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Bently, Peter: Zajíček si moc rád čte
Praha: Svojtka & Co., 2015, 32 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?
https://www.databazeknih.cz/knihy/zajicek-si-moc-rad-cte-240555, 1/25/2018

Bolinger, Max: Šťastný skřítek
Praha: Paseka, 2012, 28 s.
Skřítek Toník měl výjimečný dar. Měl překrásný hlas a uměl okouzlit ostatní skřítky svým zpěvem.
Měli ho moc rádi a nosili mu za to dárky a Toník byl šťastný. Jenže pak se zakoukal do zlatého prstenu
a na své štěstí zapomněl. Toužil po dalších pokladech a nemohl vymyslet žádnou novou písničku. A
tak se vydal hledat své štěstí a ztracené písničky. Půvabný příběh doprovodil ilustracemi Petr Sís.
https://www.databazeknih.cz/knihy/stastny-skritek-139097, 1/25/2018

Braunová, Petra: Johana s dlouhýma nohama
Praha: Albatros, 2016, 80 s.
Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne? I nečekané dobrodružství! Jen musíte
najít toho správného kamaráda.
https://www.databazeknih.cz/knihy/johana-s-dlouhyma-nohama-295863, 1/9/2018

Brenckert, Eva: Péťa sviští ze svahu
Praha: Albatros, 2012, 32 s.
Péťa tráví prázdniny na horách. V lyžařské škole potká nového kamaráda Frantu. Kluci by radši jezdili
rychle, a tak se oddělí od ostatních dětí a vydají se za dobrodružstvím na sjezdovce. Příjemně je mrazí
v žaludku, ale co je na začátku napínavé, může být také pořádně strašidelné. První ze série veselých
knížek o malém Péťovi.
https://www.databazeknih.cz/knihy/peta-svisti-ze-svahu-173375, 1/9/2018

Březinová, Ivona: Danda má hlad
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Praha: Mladá Fronta, 2014, 80 s.
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. Z toho pak plynou všelijaké
patálie
https://www.databazeknih.cz/knihy/danda-ma-hlad-194931, 1/25/2018

Bussell, Darcey: Malá baletka
Praha: Mladá Fronta, 2012, 96 s.
Série. Ela toužila chodit do baletní školy, ale rodiče neměli peníze. Ředitelka Madame Za-Za
rozpoznala její talent a rozhodla se jí pomoci. Darovala jí červené baletní střevíčky, které mají
kouzelnou moc. Čas od času zanesou Elu do Země kouzel, kde žijí postavy ze všech baletů. Ela tam
zažije nejedno dobrodružství a pomůže jim proti Myšímu králi, který nesnáší tanec. Anglická
primabalerína Darcey Bussell prostřednictvím Eliných příhod seznámí dívky s postavami ze
skutečných baletů.
https://www.databazeknih.cz/knihy/mala-baletka-ela-a-kouzelne-baletni-strevicky-112065,
1/25/2018

Ciprová, Oldřiška: Ema a jednorožec
Praha: Grada, 2016, 107 s.
Série. Ema byla úplně normální holka, která má stejné starosti jako její vrstevnice. Zdál se jí sen o
jednorožci a než se nadála, ocitla se v pohádce. Nebo ne? Pak zjistila, že její babička nosí prsten s
kouzelným krystalem a že v jejich rodině se dědí magické schopnosti. A tak se pro Emu sny i pohádky
staly skutečností. Kouzelný příběh o velkém kamarádství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelny-roh-308421, 1/9/2018

Delahaye, Gilbert: Martinka. Krátké příběhy na cestu do postýlky
Praha: Svojtka, 2017, 128 s.
Dobrodružství z Martinčina nevšedního života jsou poučná a odehrávají se v půvabném dětském
světě, kde nic není nemožné. Těší na vás i pejsek Alík, který nikdy nesmí chybět tam, kde je Martinka.
https://www.kosmas.cz/knihy/230395/martinka-kratke-pribehy-na-cestu-do-postylky/, 1/9/2018
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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 neuklizené
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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/mesicni-drak-278207, 1/25/2018

Hayes, Sam: Stella a noční skřítkové
Praha: Baronet, 2017, 104 s.
Stella se rozhodně nenudí. V první knížce dostane nové brýle, které jí umožní vidět skřítky a seznámí
se se Šmodrchalkami, které cuchají spícím dětem vlásky. Proč to dělají? Stella vymyslí skvělý plán,
díky kterému jsou Šmodrchalky zachráněny a dětské vlásky také. V druhé knížce se Stella seznámí se
skřítky, které berou dětské zoubky schované pod polštář pro zoubkovou vílu. Tady je těžká situace a
jedna moc smutná skřítka. Pomůže Stella? Kouzelné čtení o přátelství pro malé víly.
https://baronet.cz/stella-a-nocni-skritkove-smodrchalky, 1/9/2018

Herrmann, Eve: Svačina. Moje malé příběhy Montessori
Praha: Svojtka, 2017, 32 s.
Další příběhy v edici: Úklid, Procházka, Zraněné ptáče. Jednoduchý a konkrétní příběh s poetickými
ilustracemi je inspirovaný každodenním životem a situacemi, s nimiž se dítě běžně setkává. Je v
souladu s pedagogikou Montessori, díky níž děti poznávají okolní svět i samy sebe, získávají
sebedůvěru i schopnost pozorovat a vnímat své okolí.
https://www.databazeknih.cz/knihy/moje-male-pribehy-montessori-svacina-342634, 1/9/2017

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
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život nejraději a že městská myš přece jen patří do rušného města a polní myš má své místo na
klidném venkově.
https://www.kosmas.cz/knihy/197663/vesnicka-a-mestska-mys/, 1/25/2018

Kasdepke, Grzegorz: Nechci být princezna
Brno: Cpress, 2017, 32 s.
Kdo by si pomyslel, že se z tak malé holčičky stane tak strašlivý drak? Rozhodně ne její maminka a
tatínek. Dokonce ani babička. Jen dědeček měl trochu podezření. Krásný příběh s laskavým humorem
o jedné malé holčičce, která se nenechala svazovat tím, co se od ní očekávalo.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nechci-byt-princezna-360047, 1/9/2018

Kerekesová, Katarína: Mimi a Líza 2
Praha: Slovart, 2017, 168 s.
Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky a zažívají spolu napínavá a neobyčejná dobrodružství. Mimi
vnímá svět všemi smysly kromě zraku a Líza vše pozoruje svýma bystrýma očima, ale až spolu vidí to,
co je skutečně podstatné.
https://www.databazeknih.cz/knihy/mimi-a-liza-2-335576, 1/9/2018

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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/ztracena-nausnicka-314576, 1/25/2018

Maďarková, Kateřina: Justýnka a asistenční jednorožec
Praha: Albatros, 2017, 88 s.
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. Ten ji za

str. 6
pouhých šest dní naučí věci kolem sebe vidět úplně jinak – najednou je svět kolem ní barevný, plný
dobrodružství a zážitků.
https://www.databazeknih.cz/knihy/justynka-a-asistencni-jednorozec-343587?show=binfo, 1/9/2017

Peschke, Marci: Káťa Líbezná
Brno: Cpress, 2013, 112 s.
Série. Káťa Líbezná dělá čest svámu 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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kata-libezna-kata-libezna-dortikova-princezna-218587,
1/25/2018

Pospíšilová, Zuzana: Zimní škola v přírodě
Praha: Grada, 2017, 80 s.
Vydejte se po tajemných stopách a zlepšete se ve čtení! Když Robin, Jenda, Vojta a Ondra zjistí, že se
na kopci za horskou chatou objevují obrovité šlápoty ve sněhu a sáňky se zničehonic samy prohánějí
po svahu, je jasné, že se na zasněženém obzoru rýsuje velká záhada…
https://www.databazeknih.cz/knihy/zimni-skola-v-prirode-tajemne-stopy-358563, 1/9/2018

Robberecht, Thierry: O vlkovi, který vypadl z knížky
Praha: Paseka, 2017, 24 s.
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc se
bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny a
dokonce i dinosaury…A mezitím kdesi hořce pláče holčička s červeným čepečkem, protože vlk z její
pohádky se někde ztratil. Jak tenhle zmatek dopadne, to vám tady neprozradíme…
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-vlkovi-ktery-vypadl-z-knizky-350191?show=binfo, 1/9/2018

Satrapi, Marjane: Strašidla se bojí měsíce
Praha: Argo, 2015, 27 s.
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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…
https://www.databazeknih.cz/knihy/strasidla-se-boji-mesice-242245, 1/25/2018

Schaapman, Karina: Dům myšek. Pouť
Praha: Meander, 2017, 64 s.
Do města přijela pouť! Sam a Julie se nemohou dočkat, když pozorují, jak se staví jednotlivé atrakce:
házení míčků, autodrom, strašidelný zámek… a co teprve to nejlepší! Velikánská horská dráha, která
bude sahat až do třetího patra Domu myšek. Ale je tu jeden problém: za atrakce se platí a oni nemají
peníze. Kde by si tak mohli přivydělat?
https://www.kosmas.cz/knihy/235485/dum-mysek-pout/, 1/9/2018

Smolíková, Klára: Medvídek Lup a jeho kamarádi
Praha: Mladá Fronta, 2017, 94 s.
S Lupem, jezevcem, zajícem Bonifácem, veverkou Juliánou a havranem Filipem mohou malí čtenáři
zažívat veselá dobrodružství po celý rok. Příběhy sledují cyklus ročních období a proměny přírody.
Zvířecí kamarádi, podobně jako holčičky a kluci, rádi tráví čas venku, baví je hrát si u potoka, skákat
do spadaného listí, dovádět ve sněhu nebo stanovat na ostrově uprostřed rybníka. Komiksy doplněné
hádankami a úkoly.
http://klarasmolikova.cz/kniha/medvidek-lup-jeho-kamaradi, 1/9/2018

Thorpe, Kiki: Víly Nevíly
Brno: Cpress, 2016, 120 s.
Série. Do Země Nezemě se jednoho dne dostanou nedopatřením čtyři kamarádky. Víla Prila, která
cestuje mezi světy, je tam přenese mrknutím oka. Dívky se s vílami spřátelí, a když zjistí, že mezi jejich
světem a Zemí Nezemí existují různé průchody, začnou víly často navštěvovat a pokaždé s nimi prožijí
úžasné dobrodružství. Půvabné knížky, které vás přesvědčí, že pokud věříte, že můžete létat a kouzlit,
pak opravdu můžete.
https://www.databazeknih.cz/knihy/vily-nevily-mrknutim-oka-294782, 1/9/2017
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Weston, Carrie: Ondřej jde do školy
Praha: Grada, 2016, 62 s.
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/, 1/25/2018

Závadová, Kateřina: Jak písmenka stromovala na bydláku
Praha: Albatros, 2016, 64 s.
Pan Antonín a písmenko A nemají kde bydlet, domeček jim odplaval po řece při divoké jarní
povodni. Naštěstí je léto, a tak můžou stanovat. Zkusí spát pod širákem a nocovat v týpí s
písmenkovými indiány, ovšem žádná sláva to není. A tak se kamarádi rozhodnou, že si postaví dům v
koruně stromu!
https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-pismenka-stromovala-na-bydlaku-281663, 1/9/2017

