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Bently, Peter:  Zajíček si moc rád čte 

Praha: Svojtka & Co., 2014, 24 s. 

Jsem zajíček Kája a mám moc rád knížky. Moji sestřičku Belu a kamarády veverčáka Vášu, žabku Žofku 

a myšáka Maxe ale knížky nebaví. Podaří se zajíčkovi přesvědčit kamarády, že čtení je velké 

dobrodružství? 

http://www.svojtka.cz/shop/kniha/3755-zajicek-si-moc-rad-cte.html, 1/10/2017 

 

Berne, Jennifer:  Kamil neumí létat. 

Praha: Albatros, 2011, 36 s. 

Kamil je neobyčejný špaček, od malička ho zajímají knížky. Každou volnou chvilku si čte. Kvůli čtení 

zanedbá  lekce létání. Nic nedbá na posměšky ostatních. Jednoho dne dokázal Kamil díky svým 

znalostem z knih zachránit celé hejno. Ale blíží se čas odletu do teplých krajin a Kamil neumí létat. 

http://www.kosmas.cz/knihy/191735/danda-ma-hlad/, 1/10/2017 

 

Březinová, Ivona:  Danda má hlad 

Praha: Mladá Fronta, 2014, 104 s. 

Sedmiletý Otík by si moc přál nějakého domácího mazlíčka, ale rodiče o tom nechtějí ani slyšet. 

Prateta Vilemína mu k narozeninám přinese masožravou kytku. Otík se o ni začne starat jako o 

zvířátko, kytka roste a začíná být stále žravější a vybíravější. Z toho pak plynou všelijaké patálie. 

Knížka úspěšné české autorky je přímo šitá na míru začínajícím čtenářům, krátké věty nicméně nijak 

neubírají příběhu na čtivosti a vtipnosti. 

http://www.kosmas.cz/knihy/191735/danda-ma-hlad/, 1/10/2017 

 

Byron, Katie:  Je to pravda, tygříku? 

Praha: Synergie, 2012, 29 s. 

Tato nádherně ilustrovaná knížka vypráví příběh o malém tygrovi, který se domnívá, že se mu hroutí 

celý svět: rodiče ho nemají rádi, kamarádi ho opustili a život je nespravedlivý. Moudrá želva mu 

položí čtyři otázky – a všechno se změní. Tygřík přijde na to, že všechny jeho problémy nezpůsobují 

vnější věci, ale jeho myšlenky. Příběh malého tygříka obsahuje mocné poselství, které dokáže změnit 

život nejen dětem. Slova Byron Katie naplněná moudrostí a kouzelné ilustrace Hanse Wilhelma 

vytvořily knihu, která je předurčena stát se jedním z klasických titulů dětské literatury. 

http://www.kosmas.cz/knihy/173583/je-to-pravda-tygriku/, 1/10/2017  
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Čech, Pavel:  Dobrodružství pavouka Čendy 

Havlíčkův brod: Petrkov, 2011, 74 s. 

Pavouček Čenda žije sám v opuštěném domě na kraji lesa. Společnost mu dělá jen dřevěná kukačka, 

jejíž hodiny opravuje. Nejraději ze všeho si čte o světě "venku". Dívá se z okna na les a přemýšlí, jaké 

to tam asi je. Podmanivý příběh o hledání odvahy pro cestu za snem. 

Vlastní anotace  

 

Černá, Olga:  Jitka a Kytka 

Praha: Baobab, 2015, 28 s. 

Malá Jitka je nemocná. Leží v posteli a nic ji nebaví. U zdi jejího pokoje roste zvláštní kytka, která si 

s ní začne povídat. Jak kytka odkvétá, daruje Jitce své bobulky. Uzdravená Jitka neví, jestli se jí to 

všechno jen nezdálo. 

Vlastní anotace  

 

Dvořáková, Petra:  Flouk a Líla 

Brno: Host, 2015, 96 s. 

Kocour Flouk se den za dnem nudí v kanceláři než mu do života vstoupí myš. Příběh seznamuje malé 

čtenáře s rozdíly mezi běžnou skutečností a virtuálním světem, odlišností vztahů v běžné realitě od 

vztahů na sociálních sítích a dotvrzuje hodnotu skutečného přátelství. V případě této knihy velikého 

přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura.  

http://www.kosmas.cz/knihy/202212/flouk-a-lila/, 1/10/2017 

 

Funke, Cornelia:  Měsíční drak 

Brno: Cpress, 2016, 36 s. 

Světlo měsíce v úplňku je kouzelné, to ví i Filip. Vždyť právě jedné takové noci se stalo, že uklizené 

hračky na koberci obživly. Rytíř pronásledoval draka a Filip ho chtěl zachránit. Jenže se zmenšil! 

Půvabný příběh o přátelství a o tom, že být statečný je důležitější, než být velký. 

Vlastní anotace  
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Heriot, James:  Jediné štěknutí 

Praha: Ametast, 1997, 32 s. 

Gyp a Sweep byli jako štěňata nerozluční kamarádi. Po půldruhém roce se však jejich cesty rozdělily a 

Sweep dostal jiného pána, který z něj vycvičil skvělého ovčáckého psa. Gyp, který nebyl tak šikovný, 

zůstal na statku, ale na svého bratříčka a kamaráda nikdy nezapomněl. Byl veselý a hravý, ale nikdy v 

životě ani jedinkrát nezaštěkal. Po čase však Sweepa uviděl na soutěžní přehlídce ovčáckých psů a 

všem vyrazil dech… 

http://www.kosmas.cz/knihy/188078/jedine-steknuti/, 1/10/2017 

 

Holasová, Aneta Františka:  Pohádka o Ipsíkovi 

Praha: Beziliska, 2016, 40 s. 

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. Střídavě realistické a stylizované 

ilustrace a svižný text knihy láká ke čtení i zamyšlení 

http://www.beziliska.cz/knihy/ipsik, 1/12/2017 

 

Huseinovic, Kašmir:  Vesnická a městská myš 

Praha: Informatorium, 2014, 32 s. 

Venkovský myšák Lojzík pěstuje dýně a žije poklidným životem v malé vesničce, zatímco městský  

myšák Lexík je bankéř a žije akčním životem v rušném městě. Poté, co k sobě navzájem přijedou na 

návštěvu, aby okoukli, jak dobře si žije ten druhý, dospějí k názoru, že stejně každý má právě ten svůj 

život nejraději a že městská myš přece jen patří do rušného města a polní myš má své místo na 

klidném  venkově. 

http://www.kosmas.cz/knihy/197663/vesnicka-a-mestska-mys/, 1/10/2017 

 

Krolupperová, Daniela:  Ztracená náušnička 

Praha: Albatros, 2016, 59 s. 

Co všechno se dělo s náušničkou, když ráno cestou do školy vyklouzla Natálce z ucha? Stala se stračím 

pokladem a osudovým znamením a Natálka o tom nic nevěděla. Myslela si, že ji našla hned, ale 

uplynul zatím celý den. A večer nachystala náušnička Natálce pěkné překvapení. 

Vlastní anotace  
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Krolupperová, Daniela:  Bubáček 

Praha: Albatros, 2011, 64 s. 

Kouzelné vyprávění o tom, jak tatínek nakreslil Lukášovi na papír bubáčka, který ožil, a zažil s 

Lukášem mnohá dobrodružství.  

Vlastní anotace  

 

Lobel, Arnold:  Pan  Sova 

Praha: Albatros, 2008, 59 s. 

Pan Sova bydlí v malém útulném domečku. Žít sám není snadné, někdy má pan Sova i strach, jindy se 

mu stýská po kamarádovi, se vším si musí poradit sám. O neuvěřitelné zážitky však nemá nouzi. Jeho 

bláznivé, nepraktické a dětinské nápady jak problémy řešit, okouzlí malé i větší čtenáře. Pana Sovu si 

nelze nezamilovat. 

http://www.kosmas.cz/knihy/140733/pan-sova/, 1/10/2017 

 

Lukešová, Milena:  Jak si uděláme zeměkouli 

Praha: Portál, 2012, 60 s. 

Populárně naučná knížka pomůže dětem hravou formou udělat si představu o Zemi. Ujasní i vnímání 

času, dne a noci, ročních období. Má jasné ekologické poselství - musíme Zemi pomoci, aby byla 

zdravá. Jakou zeměkouli si uděláme, takovou budeme mít. 

Vlastní anotace 

 

Melounová, Ivanka:  Čtení před spaním 

Praha: Grada, 2011, 72 s. 

Čáry, máry, cinkilinky, zalezte si pod peřinky. Kouzelné příběhy, které pomáhají nejen ke klidnému 

usínání, ale mohou povzbudit začínající čtenáře k samostatnému čtení. Vždyť kdo by se nechtěl 

dozvědět, jak se hledá ztracená nota, jak se vznést do oblak jako pták, jak zastavit čas nebo co se 

stane, když se auto zamiluje, a jaké poklady se ukrývají v tajemné skříni. Text doprovázejí půvabné 

ilustrace Veroniky Kubáčové. 

http://www.kosmas.cz/knihy/158213/cteni-pred-spanim/, 1/10/2017 
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Peschke, Marci:  Káťa Líbezná 

Brno: Cpress, 2016, 111 s. 

Káťa Líbezná dělá čest svému jménu. Je hodná, milá a hezká. Jejím snem je stát se královnou krásy, až 

bude velká. Ale zatím je malá a tak si plní malé sny. Postupně se stala princeznou při různých 

příležitostech a také dokázala, že má srdce na pravém místě a je ochotná každému pomoci.  

Vlastní anotace 

 

Pospíšilová, Zuzana:  Kouzelná třída 

Praha: Grada, 2010, 72 s. 

Knížka vás zavede do světa na pomezí mezi fantazií a realitou, do školního prostředí, které je  blízké 

zejména dětem na počátku školní docházky. Přestože je kniha zařazena do edice  Čtení pro prvňáčky, 

může ji číst kdokoliv, bez ohledu na věk. Napínavý děj bude jistě obrovskou motivací k samostatnému 

čtení. 

http://www.kosmas.cz/knihy/155022/kouzelna-trida/, 1/6/2016 

 

Rožnovská, Lenka:  Medvěd Tuli 

Praha: Grada, 2014, 72 s. 

Magdalénka má tiché trápení, o kterém nikomu neřekla. Paní učitelka Liduška moc dobře ví, že 

nesvěřená bolest je k neunesení, a snaží se přijít na to, co její smutnou žačku trápí. Rozpustit smutek 

a samotu, to je úkol pro tulivého medvěda - v jeho měkkém plyšovém objetí se všechna bolest 

rozplyne. Křehký příběh o dětském smutku, naději i radosti. Tato kniha byla napsána s hlubokým 

respektem ke všem dětským starostem. Je inspirována obdivuhodným dílem dětské psycholožky 

Jiřiny Prekopové, jejíž metoda pevného objetí pomáhá dětem a jejich rodičům proměnit psychickou 

bolest ve zkušenost bezvýhradné lásky a bezpečí. 

https://www.kosmas.cz/knihy/198874/medved-tuli/, 1/10/2017 
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Rušar, Daniela:  Vlk a tma 

Praha: Paseka, 2016, 31 s. 

Tma skrývá spoustu neznámého, proto je přirozené se tmy bát. Mladý vlk se jí také bál, a tak se 

smečkou nelovil a kamarádi se mu posmívali. Zvládnout strach se mu podařilo díky setkání 

s mravencem. Pro své kamarády ve smečce se najednou stal hrdinou. Jednoduchý příběh ukazuje 

dětem, jak přijmout strach ze tmy a jak jej lze postupně překonat. 

http://www.kosmas.cz/knihy/213625/vlk-a-tma/, 1/10/2017 

 

Satrapi, Marjane:  Strašidla se bojí měsíce 

Praha: Argo, 2015, 27 s. 

Marjánku každou noc chodila zlobit tři strašidla. Přemýšlela, jak se jich zbavit, až na to konečně přišla. 

Strašidla se přece bojí měsíce! Když bude mít u sebe měsíc, bude mít klid. Jenže nikdo nemůže mít 

měsíc sám pro sebe. Ztráta měsíce z nebe způsobila veliké potíže a Marjánka ho nakonec musela 

vrátit, vlastně ho spíš vyměnila za něco jiného… 

Vlastní anotace  

 

Schaapmar, Karina:  Dům myšek. Sam & Julie 

Praha: Meander, 2016, 58 s. 

Sam a Julie bydlí v Domě myšek a jsou nejlepší kamarádi. Spolu pomáhají vetešníkovi, učí se dělat 

palačinky a navštěvují sousedy. Stejně jako pro děti je pro ně každý den dobrodružství. Knížku 

doprovázejí fotografie skutečného Domu myšek, který i s postavičkami vytvořila sama autorka. 

Vlastní anotace  

 

Urbánek, Lukáš:  Doktor Racek - cesta kolem světa za 31 písmen 

Praha: Labyrint, 2016, 172 s. 

Doktor Racek sedá do rakety a vydává se na cestu kolem zeměkoule. Navštěvuje různé kouty světa a 

děti se při tom učí písmena. Kniha jako gejzír nápadů vedle hravé formy obsahuje i vzdělávací prvky. 

Básničky, komiksy, koláže, krátké pohádky, hry, otázky a úkoly. Pro všechny děti a jejich skvělé rodiče. 

Nikdo se nebude ani vteřinu nudit! 

http://knihy.heureka.cz/doktor-racek-cesta-kolem-sveta-za-31-pismen-lukas-

urbanek/specifikace/#section, 1/12/2017 
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Vostradová, Tereza:  Hravouka 

Praha: Beziliska, 2016, 52 s. 

Přírodozpytecké vyprávění o myšce, kterou zájem o přírodu dovedl až k sepsání vlastní knihy o 

přírodě. Myšku a její Hravouku najdete i na tabletech a v počítačích jako aplikaci ke stažení na 

www.hravouka.cz. Ale hlavně venku v přírodě! 

http://www.beziliska.cz/knihy/hravouka, 1/12/2017 

 

Weston, Carrie:  Ondřej jde do školy 

Praha: Grada, 2014, 62s. 

Jednoho dne řekla paní učitelka třídě, že se k nim přidá nový žák. Všichni se tolik těšili! Nikdo ale 

netušil, že novým žákem bude medvěd grizzly! A tak když přišel do třídy stydlivý Ondřej, všichni  

ostatní žáci vykřikli leknutím. Ale Ondřej si vůbec nepřipadal děsivý a strašlivý. Jeho první školní den 

nestál za nic a oni si přitom jen přál najít nové kamarády. Podaří se Ondřejovi získat srdce ostatních? 

http://www.kosmas.cz/knihy/200151/ondrej-jde-do-skoly/, 1. 3. 2017 

 

http://www.kosmas.cz/knihy/200151/ondrej-jde-do-skoly/

