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Baddiel, David: Ovladač lidí
Praha: Albatros, 2016, 357 s.
Jaké by to bylo, mít stejné schopnosti jako váš oblíbený počítačový hrdina? Představte si, že se vám
dostane do ruky kouzelný videoherní ovladač! Když s ním zamíříte na kohokoliv, kdo má na ruce
kouzelný náramek, a myslíte u toho na svoji oblíbenou hru, jako je třeba Minecraft nebo FIFA,
můžete svého kamaráda ve skutečném světě ovládat úplně stejně jako na obrazovce! Přesně to se
stane dvojčatům Fredovi a Ellie. Ale co až se kouzelný ovladač vybije? Co pak?
https://www.kosmas.cz/knihy/219809/ovladac-lidi/, 1/17/2017

Brat, Roman: Můj anděl se umí prát
Brno: Cpress, 2014, 95 s.
Hrdinou tohoto nevšedního a velmi aktuálního příběhu je jedenáctiletý Oskar - hubený, slaboučký
kluk v brýlích, který je ještě ke všemu slušný. Jeho vzhled přímo vyzývá k tomu, aby ho dva silnější
nahlouplí spolužáci mlátili a všelijak ponižovali. Oskar zásadně nežaluje a snaží se tuto situaci
zvládnout vlastním důvtipem. Jediný přítel, kterému se může svěřit, je anděl Oskariel. Každý má přeci
svého anděla strážného…nebo ne? Ten Oskarův je totiž trenér karate.
https://www.kosmas.cz/knihy/194853/muj-andel-se-umi-prat/, 1/12/2016

Brigitte, Blobel: Ty máš ale odvahu
Praha: Amulet, 1999, 148 s.
Poutavá a napínavá knížka o šikaně a násilí ve škole a obraně proti nim. Desetiletý Niko viděl, jak
starší kluci bijí jeho kamarádku Julku. Zrovna ale dělá něco, co se nesmí. Má čím dál větší strach.
Sebere odvahu, přizná svůj podvod, aby pomohl kamarádce? Příběh o odvaze, odpovědnosti a
poctivosti, který se vlastně může stát každému z nás.
vlastní anotace

Brownová, Jennie, K.: Poppy Borůvková, narozená v pondělí
Praha: Fragment, 2017, 192 s.
Mít zvláštní schopnosti podle toho, který den v týdnu se narodíte? Trochu šílené, že? Ve městě Nova
to je ale úplně normální!
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Představte si, že váš učitel umí číst myšlenky jen proto, že se narodil ve čtvrtek. Šílené, že? Ve městě
Nova to je ale úplně normální! Poppy Borůvková by měla umět přemisťovat předměty z místa na
místo jen silou vůle, narodila se totiž v pondělí. Moc jí to ale nejde. Proto má odjet na letní školu, aby
se zdokonalila. Bohužel tam míří i její úhlavní nepřítel, dokonalá Elli Prestonová. Proč se jen
nenarodila v pátek? To by dokázala lehce zmizet...
https://www.martinus.cz/?uItem=275099&gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcCFPuD3wLnDWA8J5-2V78JFojLOeqz5qNJZE4N2KelfOFy_yW7wVRoCCNEQAvD_BwE#description, 2/9/2018

Březinová, Ivona: Nevinná lavina
Praha: Albatros, 2017, 106 s.
Mariana, Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa a Beta se sjíždějí do Krkonoš, aby strávili příjemný týden
na lyžích. Hned první den se vydají na běžkách na Výrovku, kde má být většina party ubytovaná.
Krátká cesta se změní v nečekané drama prudkým zvratem slunečného počasí v hustou sněhovou
vánici. Stmívá se a chata je v nedohlednu – šestice je donucena přečkat mrazivou noc venku. Přežije
Gang odvážných, když na horách navíc hrozí laviny?
https://www.martinus.cz/?uItem=292490#description, 2/9/2018

Dobruská, Petra: Češi v Banátu
Praha: Mladá fronta, 2017, 61 s.
V Banátu je šest vesnic s většinovým obyvatelstvem českého původu – Svatá Helena, Gerník, Šumice,
Rovensko, Bígr a Eibenthal. Tato kniha vypráví o cestě Ileany a Petry za poznáním současného života
Čechů v Banátu, o putování jejich předků ze staré vlasti do hor nad Dunajem a o návratech jejich
potomků do dnešního Česka. Díky jejich neobvyklému cestovnímu deníku si tak můžete snadno
udělat obrázek o dvousetletém úsilí této osobité české komunity o uchování své kultury.
https://www.kosmas.cz/knihy/234157/cesi-v-banatu/, 2/9/2018

Fischerová, Daniela: BYLUM NEBYLUM
Praha: Euromedia/Pikola, 2017, 120 s.
V městečku Ostrovín se dějí divné věci. Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena malá Pavlínka
Karafiátová. Své v tom hraje starobylá magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého
Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření BYLUM a kniha boření
NEBYLUM. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí. Ale také toho může hodně pokazit. V
bláznivé akční honičce za knihami se střídá jeden vypravěč za druhým a postupně rozplétají příběh,
který se čte doslova jedním dechem.

str. 4
https://www.databazeknih.cz/knihy/bylum-nebylum-355985, 2/9/2018

Fischerová, Daniela: Tetovaná teta
Praha: Meandr, 2015, 128 s.
Tetovaná teta je sbírka nonsensových básniček. Je chytrá, hravá, vtipná a začíná od velmi
jednoduchých útvarů – od nonsensových her s jazykem pokračuje až k poněkud náročnějším básním.
Najdeme tu tyto kapitoly: Podivní příbuzní, Zvěřinec, Žrouti, Říkadla a Malé příběhy. Básničky
doprovází humorné a smysl dokreslující ilustrace Jaromíra Plachého.
www.meander.cz, 2/2/2016

Hendrych, Josef: Dvojčata na stopě
Praha: Fragment, 2016, 96 s.
Už to vypadalo na obyčejné prázdniny plné sportu a koupání a dvojčata Kája a Petr byli ve svém živlu.
Potom ale došlo v poklidném městečku na Vysočině k vloupání do muzea. Zloději ukradli cenné
exponáty. Kája a Petr se rozhodnou řediteli muzea Holému pomoci. Dostávají se jim do ruky noviny
ze záhadnými šiframi, začíná veliké dobrodružství, ve kterém chlapcům půjde i o život. Napínavá
detektivka plná záhad a luštění, do kterého se mohou čtenáři sami zapojit.
https://www.kosmas.cz/knihy/216839/dvojcata-na-stope-zahada-v-muzeu/, 12/2/2016

Hughes, Ted: Železný muž
Paha: Albatros, 2014, 64 s.
Příběh o zradě a přátelství, strachu a nedorozumění a taky jednom velkém vítězství z pera slavného
britského básníka Teda Hughese. S napětím pak budete sledovat noční oblohu, zda se nějaká hvězda
nezačíná nebezpečně přibližovat či zda nezahlédnete ve svitu měsíce siluetu vesmírného draka.
http://www.databazeknih.cz/knihy/zelezny-muz-205708, 12/15/2016

Kratochvíl, Miloš: Zajatci stříbrného slunce
Praha: Triton, 2015, 94 s.
Víte co se děje ve městě, které jste rozbořili svou počítačovou hrou? Já z toho města jsem. Pojďte
tam se mnou … kde je hranice virtuálního a reálného světa v mysli kluka, kterého rodiče nechají sedět
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od rána do večera u bojových her? A existuje vůbec? Slovo autora: Už jsem četl dost nesmyslů v
českém mainstreamu o tom, že střílečky na počítači dětem neškodí. Mluvil jsme s mnoha postiženými
dětmi i dospělými, kteří skoro beznadějně propadli počítačovým hrám a vím, jak krutě se na nich
jejich rodiče podepsali, jak krutý svět jim připravili svou neschopností zavčas pochopit důsledky jejich
virtuálního blbnutí. Naučené vnímání světa v dětství, doprovází člověka po celý jeho život.
Nepodceňujme tuto skutečnost!!Kniha potěší především milovníky historie a dobrodružství a také ty,
kteří čtou rádi pověsti. Renomovaná autorka vypráví příběhy slavných hrdinů, takže se tu setkáme s
císařem Karlem Velikým, králem Artušem nebo českým knížetem Václavem. Renáta Fučíková je také
autorkou osobitých ilustrací.
http://www.kosmas.cz/knihy/178830/blazniva-teta-a-ja/, 12/2/2015

Krüss, James: Tim Tolar, aneb, Prodaný smích
Praha: Albatros, 2017, 319 s.
Tim Tolar je výjimečný malý chlapec, který se umí smát nenapodobitelným zvonivým smíchem.
Jednoho dne však svůj smích prodá tajemnému cizinci za schopnost vyhrát každou sázku. Když si
uvědomí, o co přišel, vydává se do světa tajemného cizince najít. Na svém putování zažije mnohá
dobrodružství. Podaří se mu nakonec získat svůj smích zpátky?
https://aleph.nkp.cz/F/39M6XQNE5G3CS1N8PMQS57VQMR5CAAJJD1D9H6L5QREPM7HJIV18548?func=full-set-set&set_number=107403&set_entry=000001&format=999, 2/9/2018

Leonardová, Maya Gabrielle: Podivuhodný nosorožík: příběh opravdového
přátelství
Praha: Euromedia/Pikola, 2017, 315 s.
Když profesor Bartoloměj Cuttle beze stopy zmizí z uzamčeného depozitáře londýnského
Přírodopisného muzea, policie je v koncích. A stejně tak i profesorův syn Darkus, ze kterého se ze dne
na den stane sirotek. Záhadné zmizení jeho otce mu ale nedá spát a rozhodne se pátrat na vlastní
pěst – tedy spíš na vlastní nebezpečí. Daleko by se ale nedostal, kdyby shodou zvláštních náhod
nepřišel k podivuhodnému bodyguardovi, kterého pojmenuje Baxter.
Baxter, brouk velikosti křečka, je úžasný exemplář nosorožíka a Darkus v něm najde opravdu
spolehlivého ochránce. Má ve zmizení Darkusova tatínka prsty zlá módní diva Lukrécie a její
posedlost krásnými exotickými brouky, kteří jsou jí vzácnější než zlato?

https://www.kosmas.cz/knihy/228698/podivuhodny-nosorozik/, 2/9/2018
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Němeček, Tomáš: Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku
Praha: Mladá fronta, 2017, 144 s.
Nejslavnější česká spisovatelka je dnes postrachem lecjakého školáka, kterého nebaví povinná četba.
Ale věděli jste, že na Boženu Němcovou nasadila rakouská císařská policie tajné agenty, aby ji hlídali
jako nebezpečně bystrou a vlivnou osobu? A napadlo vás, že kdyby se narodila v dnešní době, byla by
z ní reportérka nebo hvězda Facebooku? Víc se dozvíte ve čtvrtém díle edice Velikáni do kapsy, ve
kterém její příběh zkoumají kluk, který nechce číst Babičku, jeho češtinářka a do toho jim mluví
manžel Boženy Němcové.
https://www.kniha.cz/bozena-nemcova-ocima-kluka-ktery-nechtel-cist-babicku/, 2/9/2018

Ohlsson, Kristina: Stříbrný chlapec
Praha: Mladá fronta, 2017, 198 s.
V první knize Skleněné děti řešili Billie a Aladin záhadu starého domu, v kterém „strašilo“. Nyní se
začíná ztrácet jídlo z restaurace Aladinových rodičů. Navíc Aladin několikrát zahlédne zvláštního
chlapce, který se ale vždy doslova „vypaří“. Aladinovi rodiče se kvůli finančním problémům s
restaurací stále častěji hádají a zvažují, že se vrátí zpět do rodného Turecka. To Aladin nechce
dopustit. Rozhodne se proto, že najde ztracený poklad ze stříbrotepecké dílny, která před několika
desetiletími vyhořela. Spolu s kamarádkou Billie se pouští do napínavého pátrání. Podaří se dětem
najít ztracený poklad? Přijdou na to, proč se ztrácí z restaurace jídlo? A kdo je onen záhadný mizející
chlapec?
http://www.klubknihomolu.cz/137737/zahrajte-si-o-patrani-po-ztracenem-pokladu/, 2/9/2018

Pennypacker, Sara: Klementýnka
Brno: Cpress, 2016, 107 s.
Série. Sympatická Klementýnka nedokáže sedět potichu a spořádaně ve škole. Skoro ob den ji posílají
do ředitelny. Zato neustále oplývá skvělými nápady a je ochotná každému pomoci. Tak třeba své
kamarádce Margaretě pomohla dostat lepidlo z vlasů tak, že jí je ostříhala. Pak ostříhala i sebe, aby
to Margaretě nebylo líto. Jaký talent předvedla na školní besídce a proč se rozhodla stát
vegetariánkou? Klementýnka nás dokáže překvapit a rozesmát skoro na každé stránce.
vlastní anotace

Pennypacker, Sara: Pax: můj liščí přítel
Brno: Cpress, 2017, 293 s.
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Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční přátelé. Jednoho dne se však
stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí do armády a přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V
dědečkově domě, pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že není tam, kde má být – s Paxem.
A tak se, poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory blížící se válce na dalekou cestu, aby se
se svým přítelem opět shledal. Ani Paxovi se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/38773/pennypacker-sara-pax-muj-lisci-pritel, 2/9/2018

Slabý, Zdeněk, Karel: O mužíčkovi, který zastavil pražský orloj
Praha: Grana, 2015, 56 s.
Pohádka a Staré Město pražské, to zní kouzelně. Přečtěte si nejkrásnější pražskou pohádku o malém
mužíčkovi, který si oblíbil porcelánovou panenku a chodíval za ní do malého krámku na Starém
Městě. Úchvatný pohádkový příběh od držitele Zlaté stuhy za celoživotní přínos literatuře pro děti a
mládež.
http://www.databazeknih.cz/knihy/o-muzickovi-ktery-zastavil-prazsky-orloj-265564, 12/15/2016

Solomons, David: Můj brácha je superhrdina
Praha: Slovart/Brio, 2017, 305 s.
Lukovi je jedenáct let a miluje komiksy. Zrovna sedí se svým bratrem Zackem v bunkru na stromě a
čte si, jenže se mu chce čurat, a tak si musí odskočit domů na záchod. Když se vrátí, zjistí, že mezitím
přelétla kosmická loď, jeho nudný starší bratr, který v životě nepřečetl jediný komiks, získal
superschopnosti a má zachránit ne jeden, ale hned dva vesmíry! Luke je pochopitelně patřičně
naštvaný – je mu ovšem jasné, že Zack potřebuje někoho, kdo by dohlédl, aby vesmíry zachránil
správně. Vždyť to pako ani nemá superhrdinský kostým!
http://darameganknihy.blogspot.cz/2018/01/muj-bracha-je-superhrdina-david-solomons.html,
2/9/2018

Stanton, Andy: Jste špatný člověk, pane Gumo
Praha: Brio, 2012, 163 s.
Příběh o holčičce Páje, vzteklé víle, která bydlí ve vané, psovi a podivném řezníkovi. Pro všechny, kteří
mají rádi legraci a podivnosti.
vlastní anotace
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Telgemeierová, Raina: Úsměv
Praha: Litomyšl: Paseka, 2015, 210 s.
Raina je obyčejná holka s obyčejnými problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o přední zuby! V případě dospívající teenagerky se chybějící chrup rovná naprosté tragédii. Chudák
Raina si musí projít strašidelnou cestu po dentistických ordinacích, kamarádky nemají pro její novou
vizáž moc pochopení, ale co teprve tomu řeknou kluci! Román založený na skutečné životní
zkušenosti autorky, patří nejlepším komiksům pro dospívající čtenáře. Získal mimo jiné Eisnerovu
cenu, tedy "komiksového Oscara", i první místo na žebříčku bestsellerů deníku New York Times.
www.paseka.cz/telgemeierova-raina-usmev/produkt-4223/

Vít, Arnošt: Mlsná štika a jiné příběhy
Praha: Mladá fronta, 2015, 121 s.
Bajky podle Ezopa, La Fontaina a Krylova, ilustrované dětmi.
vlastní anotace

Walliams, David: Dědečkův velký útěk
Praha: Argo, 2016, 464 s.
Jackův děda je už starý a zmatený: Když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče. Jí jen
konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné míchanice. Často si nemůže vzpomenout, jak se Jack
jmenuje. Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům v slavné bitvě
o Anglii.
http://www.databazeknih.cz/knihy/dedeckuv-velky-utek-289793, 12/15/2016

Wattin, Danny: Kluk na větvi
Praha: Albatros, 2016, 168 s.
Vtipný a lehce potrhlý příběh ve stylu Astrid Lindgrenové a Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi, který se
ze všeho nejvíc na světě chce naučit číst… Jenže nemůže chodit do školy, protože nechce skončit v
dětském domově. Až se jednoho dne náhodou seznámí s jedním výstředním dospělým, co miluje
knihy stejně jako Johan… Ale nesnáší děti. A lidi vůbec. I přesto se rozhodne předstírat, že je Johanův
otec, aby mohl Johan přece jen začít chodit do školy a naučil se číst. Způsobí tak Johanovi nemalé
potíže, ale to by nebyly děti, aby si nakonec samy se vším neporadily.
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http://www.albatrosmedia.cz/kluk-navetvi.html?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=7_APR-PPChit-All-above100&utm_content=33612693&utm_term=kluk+na+vetvi, 12/20/2016

Webb, Holly: Emily Pírková
Praha: Albatros, 2015, 191 s.
Série. Emily vyrůstá s rodiči a sourozenci v domě plném lásky. Jednoho dne rodiče Emily prozradí, že
je adoptovaná, a že celá rodina jsou víly. Jejich dům střeží vstup do jiného světa a je tak prodchnut
kouzly, že i Emily, která v něm žije, získala malou kouzelnou moc. Díky ní se náhle ocitla ve světě víl.
Ale i jediná návštěva může spustit lavinu nebezpečných událostí. Proč chtějí zlé víly získat Emily do
své moci? Opravdu chce Emily najít svou pravou matku? Příběh pro dívky okořeněný špetkou magie.
vlastní anotace

