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Březinová, Ivona:  Deník vodnice Puškvory 

Praha: Albatros, 2016, 78 s. 

Vodnice Puškvora bydlí v rybníce Žabakor. Kniha popisuje její poslední předškolní prázdniny, kdy 

zažívá různá dobrodružství se starší sestrou Dušanou a mladším bráškou Bláťuldou. Ke knize je 

přiložen pracovní sešit. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=119830, 12.1.2017 

 

Březinová, Ivona:  Kluk a pes 

Praha: Albatros, 2016, 58 s. 

Knížka o třeťákovi na vozíku a jeho asistenčním psovi, kdy oba dva si zvykají chodit do školy. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=80678, 12.1.2017 

 

Ciprová, Oldřiška:  Netahej vlka za ocas 

V Brně: Cpress, 2016, 75 s. 

Milé děti, slyšíte někdy od dospělých přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům a nevíte tak úplně, co to 

vlastně znamená? V této knize vám to některá zvířátka prozradí. Dozvíte se tak například, kde dávají 

lišky dobrou noc, proč psi, kteří štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk nesmí tahat za ocas. Vydejte se s 

námi do světa, kdy zvířátka z přísloví ožívají a konečně nám vysvětlí, proč se v nich vlastně ocitla. 

http://www.cpress.cz/netahej-vlka-za-ocas-1/, 12.1.2017 

 

Copons, Jaume:  Agus a příšerky 

Brno: Host, 2016, 145 s. 

Agus Pianola byl ještě nedávno celkem normální kluk. Ale pak poznal pana Flata a všechno se 

změnilo. Ty vlastně ještě nevíš, kdo je pan Flat, že jo? Prozradím ti jedině to, že je to příšerka a že od 

té doby, co se zabydlel v Agusově pokoji, je svět nejen zábavnější, ale i lepší. O mně a o dalších 

příšerkách (jo, bude jich víc!) si přečti sám. A jestli se bojíš čtení jako já, mám pro tebe dobrou zprávu. 

Tahle knížka je plná obrázků a komiksových bublin. To by šlo, ne? 

https://www.knizniklub.cz/knihy/204659-agus-a-priserky-1-uz-je-tady-pan.html, 12.1.2017 
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Čech, Pavel:  Dobrodružství Rychlé veverky 3, 4 

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2016, 48 s. 

Tradice českých komiksů o příhodách tatínka a jeho syna sahá do roku 1935, kdy začal vycházet 

Sekorův seriál Ferda Mravenec a syn. Ondřej Sekora a Pavel Čech ostatně mají mnoho společného – 

pohotovou linku, vypravěčskou bezprostřednost a nikdy nedovřené dveře k vlastnímu dětství. Čech 

také (podobně jako Sekora) přichází se stále novými nápady – tentokrát je kniha plná her a úkolů. 

Znovu se ale výborně pobaví děti i dospělí. 

https://www.kosmas.cz/knihy/213739/bludiste/, 12.1.2017 

 

Desbordes, Astrid:  Mám tě ráda 

Praha: Axióma, 2016, 38 s. 

Tato půvabná knížka je něžnou mozaikou každodenních okamžiků, které spolu sdílí maminka a její 

dítě a všechny tyto chvíle jsou příležitostí k vyjádření lásky. Humorně i poeticky, ale vždy s přirozenou 

lehkostí a fantazií si Astrid Desbordes pohrává na každé dvoustraně s protikladnými situacemi, jejichž 

poselství je jednoduché a jasné: mateřská láska je trvalá a bezpodmínečná. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/mam-te-rada-291189, 12.1.2017 

 

Fojtová, Eliška:  Tajemství staré pumpy 

Praha: Albatros, 2016, 62 s. 

Markétka a Jituška jsou sestry, které žijí v dětském domově. Té starší, Markétce, se splní největší 

touha, dostane novou rodinu. Při jedné návštěvě babičky objeví ve studni skřítka, který jí splní 5 

přání. Složitá situace vyústí v to, že promarní i to poslední, aby k nim přišla i Jituška. Je jí to moc líto. 

Nakonec ale vše dobře dopadne a nová rodina si vezme i Jitušku. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=122742, 12.1.2017 
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Galán, Anna:  Dračí srdce 

Brno: Cpress, 2015/2016, 128 s. 

Série. Vítejte v Samaradu - městě, kde každé dítě má svého draka. Hlavní hrdina Kale ho v prvním díle 

získá také, ale jeho drak je jiný než ostatní draci, neumí totiž zatím létat. Kale s kamarády získá 

tajemnou knihu, která s nimi mluví a prosí je o záchranu Mlžného lesa. Je to nebezpečné místo, ale 

rostou tam moudré stromy. Nyní je les v nebezpečí a Kale s kamarády musí najít šest vzácných 

semínek a zasadit je do úplňku na místo, kam padne první paprsek měsíce. 

Vlastní anotace 

 

Krolupperová, Daniela:  Jak Bubáček potkal Bubáka 

Praha: Albatros, 2016, 67 s. 

Další příběh Bubáčka, skřítka Myšošlapa a Lukáše. Jednoho dne odjede Lukáš na školní výlet a malí 

kluci zůstanou doma sami. Ráno je probudí ostrý přísný hlas. Ve dveřích stojí něco velkého, 

nehezkého a ukřičeného. Bubák! 

http://www.albatrosmedia.cz/jak-bubacek-potkal-bubaka.html, 12.1.2017 

 

Lebeda, Jan:  Medovníček a Medulka 

Praha: Brána, 2016, 135 s. 

Nové pohádky o oblíbeném skřítku Medovníčkovi, který opět zažívá ve svém lese spoustu příhod s 

včelkami, ptáčky i zvířátky. A nakonec se objeví i nová kamarádka, malá Šišinka, kterou začne mít 

Medovníček moc rád. Pohádky opět půvabně ilustrovala Zdeňka Študlarová. 

http://www.kosmas.cz/knihy/216936/medovnicek-a-medulka/, 12. 1. 2017 

 

Mašlejová, Diana:  Tajný cirkus 

Praha: Albatros, 2016, 77 s. 

Bětka s mladším bráškou zachraňují v Paříži tajný cirkus v hotelu, který chce zničit zlotřilý Žak 

Cirkusário, vedoucí konkurenčního cirkusu. 

Vlastní anotace 
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Matysová, Veronika:  Poplach v Tabulkově 

Praha: Knižní klub, 2016, 90 s. 

Pohádkový příběh, který dětem představuje malé postavičky. Jejich jednání, povaha apod. je určeno 

vlastnostmi chemických prvků, které představují. Dětem tedy přináší nenásilně populárně – naučné 

informace z chemie. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=119484, 12.1.2017 

 

Morkes, Petr:  Komisař Vrťapka & tajemství mahárádžova vejce 

Praha: Nakladatelství Morkes, 2013, 62 s. 

Kniha se stala jednou z nejoblíbenějších knih českých dětí a vyhrála jednu ze dvou kategorií Cena Noci 

s Andersenem v celostátní anketě SUK – Čteme všichni.  

Do Psí Lhoty přijíždějí fakíři, břichomluvci, hadí ženy, sloní muži, polykači mečů a zázrační počtáři z 

celého světa, aby soutěžili o vzácné mahárádžovo vejce. V poklidném městečku zavládne chaos a nic 

už není jako dřív. Kdo se chce zmocnit vzácného vejce? ... Komisař Vrťapka se nezalekne žádných 

kouzel. Společně se svými věrnými pomocníky unikne řadě rafinovaných léček a podnikne mnoho 

dobrodružných honiček. Detektivní pohádka volně navazuje na úspěšný titul Komisař Vrťapka a 

prokletí zubu moudrosti. 

http://www.vrtapka.cz/products/komisar-vrtapka-a-tajemstvi-maharadzova-vejce/, 12.1.2017 

 

Mortka, Marcin:  Tappiho putování po Šumících mořích 

Brno: Host, 2015, 186 s. 

Druhý díl série o usměvavém vikingovi a jeho kamarádech. Viking Tappi má moc rád svůj domov 

Šeptající les, ale od posledního dobrodružství v Ledovém zálivu pořád sní o dalekých cestách. S 

kamarády si proto vyrobí loď a společně se vydají na plavbu po Šumících mořích. Autor vytvořil 

kouzelný svět plný zvířátek, zvláštních bytostí a zábavných situací. Postavy prožívají spoustu úžasných 

dobrodružství, která děti učí, co je v životě nejdůležitější. Vikinga Tappiho, který pomáhá druhým, 

pečuje o své přátele, si prostě zamiluje celá rodina. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tappiho-putovani-po-sumicich-morich-259016, 12. 1. 2017 
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Peroutková, Ivana:  Ukradená cukřenka 

Praha: Albatros, 2016, 87 s. 

Dětská detektivka. Tři kluci pátrají po rodinné památce tety jednoho z nich. Seznámí se při tom s 

mužem, kterého podezřívají a z něhož se vyklube neškodný sochař. 

Vlastní anotace 

 

Rožnovská, Lenka:  Já, Eliška Přemyslová 

Praha: Grada, 2016, 104 s. 

Eliška Přemyslová má kuráž a taky tatínka, který je blázen do historie. Díky němu Eliška moc dobře ví, 

že nespravedlnost vládne dějinám, co je svět světem. Rozhodně se s tím ale nehodlá smířit. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-eliska-premyslova-309434, 12.1.2017 

 

Saudková, Sára:  Půlnoční pohádky 

Praha: Albatros, 2016, 109 s. 

Rodinná knížka o třech sourozencích – malém předškolkáčkovi Jendovi, pětileté Amálce a sedmileté 

Doře. Kniha plná humoru popisuje jejich každodenní život s různými prožitky,  lumpárnami, hraním 

apod.  A když přijde večer, dospělí  dětem vyprávějí pohádky. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=119498, 12.1.2017 

 

Schmachtl, Andrea H.:  Žabák Jeroným - vynálezce bez bázně a hany 

Praha: Knižní Klub, 2015, 136 s. 

Žabák Jeroným je vynálezce. A na jeho neuvěřitelné vynálezy svět čeká už hodně dlouho! Protože bez 

Jeronýma by neexistovaly poštovní automaty, ani poloautomatické dešťové sprchy, a už vůbec ne 

svízelový krém ... Nezdárný žabák Nik (rovněž kutil) proto hledá sebemenší příležitost, jak Jeronýmovi 

jeho plány překazit. Jenomže s jedním nepočítal: Jeroným je na něj zkrátka a dobře příliš chytrý! 

http://3za50.knizniklub.cz/37090-zabak-jeronym-vynalezce-bez-bazne-a-hany, 12.1.2016 

 

 

 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=119498
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Sís, Petr:  Komodo 

Praha: Labyrint, 2016, 40 s. 

Petr Sís tento příběh inspirovaný vlastní rodinou nakreslil už před čtvrt stoletím. Chlapce, který je 

okouzlen vším, co se týká draků, vezmou jeho rodiče na cestu do Indonésie. Na jednom z ostrovů 

totiž žije největší ještěr na světě. Dětské sny se tak začnou proplétat s realitou divoké zelené 

džungle… Komodo je kniha pro začínající čtenáře a pro všechny, kdo milují dobrodružství. 

https://www.kosmas.cz/knihy/220314/komodo/, 12.1.2017 

 

Smolíková, Klára:  Králík málem králem 

Praha: Albatros, 2016, 46 s. 

Králík má problémy se svým jménem. Je zakřiknutý a ostatní se mu proto posmívají. Jednou si před 

zrcadlem nasadí královskou korunu a od té doby má nového kamaráda, skutečného krále Karla. S 

jeho pomocí řeší své každodenní situace a postupně se z něj stává sebevědomý člen třídního 

kolektivu. Zároveň se dovídá nenásilnou formou životopisné údaje o Karlu IV. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=119475, 12.1.2017 

 

Ščerbová, Tereza:  Medvěd a liška 

Praha: Běžíliška, 2016, 80 s. 

Medvěd se rád předvádí, liška je zas dramaqueen, medvěd chce večeři a liška není žádná domácí 

puťka. Medvěd má lišku rád. A liška má ráda medvěda. Přesto to neznamená, že by to spolu měli 

vždycky jednoduché. Tereza Ščerbová namíchala roztomile výstižné domácí rozhovory s obrázky 

láskyplně, ovšem někdy dost drsně se pošťuchujících šelmiček. Ze začátku budete určitě fandit slabší 

lišce, ale i na první pohled neurvalý medvěd si vás nakonec získá také. 

http://www.beziliska.cz/knihy/medvedliska, 12.1.2017 

 

Šinkovský, Martin:  Vincent a Bóďa 

Praha: Albatros, 2016, 118 s. 

Bóďa se vypraví s dědečkem na jeho vinici a od té chvíle touží se setkat s vinným skřítkem. Přání se 

mu vyplní, když jdou spolu pátrat v Benátkách po ukradené vycvičené blešce. Prožije dobrodružství a 

ještě se seznámí s reáliemi tohoto místa. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=117837, 12.1.2017 
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VHRSTI:  Chci být dospělý 

Praha: Mladá Fronta, 2013, 52 s. 

Velké finále Vhrstiho volné trilogie o malém Štěpánovi v pruhovaném pyžamu se odehraje v řídící věži 

jednoho významného letiště. Přesto jde o příběh pro kluky i holky, protože problémy, které autor ve 

svých knížkách řeší, se znovu týkají všech dětí. Vždyť které dítě by netoužilo být velké? Ale ví, co to 

vlastně obnáší? Jaké nečekané překážky a starosti na ně v dospělosti čekají? A nebude nakonec lepší 

k té dospělosti přece jen pomalu dorůst? 

https://knihy.abz.cz/prodej/chci-byt-dospely, 12.1.2017 

 

Žižková, Helena:  Já nikdy nelžu 

Praha: Albatros, 2016, 64 s. 

Barča má věčně rozježené vlasy, nemá ráda sukně, leze odvážně po stromech. Má jedinou 

kamarádku, Elvíru, která ale je – neskutečná. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-nikdy-nelzu-295819, 12.1.2017 

 

Bonus pro učitele 

Burešová, Jarmila:  Povím vám o dyslexii: Průvodce pro rodinu a přátele 

Brno: Edika - pro učitele, 2016, 72 s. 

Jirka vypráví v knížce, doplněné vypovídajícími obrázky o svém každodenním boji s učením. Má 

dyslexii, ale naštěstí kolem sebe i chápající dospělé. Celá knížka je nejen průvodcem, ale i návodem, 

jak si pomoci s domácí přípravou, s výukou cizích jazyků. Je doplněna vypovídajícími obrázky. Psána je 

pro děti i dospělé. 

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=118902, 12.1.2017 


