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Anotace knih pro 2.–3. ro čník ZŠ 
Zpracovala Jindra Soudková z Městské knihovny ve Svitavách a Blanka Skalická z Krajské knihovny 
v Pardubicích 
 

 
Adamec, Miroslav: Sluneční hroch Oranžoch / od 8 let 
Praha: Albatros, 2004 
Veselé leporelo přináší dobrodružné příhody hrocha Oranžocha, kterému se podařilo spolknout slunce. A tak se vydal 
na cestu na západ, aby napravil, co způsobil, a přitom zažívá ta nejbláznivější dobrodružství. 
Zdroj: http://www.knihcentrum.cz/slunecni-hroch-oranzoch/d-6968/ 20. 1. 2014 
 
Braunová, Petra: Kuba nechce prohrávat / od 7 let 
Praha: Albatros, 2014 
Stručný obsah knihy:  Volné pokračování knih „Kuba nechce číst“, „Kuba nechce spát“. Tentokrát nerad prohrává. 
Do třídy přibyl kluk Sebastián, který žil s rodiči ve Velké Británii a samozřejmě umí výborně anglicky, skvěle vypadá 
a vůbec... Spolužačky jsou nadšené. Jak se Kuba s novou situací vyrovnává a jak přijme i nového pana učitele, o tom 
je tato knížka. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=95313, 22. 2. 2015 
 
Braunová, Petra: Nejhorší den v život ě třeťáka Filipa L. / od 9 let 
Praha: Albatros, 2011. – 112 s. 
Filip sedí za domem op řený o zeď a má strach. Práv ě si uv ědomil, že je zlo činec! Stal se jím dnes, a nikdo 
tomu snad ani neuv ěří. Copak tenhle bezvadný a hodný, i když trochu div oký kluk by mohl n ěco takového 
spáchat? Ani on sám nev ěří tomu, co se stalo. Autorka nenásiln ě zakomponovala do d ěje otázky a odpov ědi 
života, vztahy mezi d ětmi i dosp ělými, pocity, problémy i jejich řešení. Napínavé čtení pro kluky. 
Zdroj:http://www.kosmas.cz/knihy/162897/nejhorsi-den-v-zivote-tretaka-filipa-l/ 20. 1. 2016 
 
Brycz, Pavel: Bílá paní na hlídání / od 7 let 
Praha: Albatros 2010. 112 s. 
Kdo zvládne uhlídat čertovská paterčata paní Černé? Zdá se, že pouze Bílá paní Perchta z Rožmberka, kterou už 
přestalo bavit strašení na hradě. Ale že to s Barnabášem, Uriášem, Kleofášem, Matyášem a Tobiášem bude dřina, 
zjistí velice záhy. Ale kouzelná hra polepší i ty největší rošťáky. 
 
Březinová, Ivona: Lentilka pro dědu Edu /od 6 let 
Praha: Albatros, 2006 
Příběh o rodině, v níž žijí pohromadě pradědeček, kterému všichni říkají dědo Edo, dědeček a mladí manželé 
se synem Honzíkem. Harmonické soužití několika generací narušuje pouze jedno - zapomnětlivost dědy Edy ze které 
se nakonec stane Alzheimerova choroba. Rodina a zvláště Honzík si ale s novou situací výborně poradí. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~71364, ,20. 1. 2014 
 
Březinová, Ivona: Natálčin andulák/ od 6 let 
Praha: Meander, 2012 
Malá Natálka si moc přeje mobilní telefon, s nímž by si povídala, když na ni dospělí nemají čas. Jenže místo mobilu 
Natálku čeká daleko větší překvapení. Jednoho dne jí  na okno přiletí malý žlutý ptáček. Stanou se z nich kamarádi a 
papoušek dokonce v závěru knihy zachrání Natálce život. 
Zdroj informací: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~83204 , 20. 1. 2014 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29975/brezinova-ivona-natalcin-andulak, 20. 1. 2014 
 
Březinová, Ivona: Trosečníci / První čtení / od 6 let 
Praha: Axióma, 2000 – 2003 
Ve třech volně navazujících dílech vtipné vyprávění o 7 sourozencích. Postupně s nimi prožijeme dobrodružství 
v zamčeném bytě, se skotským teriérem, při hře na Indiány a s koněm v zimě na rodinném pobytu v horách,  
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?h~A=B%F8ezinov%E1,%20Ivona,%201964, , 20.1. 2014, 20. 1. 2014 
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Colfer, Eoin: Legenda o nejzlobivějším klukovi na světě / od 10 let 
Praha: Knižní klub, 2010 
Stručný obsah knihy: Knížka o klukovi, který má 4 další sourozence a pocit, že když chce řešit své každodenní 
starosti a problémy, vždycky ho někdo předběhne. Řešení se najde při víkendových návštěvách dědečka. Ten vymyslí 
hru: každý týden jeden problém oba dva a schválně kdo koho přebije. Závěrem knihy je nenásilné poučení o jednom 
velmi vysokém a celé řadě dalších malinkých schodů vedoucích na maják. Na poučení si musí hlavní hrdina přijít 
sám. 
Zdroj: http://www.bibliohelp.cz/knihy/legenda-o-nejzlobivejsim-klukovi-na-svete, 20. 1. 2014 
 
Colfer, Eoin: Legenda o pistolnici Murphyové / první čtení / od 9 let 
Praha: Knižní klub, 20087 
Willy a jeho bratr Marty musí nedobrovolně trávit prázdniny v knihovně. Po celou dobu je zde hlídá strašlivá paní 
Murphyová, legendární knihovnice. Kluci se jí právem obávají, ale postupně se hra mění v zajímavý boj s překvapivým 
rozuzlením, kdy kluci přeci jen najdou vztah ke čtení. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~66376, , 20. 1. 2014 
 
Colfer, Eoin: Legenda o zubech kapitána Krákory / od 8 let 
Praha:Knižní klub 2008 
Willův starší brácha Marty si vymýšlí příběh o krvežíznivém pirátovi Krákorovi, který se chce pomstít plavčíkovi, jemuž 
před mnoha lety naletěl. A pokud ho nenajde, spokojí se s jakýmkoli jiným devítiletým klukem. To je výmysl staršího 
Martyho, aby vystrašil svého bratra Williho.Will si z toho nic nedělá, i když v noci se dějí podivné strašidelné úkazy.  
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~67985, , 20. 1. 2014 
 
Čálková, Alena: Bor ůvky na prodej / od 7 let 
Praha: Albatros, 2015. 
Rozárka se t ěší na nového sourozence, ale nedo čká se. Miminko mamince um ře v bříšku a hol čička hledá 
kouzlo, které by pomohlo celé jejich rodin ě být zase veselí. Kouzlo zafunguje p řes hol čičku Márinku, která 
pomáhá babi čce s živobytím prodejem bor ůvek. Hol čičky se sp řátelí, maminka Rozárky za čne podnikat a 
nakonec je pomoženo ob ěma rodinám. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=116044, 20. 1. 2016 
 
 
Čapek, Josef: Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech / od 4 let 
Praha: Triáda, 2012 
Pejsek a kočička spolu bydlí a prožívají běžné příhody. V některých chvílích je navštěvuje pan spisovatel a oni mu 
pomáhají s psaním příběhů pro děti. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~46650, 20. 1. 2014 
http://knihy.abz.cz/prodej/povidani-o-pejskovi-a-kocicce-jak-spolu-hospodarili-a-jeste-o-vselijakych-jinych-vecech 
 
Čtvrtek, Václav:Rumcajs / od 6 let 
Praha:Albatros, 1994 
Pohádkový román o hodném loupežníku Rumcajs ovi, původně ševci, jenž se dal na loupežnické řemeslo. Pomáhá 
dobrým lidem a trestá zlé a čas od času svádí boj se lstivostí knížepána. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~18930, 20. 1. 2014 
 
Čtvrtek, Václav:Hrompac a Tancibůrek / první čtení /od 6 let 
Praha:Albatros, 2008 
Šest drobných příběhů o obru Hrompacovi a mužíčku Tancibůrkovi, co spolu prožili a vyváděli. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~71370, 20. 1. 2014 
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Dahl, Roald: Karlík a továrna na čokoládu / od 7 let 
Praha: Knižní klub, 2010 
Karlík Bucket, chlapec z chudé rodiny,získá los, který mu umožní spolu s dalšími dětskými výherci navštívit továrnu 
na čokoládu pana Willyho Wonky. Návštěva se pro všechny děti kromě Karlíka promění v hrůzný zážitek, protože 
Umpa-lumpové, kteří sladkosti vyrábějí, je postupně vytrestají za jejich špatné vlastnosti. Nakonec zbývá jen Karlík. 
Pan Wonka pro něj coby výherce přichystal nebývalé překvapení. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~74470, 20. 1. 2014 
 
Dědeček, Jiří: Pohádky o malé tlusté víle / od 6 let 
Praha: Meander, 2012 
Malá tlustá víla, Špinavý zajíc, kocour Šroubováček, Nastydlá rybička, Prasisko, Trpasl, Panáče, Pardynka a Knedlík. 
Podivuhodný svět hraček ožívá v dětském pokojíčku, aby prožíval hry a hříčky s češtinou nebo s logikou. Hračky 
parodují některé lidské vlastnosti,. Vše dobře dopadá díky Malé tlusté víle, která svou inteligencí ční nad ostatní 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/174555/pohadky-o-male-tluste-vile/, 20. 1. 2014 
 
Doskočilová, Hana: Eliška a táta král / první čtení 
Praha: Albatros, 1989 
Vyprávění o holčičce, která žije jenom s tatínkem. O maminku přišla jako miminko. Tatínek přes týden jezdí s autem 
po světě, ale o víkendu jsou spolu.Přes týden se o Elišku starají dvě přestárlé tety a Eliška má s nimi trápení. Jednoho 
dne se tety chystají odjet do lázní a tatínek s dcerkou se dohodnou, že Eliška už je natolik samostatná, že může 
zůstat sama doma jen pod dohledem sousedů. Eliška všechno zvládá v pohodě, skamarádí se s lékárnicí Pavlínou – 
ale přesto začne uvažovat o tom, že taková maminka by přece jen byla docela prima. 
Zdroj:  http://knihy.heureka.cz/eliska-a-tata-kral_3/, 20. 1. 2014 
 
Dědeček, Ji ří: Život a cesta hrocha Obludvíka / od 7 let 
Praha: Limonádový Joe, 2013. – 168 s. 
Pohádková kniha, jejímž hrdinou je tentokrát plyšov ý hroch Obludvík a jeho p řátelé: Prachzk říd, Složsitri čko 
a Vařihouska. Tato podivuhodná čtveřice putuje českými m ěsty od Chlípníku nad Be čvou až po Železnou 
Nudu a prožívá jedno šílené dobrodružství za druhým . Ačkoli celá hrochova cesta m ůže na první pohled 
působit náhodn ě, ba chaoticky, Obludvík má p řed sebou jasný cíl. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/189797/zivot-a-cesta-hrocha-obludvika/, 20. 1. 2016 
 
Drijverová, Martina: Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř / první čtení / 5 – 7 let 
Praha: Albatros, 2002 
Volné pokračování knížky Sísa Kyselá. Nepřátelství mezi Jeníkem Plackou a Sylvou se změnilo v kamarádství. 
Tentokrát je ale narušeno dvěma novými spolužáky, kteří Sylvu také zajímají. Nakonec se ale s jedním z nich spřátelí 
a tak trochu pustí holky z hlavy. 
Zdroj: http://www.knihy-online-domecek-jakub.cz/sisa-kysela-a-usmudlany-rytir/d-14288/, 20. 1. 2014 
 
Drijverová, Martina: Zlobilky / druhé čtení / od 7 let 
Praha: Albatros, 2009 
Dvě holčičky si stále vymýšlejí různé věci (něco je kousne, nechtějí se mýt a další nešvary). Rodiče neví co s tím. 
Když už je situace opravdu vážná, zasáhnou čarovné síly a rodiče mohou pomoci. Zachráněné holčičky slibují, že se 
polepší. 
Zdroj: http: http://www.bibliohelp.cz/knihy/zlobilky , 20. 1. 2014 
 
Drijverová, Martina: Nezbedníci / druhé čtení / od 7 let 
Praha: Albatros, 2011 
Knížka o různých dětských neřestech. (okusování tužek, strkání věcí do uší, lenosti atd) Každá kapitola je věnovaná 
jedné, která se klukovi nevyplatí , dostane se do potíží. Nese důsledky svého chování.  Kapitola ale končí vždy dobře. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/VF/l.dll?cll~82370, 20. 1. 2014 
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Drijverová, Martina: České pověsti pro malé děti 1. a 2. díl / od 6 let 
Praha: Sid & Nero, 2002 
Nejznámější staré pověsti české převyprávěné čtivým a dětem srozumitelným jazykem. 
Obsah 1. dílu:  Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Bruncvík, Král Ječmínek, Karlův most, Kouzelník Žito 
(u dvora krále Václava), Blaničtí rytíři, Faustův dům, Dalibor.  
Obsah druhého dílu: Dívčí válka, Horymír, Synové Svatoplukovi, Svatý Václav, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, 
Tatarská princezna (o důvodu vyplenění Moravy Tatary), Král Karel IV., Golem, Staroměstský orloj. 
Zdroj:http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=48320, 22. 2. 2015 
http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=45047, 22. 2. 2015 
 
Falk, Ann Mari: Katrin a Lotka 
Praha: Albatros, 2012 
Katrin a Lotka jsou velké kamarádky. Lotka je odvážnější a trochu zlobivější, ale obě si dobře rozumějí ve svých 
bláznivých nápadech. Katrin má o rok staršího bratra Olla, který jim rád při hrách asistuje. První dobrodružství je 
velikonoční a vypráví o tom, jak si holčičky vyměnily maminky, co z toho bylo a jak to dopadlo s velikonočními vajíčky. 
Druhý příběh je vánoční, a tak s Katrin a Lotkou báječně a vesele strávíme adventní čas i Štědrý den.  
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/katrin-a-lotka-130847, 20. 1. 2014 
 
Fryčová, Ilona: : Velké uši a dlouhé nohy / od 7 let 
Praha: Albatros, 2014 
Gifi a Kimbo jsou kamarádi ze savany. Potkají se u jezera, spřátelí se a prožívají rozpustilá i trochu nebezpečná 
dobrodružství. Zažijí i přírodní katastrofu, ze které vyváznou naštěstí v pořádku. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=89165, 22. 2. 2015 
 
Futová, Gabriela: Dokonalá Klára / od 6 let 
Praha: Albatros, 2014 
Většina dětí jde do školy s obavami, že jim něco nepůjde nebo nebudou něčemu rozumět. Ale Klára ne, myslí si, že je 
dokonalá. Babička bývala učitelka, takže Klára už zná školu i některé paní učitelky a má dojem, že ji nemůže nic 
překvapit. Jenže ouha. Paní učitelka už najednou není teta, Klára ve třídě není jediná, a navíc jsou tu kromě ní i jiné 
šikovné děti. A dělat úkoly o přestávce před hodinou se taky nevyplácí! Veselá knížka o jedné trochu rozmazlené 
holčičce a o tom, jak ji škola naučila nejen číst, psát… 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=95318, 22. 2. 2015 
 
Fischerová, Daniela: Duhové pohádky / od 9 let 
Praha: Meander, 2003 
Stručný obsah knihy:Sedm pohádek na motivy různých barev, většinou o sluníčku , Měsíci a jedna o javoru. Ke každé 
z nich je přiřazena básnička o dané barvě.  
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~77409, 20. 1. 2014 
 
Fischerová, Daniela : Pohádky z Větrné Lhoty / od 6 let 
Praha: Albatros, 2008 
Ve vesničce Větrné Lhotě žijí dva bratříčci větříčci Vichura a Radovánek s kamarádkou Jajdou. Jsou ještě malí, ale 
foukat a lítat umějí už pořádně. Postupně zažívají různá dobrodružství např. učí lítat ptáčata, zažijí návštěvu Meluzína 
nebo tety Smršťi. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~68859, 20. 1. 2014 
 
Fischerová, Viola: O Dorotce a psovi Ukšukšovi 
Praha: Modrý slon, 2007 
Povídky o holčičce, která  se svým  pejskem zažívá různé situace. Kromě příběhu se dovídáme i informace o chovech 
psů (jak se dorozumět, co jedí atd.) 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~64967, 20. 1. 2014 
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Futová, Gabriela: Naše máma je bosorka / druhé čtení / od 7 let 
Praha: Albatros, 2008 
Dominik právě ukončil druhou třídu a má prázdniny. Zjišťuje, že kolem jeho maminky se dějí zvláštní jevy, až tomu 
přijde na kloub. Maminka není obyčejná žena, ale své schopnosti tají a i od Dominika vyžaduje diskrétnost. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~69973, 20. 1. 2014 
 
Hellstrom – Kennedy, Marika: O modrém kocourkovi / od 7 let 
Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2007 
Kocourek, který má jinou barvu srsti, než je běžná, se snaží svou barvu změnit. Nakonec pochopí, že to lidem kolem 
něho vůbec nevadí.  
Zdroj: http://www.booksy.cz/?page_id=88, 22. 2. 2015 
 
Jansson, Tove: Mumini. Příběhy o skřítcích Muminech / od 8 let 
Praha: Albatros, 1999 
Pohádkové příběhy o skřítcích, kteří žijí rodinným životem. Zažívají různá dobrodružství při svých cestách i doma. 
Cyklus volně navazujících dílů. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?h~A=Jansson,%20Tove,%201914-2001, 20. 1. 2014 
 
Ježková, Alena: Dobrý svět.  
Praha: Albatros 2012. 
Tři sourozenci prožívají běžný rok orámovaný střídáním ročních období a s nimi spojenými tradicemi. Knížka nabízí 
poklidné zastavení v tradičních hodnotách nejužších rodinných vztahů. 
 
Ježková,Alena: Prahou kráčí lev / od 7 let 
Praha: Práh, 2008 
Stručný obsah knihy:David má za kamaráda plyšového Žlutého lva, který mu má pomoci, když rodiče nejsou doma. 
Ten se mu ale jednoho dne ztratí. David s ptáčkem Modropírkem se ho vydají po Praze hledat a při tom se dovídají 
o historii Prahy. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~66496, 20. 1. 2014 
 
Kastnerová, Alena: O líné babičce / od 6 let 
Praha: Mladá fronta, 2011 
Velice vtipné vyprávění o nevšední babičce, která nehlídá vnoučata, ale plní si své sny (řídí nejrychlejší auto světa, 
létá balónem, učí se na počítači…) 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~80429, 20. 1. 2014 
 
Kolář, Josef: Z deníku kocoura Modroočka / od 5 let 
Praha: Albatros, 1991 
Vyprávění malého kocourka o všem co zažil se „svým člověkem“ od narození až po chvíli, kdy se stal otcem čtyř 
koťátek. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~30882, 20. 1. 2014 
 
Komárková, Martina: O pastelce bez barvy / první čtení / od 6 let 
Praha: Albatros, 2008 
Malá pastelka opouští s rodiči penál a za přítomnosti Tuby Tempery si vybírá barvu. V každé, jinak zbarvené, 
místnosti zažívá nějaké dobrodružství a svou radou někomu pomůže. Závěrem vklouzne do čarovného ořezávátka a 
výběr barvy nechává na tom, komu bude patřit. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~71371, 20. 1. 2014 
 
Kopietzová: Agáta a detektiv Lupa / od 8–9 let 
Havlíčkův Brod: Fragment  2002 – 2005 
Série volně navazujících detektivních příběhů s hlavní hrdinkou Agátou kdy na konci každé kapitoly je pro čtenáře 
zařazena otázka. Chce-li ji zodpovědět, musí dobře pomocí plastové lupy prohlédnout obrázek nebo text přiložený 
ke kapitole. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?h~A=Kopietz,%20Gerit,%201963-, 20. 1. 2014 
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Kratochvíl, Miloš: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my / od 7 let 
Praha: Triton 2010 
Vyprávění malého kluka o tom, co zažili o Vánocích se svým sousedem, panem Vránou a jak mu nevšedním, až 
ztřeštěným způsobem splnil jeho přání a úplně tím narušil tradiční pořádek slavení Vánoc v jejich rodině.  
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~77383, 20. 1. 2014 
 
Kratochvíl, Miloš: Pachatelé dobrých skutků / od 8 let 
Praha: Mladá fronta, 2009 – 2011 
Uzavřená série pěti, volně navazujících příběhů (o dvou klucích, Michalu Součkovi a Filipovi Fialkovi), kteří ve škole 
i mimo ni prožívají různé komické situace. Při nich chtějí neustále někomu pomáhat, ale jejich pomoc se většinou 
zvrtne a místo pochvaly dospělých utrží poznámku nebo trest. Pochopení občas projeví Filldův tatínek, který využívá 
školní poznámky jako inspiraci pro své zaměstnání v reklamě. Názvy jednotlivých dílů napoví, jakým směrem se 
obsah knihy bude ubírat: Puntíkáři (školní černé puntíky), Duchaři (trampoty se spolužákem vidícího ducha), Kouzláci 
(kluci chtějí napravit svou pověst mezi spolužáky kouzlením), Bouráci (dobrodružství při snaze stát se moderními 
skauty), Klofáci (hledání návodu jak získat holku). 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?h~A=Kratochv%EDl,%20Milo%9A,%201948-, 20. 1. 2014 
Kratochvíl, Miloš: Modrý poťouch / od 8 let 
Praha: Triton, 2010 
Pohádkové příběhy o Poťouchovi, který má trumpetkové našeptávadlo, je neviditelný a mění podoby podle toho, 
jakým směrem se ubírá jeho činnost. Je pak Poťouchem Rozkmotřidlem, Záviďkou, Paráďulí apod. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~77518, 20. 1. 2014 
 
Kratochvíl, Miloš: Pes nám spadla 
Praha: Mladá fronta 2012 
Reprezentativní výbor celkem 80 hravých básniček a říkanek jednoho z nejčtenějších českých autorů dětské literatury. 
Verše vybrané z pěti již vydaných sbírek (Deset malých Bohoušků, Hodina smíchu, Létací koště, Potkal Kočkodán 
Kočkonora,Zapište si za uši) jsou rozděleny do tematických celků. Kratochvíl se svými básničkami, které se vyznačují 
absurdním humorem a novátorským hraním se slovy, řadí mezi takové české klasiky, jako je Emanuel Frynta, Pavel 
Šrut či Jiří Žáček. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/174042/pes-nam-spadla/, 20.1. 2014 
 
Kratochvíl, Miloš: Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech / od 5 let 
Praha: Mladá Fronta 2010 
Strašislovi bratři Baf a Bu-Bu se dostanou mezi lidi. Bydlí na věži v Kamsehrabech, kde o ně velice stojí místní věžník 
děda Tenkrát. S kamarádkou Monikou pak prožívají různé situace. Vrcholem je příběh o tom, jak pochopili, že zbavit 
lidi všech strachů nemusí být úplně dobré, že jsou i jiné než zbytečné strachy. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~74921, 20. 1. 2014 
 
Krolupperová, Daniela: Sedmilhář Josífek. Josífkův pekelný týden / druhé čtení / od 6 let 
Praha: Albatros, 2008 
Prvňáček Josífek si rád vymýšlí a také často lže. Rodiče si neví rady. Pomůže, až když se  rozhodnou oplatit mu 
stejným způsobem. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~71365, 20. 1. 2014 
 
Krolupperová, Daniela: Draka je lepší pozdravit, aneb o etiketě / od 5 let 
Praha: Mladá Fronta, 2009 
Etiketa pomocí příběhů. Ke každému příběhu je připojen rádce pro rodiče, jak mají své děti dobrému chování učit 
i tipy, jak takové chování vypadá.  
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~72354, 20. 1. 2014 
  



7 
 

Krolupperová, Daniela: Rybí sliby / od 8 let 
Praha: Portál, 2011 
Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník odnese daleko od rodného moře až 
k prameni horského potůčku. Děti se při čtení nenásilnou formou seznámí s nejběžnějšími živočichy i rostlinami 
v okolí vodních toků a s koloběhem vody. Za každou kapitolou následuje několik jednoduchých otázek, aby si děti 
upevnily v paměti nabyté znalosti. 
Zdroj: http://obchod.portal.cz/produkt/rybi-sliby/, 6. 9. 2013 
 
Krolupperová, Daniela: Mizící hmyzíci / od 7 let 
Praha: Portál, 2013. – 96 s. 
Království růží postihlo zlé prokletí. Najdou víly někoho, kdo je zachrání? Pohádka, která dětským čtenářům pootevře 
okénko do tajemného světa dobře známých drobných živočichů. Poznává jejich vlastnosti a řeší jednoduché otázky 
připojené za každou kapitolou. Mezi nepatrnými stébly trav se odehrávají velké příběhy. 
http://www.kosmas.cz/knihy/189208/mizici-hmyzici/ 20. 1. 2016 
 
Krolupperová, Daniela: O modrém sv ětle / od 8 let 
Praha: Portál, 2014. – 79 s. 
Kluk Otík nerad čte. Maminka ho p řinutí jít si koupit  knížku. Po po čátečním neúsp ěchu ve výb ěru v klasickém 
knihkupectví se zastaví v  antikvariátu. Zkušený kn ihkupec pronese v ětu „Pro každého je na sv ětě 
knížka,o tom, co ho zajímá.“ A vytáhne knížku s tém atem, o kterém si chce Otík číst. Se setrou pak za čínají 
číst pohádkový p říběh, který je tak pohltí, že čtou i tajn ě v noci. A na konci knížky už ne čte jen sestra, ale 
s Otíkem se st řídají a oba čtou plynule a docela i rychle. 
http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=107734 20. 1. 2016 
 
Kučerová, Naďa: Kočka Sára a její přátelé / druhé čtení / od 7 let 
Praha: Albatros, 2010 
Koťátko Sára se dostává od maminky k novým majitelům. V knížce je popsáno, co všechno tam prožívá. Kromě 
vztahu k novým lidem zažívá i různá dobrodružství při poznávání světa. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~77258, 20. 1. 2014 
 
Lada,Josef: Mikeš /od 6 let 
Praha: Albatros, 2000 
Dvoudílné pohádkové příběhy o kocourovi, který mluvil. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~38904, 20. 1. 2014 
 
Lie, Bjorn Rue: Lyžnici z Plískanic / od 8 let 
Praha: Baobab, 2014 
Hurá na hory! Kdo přijede do Plískanic, nebude ochuzen o žádnou zimní zábavu a prožije jeden den na horách. Kniha 
s obrázky Bjorna Runa Licho obsahuje méně textu a je proto vhodná i pro děti s poruchami soustředění. Ze slovníčku 
Plískaničkách reálií se navíc dozví zajímavé informace o Norsku. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=102050, 22. 2. 2015 
 
Lindgrenová, Astrid: Pipi Dlouhá Punčocha / od 7 let 
Praha: Albatros, 2001 
Třídílné vyprávění o holčičce, která žije bez rodičů.Má ale kamarády Tomíka a Aniku ze sousedství. Ve vile s ní bydlí 
opičák a kůň. První část příběhů prožívá ve svém bydlišti, ve druhém díle na moři a  ve třetím na ostrově, kam ji 
pozval tatínek, král  černochů.  Ve všech situacích si umí poradit, protože , i když není vychovaná, má dobré srdce a 
velkou sílu. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~6576, 20. 1. 2014 
 
Lindgren, Astrid: Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy / od 8 let 
Praha: Albatros, 2014 
Už jste to slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení s Vánocemi a všechny děti srdečně zve! Večírek se koná 
venku na zahradě! Během večírku děti prožijí nejedno překvapení a setkají se s dalšími hosty, protože Pipi nikoho 
neodmítne až na jednu dospělou paní, která se jen přetvařuje. Kniha je doplněna obrázky Adolfa Borna. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=99143, 22. 2., 2015  



8 
 

Lindgrenová, Astrid: Děti z Bullerbynu / od 6 let 
Praha: Albatros, 2009 
Šest dětí prožívá veselé či zábavné každodenní příhody na švédském venkově. Ve třech částech knihy jsou příběhy 
z celého roku: jaro s koťátky, léto s prázdninami, podzim se školou, zima s vánočními svátky. Jde o příběhy, které 
v různých podobách může zažít každé dítě. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~83553, 20. 1. 2014 
 
Lindgrenová, Astrid: Ronja, dcera loupežníka / od 8 let 
Praha: Albatros, 1987 
Ronja se narodila loupežnickému hejtmanovi Mattisovi.. Je silnější a mrštnější než kluci.  Skamarádí se se stejně 
starým klukem Birkem, který je také z loupežnického rodu. Obě rodiny se však dostanou do střetu a Ronja svým 
jednáním všechny usmíří.  
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronja,_dcera_loupe%C5%BEn%C3%ADka, 20. 1. 2014 
 
Lindgrenová, Astrid: Zlodějíček Bubla 
Praha: Albatros, 2010 
Tlouštík Bubla  si vyhlédne hnědou aktovku, protože je pevně přesvědčený, že je plná cenností a klenotů. Netuší 
však, že dáma, které aktovku ukradl, je spisovatelka a že se v tašce nachází pouhý blok s právě napsaným příběhem. 
Stačilo málo a nikdy byste nepoznali jednu báječnou knihu. Hádejte kterou? 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/152502/zlodejicek-bubla/, 20. 1. 2014 
 
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová / od 6 let 
Praha: Albatros, 1989 
Humoristické příběhy dvou spolužáků s kouzelným sluchátkem. Více na sebe navazujících knih, kdy se děti dostávají 
do různých situací, dokáží i cestovat časem. Názvy knih : Mach a Šebestová na prázdninách, ve škole, za školou, 
na cestách,v historii. Všechny knihy jsou napsané s humorem a nadsázkou. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~6582 , 20. 1. 2014 
 
Macourek, Miloš: Pohádky / od 6 let 
Praha: Albatros, 2011 
Soubor 44 moderních pohádek o věcech, zvířatech i lidech, vyprávěnek založených na nejobyčejnějších jevech 
denního života. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~80409, 20. 1. 2014 
 
Malinský, Zbyněk: Cyril a Teniska / od 7 let 
Praha: Albatros, 2012 
Příběh o přátelství zvídavé holčičky a zahradníka Cyrila, který ji vypráví neobyčejné příběhy… 
Zdroj: http://www.albatrosmedia.cz/cyril-a-teniska.html, 20. 1. 2014 
 
Moser, Erwin: O třech sůvičkách a jiných zvířátkách / od 6 let 
Praha: Amulet, 2000 
Soví mláďata, rejskové, chytří krtci, blecha, tchoř, světluška, beruška a další zvířátka, to jsou obyvatelé pohádkového 
světa, kde nechybí vzrušující dobrodružství, ale zároveň zde vládne porozumění a laskavá pohoda. 

Zdroj: http://www.cbdb.cz/kniha-61571-o-trech-suvickach-die-drei-kleinen-eulen-und-sieben-andere-geschichten, 20. 
1. 2014 
 
Murray, Jill: Čarodějnice školou povinné / 1.–7. díl 
Praha: XYZ, 2009 
Slavná knižní série The Worst Witch je u nás známá díky úspěšnému televiznímu seriálu Čarodějnice školou povinné. 
Zažijte dobrodružství s Mildred Virválovou, studentkou čarodějnické akademie, s její nejlepší kamarádkou Maud 
Měsíčkovou i protivnou, nafoukanou spolužačkou Ethel Svatouškovou. 
Zdroj: http://www.sirion.sk/kniha/carodejnice-skolou-povinne-jill-murphy-83232.html, 20. 1. 2014 
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Němeček, Jaroslav: Zlaté příběhy Čtyřlístku  
Praha: Čtyřlístek, 2011 
Desátý díl velkých souborných knih Čtyrlístku, který obsahuje příběhy z let 1992 a 1993 včetně proslulé Dvoustovky. 
Příběhy plynule navazují na dříve vydané. 
Zdroj: http://www.berounka.net/deti-a-mladez/101313-zlate-pribehy-ctyrlistku-9788085389838.html, 20. 1. 2014 
 
Nepil, František: Já, Baryk 
Praha: Albatros, 1988 
Jestlipak víte, který měsíc v roce je měsíc čiperných blech, měsíc urousaných pacek či měsíc svěšené oháňky? 
Pokud ne, dobrodružství psa Baryka, kterého mají rádi velcí i malí pejskomilové, vám to prozradí. Oblíbené příběhy 
o dobromyslném pejskovi se staly předlohou večerníčku.  
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/168651/ja-baryk/?gclid=CP-Tg5Kvu7kCFcJc3godWzwAvg, 8. 9. 2013 
 
Nepil, František: Makový mužíček / od 5 let 
Praha: Albatros, 1992 
Pohádkové vyprávění o kouzelném chlapečkovi, který se narodil stařence a stařečkovi z makovice, a když vyrostl, 
uspával děti. Všichni žijí spokojeně v chudé chaloupce u lesa. Makový mužíček se postupně seznamuje s okolními 
zvířátky a dědeček ho učí důležité věci. Když potom chlapeček povyroste, lítá na svojí makovičce za dětmi a uspává 
je. 
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/makovy-muzicek-24903, 20. 1. 2014 
 
Nepil, František: Tatínek se vyplatí / od 6 let 
Praha: Knižní klub,2005 
Veselé vyprávění o tom, jak důležité jsou pro děti rodina a domov. Text je určen k předčítání i k nácviku samostatného 
čtení. Nepilův laskavý humor, který potěší děti i jejich rodiče a prarodiče, podtrhují vtipné ilustrace Marie Tiché. 
Zdroj: http://www.tarzan.cz/pro-deti-a-mladez/15118_-_frantisek-nepil_-_tatinek-se-vyplati/, 20. 1. 2014 
 
Nikl, Petr: Záhádky, Přeshádky 
Praha: Meander 
 „Hádková“ trojice Petra Nikla, kterou nejen napsal, ale také ilustroval. Vymyšlená zvířata a tvorové. Dosud 
nepoznané tvary bytostí i slov. Nonsensové kotrmelce, fantaskní situace, minipříběhy a někdy ani to. A navrch samé 
záhady a dohady. 
Zdroj: http://www.ikarmel.cz/kniha/Preshadky_MEA0033.html, 20. 1. 2014 
 
Palmenfelt, Ulf: Požíračka mrtvol a jiné příšerné historky 
Praha: Albatros, 2005 
Krátké hororové historky, při kterých běhá mráz po zádech, jsou inspirované těmi nejúspěšnějšími příběhy, které si 
vypráví již celé generace dětí na letních táborech nebo na horách. Jsou o tom, co všechno se může stát, když se 
člověk nešťastnou náhodou připlete do cesty běsnícímu maniakovi, zavřou ho do mrazáku, omylem otevře rakev, 
ocitne se o půlnoci v kostele nebo se třeba stane obětí žertíku nezvedených studentů medicíny. 
Zdroj: http://www.bookfan.eu/kniha/51433/Poziracka-mrtvol-a-jine-priserne-historky, 20. 1. 2014 
 
Papoušková, Eva: Cestování s Velrybou / od 8 let 
Praha: Albatros 2014. – 107 s. 
Vtipn ě napsané vypráv ění o jednom tajném dárku, který umožnil celé rodin ě projet o prázdninách Evropou. 
Děti se p ři čtení pobaví nad prázdninovými dobrodružstvími a zár oveň nenásilnou formou dov ědí 
o zajímavostech míst, na kterých  rodina  Zelní čkových s t řemi d ětmi a psem  na chvíli zastavila. 
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/cestovani-s-velrybou-229347, 20 1. 2016 
 
Peroutková, Ivana: Ani čka a divadlo / od 7 let 
Praha: Albatros 2015. – 115 s. 
Ani čce se splní jedno velké p řání. Hrát  loutkové divadlo. V knížce je popsáno, c o ale všechno musí být 
pro takové p ředstavení p řipraveno a jak m ůže pomoci i správný kamarád.   
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=113836, 20. 1. 2016 
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Procházková, Iva: Myši patří do nebe…ale jenom na skok / od 7 let 
Praha: Albatros 2006 
Humorné vyprávění o dvou kamarádech pro čtenáře od 7 let. Velké přátelství myšky Šupito a lišáka Bělobřicha je 
dramaticky přerušeno, ale oba přátelé se znovu setkají v přívětivé zemi na hranici mezi životem a smrtí, kde prožívají 
podivuhodná dobrodružství. Autorka se pokusila svým barvitým vyprávěním z přírody setřást bázeň ze smrti, která 
děti mnohdy obestírá, a naznačit, že nějaký svět existuje dál. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/129837/mysi-patri-do-nebe/, 20. 1. 2016 
 
Pospíšilová, Zuzana: Pohádky pod polštář / od 3 let 
Praha: Portál, 2012 
Knižní soubor pohádek zahrnuje osm tematických okruhů, jsou zde pohádky jak pro chlapce, tak i pro děvčátka. 
Některé pohádky jsou ze světa zvířat, další ze světa pohádkových bytostí, ale nechybí také pohádky ze školky, 
ve kterých se prolíná reálný svět dětí se světem fantazie. 
Zdroj: http://obchod.portal.cz/produkt/pohadky-pod-polstar/, 20. 1. 2014 
 
Pospíšilová, Zuzana: Zlobivé pohádky / od 7 let 
Praha: Grada, 2014 
Deset originálních pohádkových příběhů, ve kterých se děti setkají s nejrůznějšími podobami toho, čemu dospělí říkají 
zlobení s různými neřestmi. Zlobí tady lidé, zvířata i věci. Vláďa se posmívá, myška je lakomá, žížala Bohdana dělá 
naschvály, navigace je zlomyslná, hraběnka Eleonora je věčně nespokojená... A jako v každé správné pohádce je 
zlobení poraženo. Zlobidla v knížce nemají šanci. 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=104988, 22. 2., 2015 
 
Pospíšilová, Zuzana: Školní detektiv / od 7 let 
Praha: Portál, 2010 
Příběh pro děti, v němž se mísí reálný svět se světem fantazie, volně navazuje na knihu Školní strašidlo. 
O prázdninách se děti ze školy vytratí a Radílek, školní strašidlo, zůstane sám. Trochu se nudí, tak ho napadne zajít 
do knihovny. Přečte všechny knížky s detektivními náměty a touží stát se detektivem. Jeho přání se mu brzy vyplní. 
Školu navštíví lupiči, které Radílek pomůže dopadnout. Když začne školní rok, jeho detektivní práce nekončí… 
naopak! 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=77629, 22. 2. 2015 
 
Říčanová, Tereza: Noemova archa 
Praha: Baobab, 2010 
Obrazové album, které podle starodávného biblického příběhu a událostí nakreslila Tereza Říčanová.Nechává znovu 
ožít příběh o záchraně Noema a jeho rodiny. Ilustrace vyprávějí o časech před potopou, o andělu zvěstovateli, 
Noemově rodině, potopě, záchraně Archy a nové úmluvě mezi Bohem a lidmi. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/158597/noemova-archa/, 20 .1. 2014 
 
Sekora, Ondřej: Ferda Mravenec / od 6 let 
Praha: Knižní klub, 2009 
Vyprávění o Ferdovi Mravencovi, Brouku Pytlíkovi, Berušce a dalších kamarádech z hmyzí říše. Dětská kniha patřící 
k české klasice, kterou by mělo znát každé české dítě. 
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/ferda-mravenec-33976, 20. 1. 2014 
 
Schuster, Hynek: Kaštánkova dobrodružství / od 6 le t 
Ústí nad Orlicí: Flétna 2015. – 108 s. 
Malý Kaštánek se narodil z dozrálého  plodu na podz im. V knížce zažívá spoustu dobrodružství. 
Stává se zahradníkem, potká čarod ějnici, št ěňátko, zažije Vánoce, navštíví školu… 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=109208, 20. 1. 2016 
 
Skála, František: Velké putování Vlase a Brady 
Praha: Albatros, 1989 
Původní český komiks pro děti i dospělé od známého současného výtvarníka Františka Skály. Jeho první vydání vyšlo 
roku 1987. Příběh je napínavý, chytrý, plný tajemství a svou svébytností u nás nemá obdoby. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/134506/velke-putovani-vlase-a-brady/, 20. 1. 2014  
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Skala, Martina: Strado a Varius 
Praha: BRIO, 2002 
Poutavé vyprávění o hlavních hrdinech jménem Strado (malé housličky) a Varius (starý houslista), kteří nás provedou 
zákoutími hudby a ukážou, co je to přátelství. Sonáta pro vajíčko se odehrává v Paříži, potom se hlavní postavy vydají 
do Prahy po stopách W. A. Mozarta, aby tam našly kočky Josefíny Duškové, přítelkyně slavného skladatele. 
Zdroj: http://www.knihcentrum.cz/strado-a-varius/d-96988/, 20.1. 2014 
 
Skálová, Alžběta: Pampe a Šinka 
Praha: Arbor vitae, 2010 
V knize, jež by měla vzbudit zájem o věci obyčejné, jsou postupně záměrně představovány a vytvářeny situace, které 
mohou sloužit takřka jako výchovné modely pro chování dětí (pravdomluvnost, přátelství, ochota pomoci). Nádhernou 
poetickou knihu Alžběty Skálové o dvou roztomilých postavičkách, zrozených z chmýří pampelišky a ocásku lišky 
Pampe, si může otevřít každý.  
Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/pampe-a-sinka, 20. 1. 2014 
 
Skálová, Pavla: Malostranská psí zima 
Praha: Albatros, 2017 
Jmenuji se Fanča a jsem stará, moudrá psice mopsice. Jsme tři holky, dvě mopsí a jedna kočičí – perská kočka 
a všechny žijeme s Naší ve starém domě u řeky, kde se říká „na náplavce“, blízko ještě staršího mostu. Budu vám 
vyprávět, jak to u nás chodí v zimě. To byste koukali, co se tam všechno může stát! 
Zdroj: http://www.cbdb.cz/kniha-64452-malostranska-psi-zima-malostranska-psi-zima, 20. 1. 2014 
 
Soukupová, Petra: Bertík a Čmuchadlo / od 8 let 
Brno: Host, 2014 
Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on žije s maminkou, která si našla nového přítele. Bertík změnu nese velice 
těžce. Ale pak se skamarádí se zvláštním tvorem, čmuchadlem. Dokáže toto přátelství změnit Bertíkův pohled 
na svět? 
Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=100904, 22. 2. 2015 
 
Soumar Jaroslav: Drobe čky / od 8 let 
Liberec,: Bor 2015. - 49 s. 
Knížka drobných vypráv ění pro d ěti doprovázená autorovými vlastními ilustracemi. V úvodu čteme: 
Vzpomínka je jako drobe ček na stole. Z ůstane v nás. Po čase ji objevíme. Pot ěší, zahřeje u srdce. Chceme se 
o ni pod ělit s ostatními. Tak se narodí p říběh a s ním i za čátek této knihy. Kdybychom místo slova drobe ček 
dosadili st řípek, vyšlo by to nastejno. Drobe čky v naší knize jsou vlastn ě střípky sv ěta, v n ěmž žijeme. Autor 
z něj vybral, co ho zaujalo, to namaloval a poté ke kaž dému obrázku vytvo řil p říběh. 
Zdroj. http://papyro.cz/jaroslav-soumar.html#!/Drobe%C4%8Dky/p/56201562/category=0, 20. 1. 2016 
 
Svěrák, Jan: Kuky se vrací 
Praha: Mladá fronta, 2010 
Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je plyšový Kuky. A právě toho mu maminka vyhodí do popelnice. Z Kukyho 
se totiž sype dřevitá vlna, a to není dobré pro Ondrovo astma. Večer před spaním si Ondra představuje, jak se Kuky 
chce vrátit domů, jak uteče ze skládky a setká se v lese s malými bůžky, kteří si stavějí domky pod kořeny stromů 
a prohánějí se mezi pařezy ve vozítkách vlastní výroby. V téhle divočině nejsou na mazlení zvyklí a nikdo tu Kukymu 
nepomůže. Musí se postavit na své plyšové nohy, naučit se překonávat strach, získat si přátele a porozumět lesní 
moudrosti. Teprve pak se mu snad podaří najít cestu domů a možná se stane i hrdinou. 
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/153570/kuky-se-vraci/, 20. 1. 2014 
 
Svěrák, Zdeněk: Pan Buřtík a pan Špejlička 
Praha: Albatros, 2010 
Rozpustilá knížka Zdeňka Svěráka o dvou nevšedních kamarádech vykouzlí úsměv ve tváři nejen u dětí, ale 
i dospělých. Pan Buřtík a pan Špejlička společně prožívají jedno neuvěřitelné dobrodružství za druhým. 
Zdroj: http://www.barvic-novotny.cz/pan-burtik-a-pan-spejlicka, 20 1. 2014 
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Šrut, Pavel: Dva lelci ve skříni… o Karlíkovi nemluvě 
Praha, Albatros 1990. 105 s. 
Karlík je druhák a nic ho nebaví, věčně jen chytá lelky…až jednou dva leky chytí. A v tu ránu je po lenošení. Karlík má 
najednou plno práce a na nudu nemá čas. Vtipná a veselá knížka přitáhne i tzv. nečtenáře. 
 
Ostrá, Alena: Pepibubu 
Praha: Artur, 2001 
Veselé prázdninové příběhy nepovedeného, ale „žďabilního“ strašidla a jeho malé přítelkyně. 
Zdroj: http://www.eplanet.sk/kniha/pepibubu-alena-vostra/, 20. 1. 2014 
 
Žáček, Jiří: Čertovská pohádka 
Praha: Fragment, 2010 
Záchrana princezny přece stojí i za cestu do pekla! O tom, co všechno na své cestě zažil kašpárek s Honzou, vypráví 
pohádka Jiřího Žáčka. Poznáte, jaké je to v pekle a dozvíte se, co všechno čerti dovedou a zmůžou. Jestlipak 
kašpárek s Honzou princeznu nakonec z pekla dostanou? "Čertovsky krásné" obrázky známého ilustrátora Karla 
Franty. 
Zdroj: http://www.knihycz.cz/certovska-pohadka--P23060, 20. 1. 2014 


