poselstvím, ve 

které nechybí humor, napětí ani láska. Výpravné poetické 

ilustrace plné zvířátek jsou ozvláštněny komiksovými 

bublinami a podpořeny dynamickou grafickou úpravou. 

 

STARÁ, Ester. Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým 

prasátkem. 1. vydání. Praha: 65. pole, 2012. Políčko, sv. 2. 

ISBN 978-80-87506-09-7. 
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Martin Sodomka – Jak si postavit dům 

Pohádkový návod, jak si postavit dům. Bezstarostné 

mládí krysáka Arnyho skončilo, oženil se a staví dům. 

Neobešel by se bez geniálního vrabčáka Zíly a bez svého 

dodavatele žabáka Kristiána. 

 

SODOMKA, Martin. Jak si postavit dům. 1. vydání. Svitavy: 

MS Studio, 2015. ISBN 978-80-905207-8-3. 

 

 

 

 

Bjørn Rune Lie – Lyžníci z Plískanic 

Hurá na hory! Kdo přijede do Plískanic, nebude ochuzen 

o žádnou zimní zábavu: lyžování všeho druhu, skoky 

z boulí i ze střechy, slunění na vysokohorském slunci, 

arktický rybolov... Každý si užije pravou norskou zimu se 

vším, co k ní patří! 

 

LIE, Bjørn Rune. Lyžníci z Plískanic. 1. vydání. Praha: 

Baobab, 2014. ISBN 978-80-7515-000-4. 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Šašek – To jsou Benátky 

Město, kde místo hlavní třídy mají kanál a po vodě jezdí 

i metaři a autobusy se zvláštními šplouchavými jmény: 

vaporetto, motoscafo. To jsou přeci Benátky! 

 

ŠAŠEK, Miroslav. To jsou Benátky: Cvičení na rozvoj slovní 

zásoby. 1. vydání. Praha: Baobab, 2015. To je… ISBN 978-

80-7515-014-1. 
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Marianne Dubuc – Horská cesta 

Paní Jezevcová každou neděli vystoupá na vrcholek 

Cukrové homole. Během cesty sbírá houby, zdraví své 

přátele a dělí se s nimi o zážitky. Jednoho dne potká 

malého kocourka. Lulu se k ní chce přidat, ale ještě 

netuší, že kromě krásného výhledu, který na něho čeká 

na konci cesty, se naučí znát přírodu, pomáhat 

potřebným a také naslouchat své intuici. 

 

DUBUC, Marianne. Horská cesta. 1. vydání. Praha: Labyrint 

– Raketa, 2019. ISBN 978-80-86803-55-5. 

 

 

 

 

Justyna Bednarek – Neobyčejná dobrodružství deseti 

ponožek (čtyř pravých a šesti levých) 

Roztomilá knížka příběhů deseti ponožek, které se ztratily 

při praní. Každá z nich zažívá své dobrodružství. Vydejte 

se s nimi do pohádky, na plavbu po moři i mezi bojující 

růže. 

 

BEDNAREK, Justyna. Neobyčejná dobrodružství deseti 

ponožek (čtyř pravých a šesti levých). 1. vydání. Brno: 

Host, 2017. ISBN 978-80-7577-145-2. 

 

 

 

 

 

 

Aneta Františka Holasová – Pohádka o Ipsíkovi 

Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst a psát 

nejprve sebe a pak všechny larvičky v celé kolonii tak, 

aby mohly písmena krasopisně vyhlodávat do lýka. 

 

HOLASOVÁ, Aneta Františka. Pohádka o Ipsíkovi aneb Jak 

se lýkožrouti naučili psát. 1. vydání. Praha: Běžíliška, 2016. 

ISBN 978-80-906112-9-0. 
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Ivona Březinová – Danda má hlad  

Sedmiletý Otík by si moc přál nějakého domácího 

mazlíčka, ale rodiče o tom nechtějí ani slyšet. Až prateta 

Vilemína mu k narozeninám přinese masožravou kytku 

jménem Danda. Otík se o ni začne starat jako o zvířátko, 

kytka roste a začíná být stále žravější a vybíravější. 

 

BŘEZINOVÁ, Ivona. Danda má hlad. 1. vydání. Praha: Mladá 

fronta, 2014. Nebojím se písmenek. ISBN 978-80-204-3292-6. 

 

 

 

 

 

Marianne Dubuc – Já nejsem tvoje maminka 

Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým domem 

podivnou zelenou kouli. V ní se skrývá malé chlupaté 

stvoření. Poskytne mu přístřeší, ale je rozhodnutý, že 

druhý den se vydá hledat jeho maminku. Příběh o tom, co 

skutečně znamená být rodičem. 

 

DUBUC, Marianne. Já nejsem tvoje maminka. 1. vydání. 

Praha: Labyrint – Raketa, 2017. ISBN 978-80-86803-44-9. 

 

 

 

 

 

Kateřina Bažantová – Případy detektiva Ťopa 

Ztratil se vám pes? Či klíče? Nebo vám ukradli 

drahokam? Vypravte se s detektivem Ťopem na cestu 

kolem světa a pomozte mu vyřešit zapeklité případy. 

 

BAŽANTOVÁ, Kateřina. Případy detektiva Ťopa. Praha: 

Argo, 2018. ISBN 978-80-257-2630-3. 
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Iva K. Jestřábová – Až po uši v mechu 

Když se jednoho dne mezi zvířátky roznese znepokojivá 

zpráva, že se nedaleko mechoviště usadil Hejkal, 

rozhodnou se Bertík a Josefka přijít věci na kloub. Strach 

z neznámého má totiž největší oči. 

 

JESTŘÁBOVÁ, Iva K. Až po uši v mechu. Praha: KANT, 

2015. ISBN 978-80-7437-180-6. 
 

 

 

Ludvík Vaculík – Petr má medvěda nebo co 

Petr dostal od dědečka plyšového medvěda, ale plyšový 

medvěd není to, co medvěd živý. I přes dědečkovy 

pochybnosti o možnosti koupě opravdového medvěda se 

Petr rozhodne uskutečnit svůj sen.  

 

VACULÍK, Ludvík. Petr má medvěda nebo co. 2. vydání. 

Praha: Meander, 2015. Modrý slon, sv. 91. ISBN 978-80-

87596-79-1. 
 

 

Olga Černá – Jitka a kytka 

Jitka leží v posteli. Je nemocná a hrozně se nudí. Ze 

stereotypu ji vytrhne až objev rostlinky rašící za postelí. 

Netradiční společnice, divoce prorůstající dětským 

pokojem, pomůže nemocné dívce zaplašit pocit 

osamělosti i nudu a zprostředkuje jí rovněž scházející 

kontakt s okolím.  

 

ČERNÁ, Olga. Jitka a kytka. Praha: Baobab, 2010. ISBN 978-

80-87060-31-5. 

 

 

Atak – Svět naruby 

Působivá obrazová kniha beze slov od současného 

německého grafika a ilustrátora Ataka. Potěšit může děti 

(od tří let), ale i jejich rodiče a prarodiče. V téhle knize je 

totiž možné vše, co v našem reálném světě možné není. 

Atak v ní zobrazuje svět postavený – s láskyplnou 

ztřeštěností – na hlavu. 

 

ATAK. Svět naruby pro malé i velké. 1. vydání. Praha: 

Baobab, 2014. ISBN 978-80-87060-86-5. 
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Alberto Pez – Tajný život blech 

Autoři knihy mají kocoury s jistými blešími problémy, 

a právě na jejich žádost sepsali tuhle knihu s přesným 

návodem, jak pomoct kočkám zbavit se těch otravných 

parazitů.  

 

PEZ, Alberto. Tajný život blech. 1. vydání. Praha: Meander, 

2010. Modrý slon, sv. 36. ISBN 978-80-86283-83-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Dvořák – Zpátky do Afriky 

Papoušek Jára z pražské zoo se rozhodl, že uteče 

a malou klec vymění za Afriku. Dá dohromady partu 

kamarádů a vypráví se na dalekou cestu.  

 

DVOŘÁK, Jiří. Zpátky do Afriky! 1. vydání. Praha: Baobab, 

2005. ISBN 80-903276-9-9. 

 

 

 

 

 

Milena Lukešová – Holčička a déšť 

Poetická knížka, mnohokrát oceněná a přeložená do 

mnoha jazyků, doprovázená celostránkovými barevnými 

ilustracemi, vypráví o holčičce, která chtěla na ulici 

někoho potkat a jednoho letního dne potkala zosobněný 

déšť. Hraje si s ním a poznává, jak se před deštěm chrání 

lidé deštníky a jak se za deště chovají zvířata.  

 

LUKEŠOVÁ, Milena. Holčička a déšť. 2. vydání. Praha: 

Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05427-8. 
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Adrián Macho – Gerda: Příběh moře a odvahy 

Druhá kniha série Gerda. Gerda s Larsem si každý večer 

zpívají uspávanku, kterou je naučila maminka. Stará 

velryba Lisbet jim však prozradí, že píseň má ještě 

pokračování. Ten, kdo by ho chtěl znát, musí mít velkou 

odvahu a vypravit se na sever.  

 

MACHO, Adrián. Gerda: Příběh moře a odvahy. 1. vydání. 

Brno: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2833-6. 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Štelbaská – Jitřenka 

Zahrádka je pro Jitřenku a její kamarády, kočičku Lízu 

a pejska Titiho, to nejkrásnější místo na světě. Celé dny 

si zde hrají, objevují všechna zákoutí a poznávají její 

obyvatele.  

 

ŠTELBASKÁ, Zuzana. Jitřenka. 1. vydání. Praha: Fragment, 

2018. ISBN 978-80-253-3930-5. 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Štelbaská – Filípek 

Filípka rybaření nebaví. Raději si v lese hraje s kamarády 

skřítky, obdivuje srnky, malé divočáky nebo ve vodě 

pozoruje pstruhy a bruslařky. Svět kolem jezera Filípek 

miluje. Brzy půjde poprvé do školy a nejraději by si vzal 

celý les s sebou. Tatínek má ale lepší nápad. 

 

ŠTELBASKÁ, Zuzana. Filípek. 1. vydání. Praha: Fragment, 

2018. ISBN 978-80-253-3925-1. 
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Daniela Krolupperová – Sněhová víla 

Sněhová víla přichází tak jako každý rok na zem, aby 

dohlížela na sněžení. Zlý čert však na ni seslal kouzlo, 

které způsobí, že je jí taková zima, že nemůže pracovat. 

Víla se od moudrého víra dozví, že ji může zachránit 

jedině petrklíč, ale ten přeci roste až na jaře. Přijde však 

Štědrý večer a s ním i vánoční kouzlo v podobě malého 

chlapce Petra. Dokáže jí pomoci?  

 

KROLUPPEROVÁ, Daniela. Sněhová víla: Vánoční 

pohádka. 1. vydání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-

1398-7. 

 

 

 

Alena Mornštajnová – Strašidýlko Stráša 

Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle 

malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. 

A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. Přečtěte si, jak 

se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem a co 

všechno spolu zažijí. 

 

MORNŠTAJNOVÁ, Alena. Strašidýlko Stráša. 1. vydání. 

Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05048-5. 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Ďuríčková – Kulihrášek (Budulínek) 

Dvojitá kniha výpravně ilustrovaných pohádek pro děti. 

Vedle klasické lidové pohádky o neposlušném 

Budulínkovi se děti setkávají i s malým, ale chytrým 

Kulihráškem, který nejen dokáže tatínkovi donést na pole 

těžký oběd, ale přelstí i bohatého knížepána.  

 

ĎURÍČKOVÁ, Mária. Kulihrášek. 1. vydání. Praha: Portál, 

2019. ISBN 978-80-262-1519-6. 
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Romana Suchá – Léčivé pohádky pro dětskou duši 

Knížka příběhů, které mají děti dobře naladit, uklidnit, 

probudit v nich představivost a sebevědomí, je určená ke 

společnému čtení, hraní a prožívání rodičů s jejich 

ratolestmi. Její součástí je i sešit s instrukcemi pro rodiče. 

 

SUCHÁ, Romana. Léčivé pohádky pro dětskou duši. 

1. vydání. Brno: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2807-7. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Rušar – Strakáč a Tioni 

Někteří z nás mají větší nos, někomu zase odstávají uši, 

někdo má křivé zuby… Klukovi z naší knížky se na těle 

objevily skvrny a už se jich nezbavil. Dostal kvůli tomu 

dokonce i jméno – Batika. Knížka přivádí děti k poznání, 

jak důležité je skutečné přátelství a učí je, jak se 

z nedostatku dá udělat přednost. 

 

RUŠAR, Daniel. Strakáč a Tioni. Praha: Albatros, 2019. 

ISBN 978-80-00-05600-5. 

 

 

 

Zuzana Pospíšilová – Štěpánův podivuhodný stroj 

Malý Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. Rád pomáhá 

tatínkovi v dílně, mamince nahlíží pod pokličky a dědovi 

dokonce rozebere hodiny s kyvadlem, aby zjistil, jak 

všechno funguje. Poté, co objeví na půdě u prarodičů 

tajemnou bednu plnou ozubených koleček, sestrojí svůj 

první vynález. 

 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Štěpánův podivuhodný stroj. 

1. vydání. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1537-0. 
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Michaela Fišarová – V bříšku 

Co byste měli vědět, než vám přibude do rodiny 

sourozenec? Poslechněte si příběh malého človíčka, 

který je zatím ještě u maminky v bříšku.  

 

FIŠAROVÁ, Michaela. V bříšku. 1. vydání. Praha: Albatros, 

2019. ISBN 978-80-00-05581-7. 

 
 

 

Eric a Terry Fanovi – Moře potkalo oblohu 

Jonáš žije u moře a pokaždé, když z okna domu pohlédne 

na jeho hladinu, vzpomene si na příběhy, které mu 

vyprávěl dědeček. Na magické příběhy o místě, kde se 

moře potkává s oblohou.  

 

FAN, Eric – FAN, Terry. Moře potkalo oblohu. 1. vydání. 

Praha: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05358-5. 

 

 

Kateryna Mìchalìcyna – Kdo roste v parku 

Bohatě ilustrovaný příběh o malém semenáčkovi, který 

hledá svou spřízněnou duši. V parku putuje od stromu ke 

stromu, aby zjistil, kdo vlastně je a ke komu patří. Napoví 

mu zelené lístky podobné vějířům. 

 

MÌCHALÌCYNA, Kateryna. Kdo roste v parku. 1. vydání. 

Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-968-7. 

 

 

 

 
 

 

Przemysław Wechterowicz – Nerozluční přátelé 

U kořenů dubu bydlí králičí rodinka a vysoko v koruně 

hnízdí sovy. V obou rodinách se narodilo mláďátko. 

Málokdy se však potkají. Když je slunečný den a Králíček 

běhá po louce, Sovička tvrdě spí. A Sovička v odlesku 

měsíce roztáhne křídla, Králíček usíná. Jenže rodiče jim 

o tom druhém tolik vyprávějí, až se oba zatouží poznat. 

 

WECHTEROWICZ, Przemysław. Nerozluční přátelé. 

1. vydání. Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-822-2. 
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Maciej Szymanowicz – Skřítci 

Že skřítci existují, o tom není pochyb. Občas nám 

pomáhají, občas nás trochu škádlí. Odkud ale pocházejí, 

kde žijí a jak je můžeme najít? Odpovědi najdete v této 

hravé knížce. 

 

SZYMANOWICZ, Maciej. Skřítci: Fakta, mýty, hlouposti. 

1. vydání. Brno: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2514-4. 

 

Komiksy 

 

Ljuba Štíplová, Jiří Poborák, Lenka Kovářová, Hana 

Lamková, Josef Lamka – Dobrodružné příběhy 

Čtyřlístku 

Vybrané příběhy čtveřice nerozlučných kamarádů 

z Třeskoprsk – Myšpulína, Pindi, Bobíka a Fifinky potěší 

každé malé dítě a rozveselí unavené rodiče. 

 

 

ŠTÍPLOVÁ, Ljuba – POBORÁK, Jiří – KOVÁŘOVÁ, Lenka –

LAMKOVÁ, Hana – LAMKA, Josef. Dobrodružné příběhy 

Čtyřlístku: 2001. 1. vydání. Praha: Čtyřlístek, 2018. 

Čtyřlístek. ISBN 978-80-87849-34-7. 

 

 

Lucie Lomová, Ivana Lomová, Lenka Kovářová, Hana 

Lamková a Josef Lamka – Anča a Pepík 

Dobrodružné příhody s detektivní zápletkou dvojice 

myších kamarádů Anči a Pepíka patří již mezi klasiku 

moderního českého komiksu. 

 

LOMOVÁ, Lucie – LOMOVÁ, Ivana – KOVÁŘOVÁ, Lenka –

LAMKOVÁ, Hana – LAMKA, Josef. Anča a Pepík: 2001. 

1. vydání. Praha: Práh, 2018. Čtyřlístek. ISBN 978-80-7252-

613-0. 
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Stephen Davies – Hilda a pidilidi  

Hilda je průzkumnice, dobrodružka a fanynka kamenů. 

Na světě má nejradši svůj skicák, psa Větvíka, maminku 

a všechny nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí u nich 

v údolí.  

 

DAVIES, Stephen. Hilda a pidilidi: Podle komiksové série 

Hilda Lukea Pearsona. 1. vydání. Praha: Paseka, 2018. 

ISBN 978-80-7432-954-8. 

 

 

 

 

 

 

Věra Faltová, Dagmar Lhotová, Zdeněk Slabý – 

Kocour Vavřinec: Detektiv sportovec 

Veselé příhody kocoura Vavřince a jeho přátel – Otylky, 

Spytihněva a Mojmíra. 

 

FALTOVÁ, Věra – LHOTOVÁ, Dagmar – SLABÝ, Zdeněk 

Karel. Kocour Vavřinec: Detektiv sportovec. 2. vydání. 

Praha: BB art, 2003. ISBN 80-725-7979-7. 

 

 

Seznam her pro děti  

 

Zajíc v pytli 

(Granna) od 3 let 

Neobvyklá hra rozvíjí představivost, slovní zásobu 

a schopnost rozeznávat věci hmatem. Děti totiž při hře 

například vytahují z pytlíku různé tvary, snaží se je 

hmatem rozpoznat a pak správně pojmenovat. V případě 

úspěchu pak ještě vyhledají obdobný obrázek na hrací 

ploše, aby na něj mohly umístit svou figurku.  
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Nešťourej se v nose! Aneb Etiketa pro děti – nová 

generace 

(4bambini) od 3 let 

Prožijte s Ondrou, jeho sestřičkou Eliškou, jejich rodiči 

a rozpustilými kamarády Hugem a Emilem 30 různých 

situací z každodenního života a podívejte se, jak si s nimi 

dokázali poradit.  

 

 

Duha – hra s barvami 

(Granna) od 3 let 

Duha je dětská hra zaměřující se na lidské smysly. 

Základem úspěchu této hry je znalost barev a dobrá 

paměť. Nejmenší děti, které se teprve učí barvy, mohou 

začít první hrou, kde na desku s barevnými výsečemi 

umisťují žetonky se správně barevnými obrázky. Další 

varianta už je těžší a děti si v ní procvičí i paměť.  

 

 
 

 

 

 

 

Želví závody 

(Corfix) od 5 let 

Želvy mají málokdy naspěch – ale někdy mají také ony 

důvod ke spěchu, např. proto, aby se co nejrychleji 

dostaly k zelenému šťavnatému salátu na druhém konci 

louky. 

 

 

 

 

 

Na křídlech sovy 

(Djeco) od 3 let 

Hráči postupně hází kostkou, ta jim ukáže, jaký tvar mají 

umístit na sovu. Prohrává hráč, kterému naskládaná 

pyramida tvarů spadne. Hra pomáhá rozvíjet koordinaci 

ruky a oka a jemnou motoriku. 
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Dobble Kids  

(ADC Blackfire) od 4 let 

Dětská verze populární a oceněné hry Dobble zaměřená 

na rychlost, postřeh, reflexy! Dobble Kids to je 30 různých 

zvířátek, 30 karet, 6 zvířátek na kartě a každé dvě karty 

spolu mají společné jen jedno zvířátko! 

 

 

 

 

 

Ubongo Junior 

(Albi) od 5 let 

Všichni hráči najednou se snaží sestavit skládačku 

z barevných dílků, na kterých jsou roztomilá zvířátka. Kdo 

zadání složí jako první, zvolá: „Ubongo!“ a bude odměněn 

drahokamy z pytlíku. 

 

 

 

 

 

Ferda v tom zase lítá 

(Scio) od 3 let 

Didaktická hra rozvíjející emoční inteligenci u dětí, 

pomáhá s vyjádřením stavu nálady. Volné pokračování 

příběhů žabáka Ferdy doplněné o náladoměr. 

 


