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Boyne, John: Chlapec na vrcholu hory
Praha: Slovart, 2017, 238 s.
Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě
ponětí, kam se svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde teta pracuje jako hospodyně, je
zlověstný Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. Vůdce si vezme Pierrota pod svá ochranná křídla a
uvrhne ho do neznámého, nebezpečného světa moci, tajemství a úkladů – a chlapec si bude muset
zvolit, na kterou stranu se přidá.
https://www.kosmas.cz/knihy/226088/chlapec-na-vrcholuhory/?gclid=EAIaIQobChMIyoKhzPX82AIVQp4bCh3YwAK8EAAYAiAAEgLZAvD_BwE, 1/29/2018

Ciprová, Oldřiška: Zhubni a nezblbni
Praha: Grada, 2016, 128 s.
Kája Nováková je trochu při těle, a teď, když se na těláku stal ten trapas a kluk s těma nejmodřejšíma
očima si jí vůbec nevšímá, rozhodne se, že začne hubnout. Konec tlusté Káji! Teď bude štíhlá – a
samozřejmě krásná – Karolína.
http://www.databazeknih.cz/knihy/zhubni-a-nezblbni-super-denik-pro-nactilete-s-recepty-k-sezrani294036, 12/15/2016

Čech, Pavel: A
Brno: Petrkov, 2016, 59 s.
Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí ke
kladení otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý a končí happy endem, kniha o
diktatuře písmene A. Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž jediné
správné názory symbolizuje písmeno A.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=969254, 1/11/2017

Černá, Olga: Klárka a 11 babiček
Praha: Baobab, 2015, 128 s.
Klárčin děda Tomáš je kominík. Jednoho špatného dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhé měsíce
připoutaný na lůžko. Klárka je najednou sama a začíná její legrační i strastiplné putování po
domácnostech jedenácti „babiček“. Jak se brzy dozvíme, není tak jednoduché postarat se na pár
měsíců o jednu malou holku s docela velkým nosem a zálibou v hraní na klavír. Každá z „babiček“,
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jejichž domácnostmi Klárka projde, má tak trošku jinou představu o životě malé holčičky i o svém
vlastním.
http://www.kosmas.cz/knihy/205787/klarka-a-11-babicek/, 1/13/2016

DuPraut, Jeane: Město Ember
Praha: Triton, 2009, 236 s.
Post-apokalyptický příběh se odehrává ve městě hluboko v podzemí. Toto město bylo před 220 lety
postaveno jako ochrana lidstva před vymřením. Nyní se rozpadá generátor, který město pohání,
zásoby docházejí. Nastává čas vyjít na povrch. Dvě děti najdou ztracené pokyny k odchodu a snaží se
přesvědčit i ostatní obyvatele, aby město opustili. Kniha má pokračování. Vesnice Sparks, existuje i
filmové zpracování.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~455291/, 6/3/2013

Fischerová, Daniela: Milion melounů
Praha: Meandr, 2011, 2016 2. vydání s CD, s.
Sbírku hravých básní pro malé i velké děti vybásnila uznávaná spisovatelka, básnířka a dramatička
Daniela Fischerová. Krátké, delší i dlouhé básničky jsou plné víceznačností, nadsázky, zvukových
evokací. Dějí se v nich legrační a nesmyslné věci.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=881949, 1/11/2017

Fučíková, Renáta: Karel IV. : ilustrovaný život a doba
Praha: Práh, 2016, 79 s.
Ilustrovaná kniha o Karlu IV. nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost
našeho největšího panovníka. Kniha je inovací dříve vydané knihy téže autorky.
http://www.prah.cz/knihy/karel-iv-ilustrovany-zivot-a-doba-fucikova-353, 1/11/2017

Gaiman, Neil: Spáčka a vřeteno
Praha: Albatros, 2015, 70 s.
Pokud čekáte pohádku o Šípkové Růžence, která je krásná, mladá a nevinná, budete nejspíš dost
překvapeni. Pohádka pana Gaimana rozhodně není pro malé děti a ukazuje nám, že svět pohádek je
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pořádně zašmodrchaný, plný nepěkně sepředené magie a ani tady není všechno takové jak na první
pohled vypadá.
https://www.kosmas.cz/knihy/210862/spacka-a-vreteno/

Gleitzman, Morris: Potom
Praha: Argo, 2017, 197 s.
Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou dobu
štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix se ocitne ve
vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu získá naději: z vlaku se jemu a šestileté
Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí ovšem nejsou ani zdaleka. Jak dokážou bez pomoci přežít? A komu
můžou důvěřovat, když všude je tolik lidí lačnících po odměně za dopadeného Žida? Štěstí se však na
ně opět usměje v podobě laskavé statkářky Genii. Ta je nechá u sebe v domě, vybělí jim vlasy a dá
německá jména. Felix však tuší, že je jen otázkou času, kdy někdo odhalí jeho pravou identitu. A to
bude konec - pro něj, pro Zeldu i pro Genii...
https://www.kosmas.cz/knihy/226435/potom/, 1/29/2018

Grey, Jakob: Pomsta bílé vdovy a předchozí dva díly
Brno: Host, 2016-2017, 237 s.
Pavoučí kletba. Odhalení minulosti. Mocný pavoučí feral spřádá sítě, v nichž má uvíznout sám Krák.
Akční příběh vás nenechá vydechnout.
Krák porazil obávaného Mistra Snovače i Muší matku. Na obzoru je však další feral, který kráčí ve
smrtících šlépějích svého pavoučího předchůdce. Feralka známá jako Bílá vdova má za úkol zničit
Kráka a obnovit v Blackstoneu staré časy zločinu a strachu. Na její stranu se postaví noví feralové –
uprchlí trestanci z blackstoneské věznice se svými šiky zabijáckých zvířat. Všichni Krákovi blízcí se
ocitnou ve smrtelném nebezpečí. Co když je tentokrát ochránit nedokáže?
Vzrušující zakončení urban fantasy ze série Feralové. V sázce je víc, než si kdy Krák dokázal představit.

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/pomsta-bile-vdovy-1361,
1/29/2017

Hawking, Lucy: Jirka a neprolomitelná šifra
Praha: Knižní klub, 2016, 312 s.
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Jirka a jeho nejlepší kamarádka Anička už dlouho nezažili žádné vesmírné dobrodružství a dost jim ta
zábava schází. Brzo jí budou mít až nad hlavu…Začnou se dít velmi zvláštní věci: banky vydávají peníze
zadarmo, obchody přestanou chtít platit za zboží, letadla odmítají vzlétnout. Zdá se, že největší a
nejvýkonnější počítače světa byly nabourány. Jirka s Aničkou se musejí vydat do vzdálenějších koutů
vesmíru než kdy předtím, aby zjistili, co – nebo kdo – za tím vším stojí.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=825389, 1/11/2017

Ježková, Alena: Dračí polévka
Praha: Albatros, 2011, 96 s.
Long, nebo taky Láďa, jak mu počeštili jméno ve škole, se rve s tím, že je jiný než ostatní, ale
důstojnost si drží díky pomyšlení na dračí předky, o kterých mu matka večer vypráví příběhy. Co se
stane, když se příběhy protnou s realitou? Kniha získala v roce 2012 nakladatelskou cenu Albatrosu a
mezinárodní cenu White Raven.
http://www.alenajezkova.cz/in/40/draci_polevka, 1/11/2017

Kaletová, Lucie: Josefína a bytosti
Praha: Mladá Fronta, 2017, 389 s.
Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese
a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili, anebo
přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné. Hlavní hrdinka Josefína se setkává s postavami ze
slovanských legend, prožívá své znovuprobuzení
https://www.databazeknih.cz/knihy/josefina-a-bytosti-328819, 9/12/2017

Mull, Brandon: Zrození hrdinů
Praha: Fragment, 2015, 208 s.
Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, jestli dokáže přivolat své
spirituální zvíře. Hrstce vyvolených, kteří tuto schopnost mají, přinese svazek mezi člověkem a
zvířetem výjimečné schopnosti.
http://www.databazeknih.cz/knihy/spirit-animals-zrozeni-hrdinu-236847, 12/15/2016

Nesbo, Jo: Doktor Proctor a prdící prášek
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Praha: Jota, 2012, 200 s.
Kniha psaná s humorem a nadsázkou. Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost
a fantazie pomohou k odvaze. Oslo se právě chystá na oslavu národního svátku, v kanalizaci hlavního
města se ale zabydlela nebezpečná příšera, proti které je nutné vytasit ty nejnebezpečnější zbraně v
čele s prdicím práškem.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29613/nesb248-jo-doktor-proktor-a-prdici-prasek/, 7/16/2013

Orlev, Uri: Běž, chlapče, běž
Praha: Práh, 2014, 179 s.
Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se několik let skrývá v lesícha u
rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. Okusí nejhorší zradu, když ho jeho polští „zachránci“ ve
skutečnostiza peníze odevzdají gestapu, ale dočká se i mnoha hrdinských činů pomoci. Během války
přijde o ruku, ale přežije.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=593857/, 12/11/2014

Roald, Dahl: Danny, mistr světa
Praha: Knižní klub, 2012, 226 s.
Dannyho táta je sice ten nejlepší na světě, ale má jeden zlozvyk: občas se v noci vytratí a jde se
věnovat pytláckému umění do lesů nafoukance - pana Hazela. Pan Hazel chystá velký hon a Danny
pro svého tátu vymyslí dokonalý plán, jak zbavit les naprosto všech bažantů pomocí rozinek a
uspávacího prášku.
vlastní anotace

Rundell, Katherine: Střechy Paříže
Praha: Albatros, 2017, 232 s.
Když byl Sophii rok, přežila jako jedna z mála ztroskotání zámořské lodi. Jeden z cestujících, výstřední
svobodný mládenec Charles, ji vychoval jako svou vlastní dceru. Pro jeho svérázné názory mu úřady
chtějí Sophii odebrat. Na poslední chvíli uprchnou do Paříže. Sophii tam vede stopa, kterou našla v
pouzdru svého violoncella a je přesvědčená, že právě tam žije její matka. Seznámí se s partou dětí,
které žijí výhradně na pařížských střechách. Možná mohou Sophii pomoci, protože vidí svět z jiné
perspektivy.
vlastní anotace, 12/15/2017
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Smolíková, Klára: Tajná dvojka A+B. Zločin mezi dinosaury
Praha: Fragment, 2016, 142 s.
Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc neupozorňují. Potřebují vypadat
nenápadně. Jsou to totiž špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší
zapeklité záhady. Měla to být poučná exkurze, při které se žáci dozvědí o životě v druhohorách, ale
návštěva v muzeu se proměnila v nebezpečné drama. Začalo totiž hořet! Vyváznou všichni bez
zranění? A vyšetří Bára s Arturem, kdo využil požáru ke krádeži?
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1006519, 1/11/2017

Soukupová, Petra: Kdo zabil Snížka
Brno: Host, 2017, 146 s.
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl
pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina
jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou.
Opravdu Snížka někdo zabil?
Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich
dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-zabil-snizka-353503, 1/29/2018

Šianská, Dana: Dobrodružství začíná pod hvězdami
Praha: Fragment, 2016, 128 s.
V zasněženém lese najdou dívenku, ke které se nikdo nehlásí, a ani ona sama netuší, jak se tam ocitla.
Je snad možné, aby byla z jiné planety? V nemocnici, kam je odvezena kvůli silnému podchlazení,
pozná Aleše. Je těžce nemocný a nevěří, že by se mohl někdy vyléčit. Setkání s tajemnou dívkou,
která má pozoruhodné schopnosti, však všechno změní.
https://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruzstvi-zacina-pod-hvezdami-311603, 12/15/2017

Telgemeier, Raina: Duchové
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Praha: Paseka, 2017, 239 s.
Catrina se s rodinou stěhuje na pobřeží Severní Kalifornie a není zrovna nadšená, že musí opustit
svoje kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya trpí vážnou nemocí, proti níž působí vlhký, slaný vítr,
vanoucí od moře. A léčivé účinky prý nejsou to jediné, co vítr do městečka Bahía de Luna přináší.
Sestry ze všech stran slyší, že tu žijí duchové.
Říkají obyvatelé města pravdu, nebo jen straší nové sousedy? Zatímco Maya se nemůže dočkat, až
nějakého ducha potká, Catrina s nimi nechce mít nic společného. Ale možná se blíží doba, kdy bude
muset hodit svůj strach za hlavu a myslet především na dobro mladší sestry…

https://www.databazeknih.cz/knihy/duchove-359776, 1/29/2018

Vondruška, Vlastimil: Fiorella a dům ztracených duší
Praha: Moba, 2016, 349 s.
Historický detektivní příběh pro děti, plný napětí a dobrodružství. Tentokrát je třeba zjistit, zda hrozí
nebezpečí opravdu ze záhrobí a nebo jde o promyšlený trik někoho úplně jiného.

Walliams, David: Kluk v sukních
Praha: Argo, 2014, 200 s.
Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brácha. Jeho další záliba je ale terčem posměchu.
A jak by taky ne, vždyť Denise učaroval svět přehlídkových mol a módních časopisů a rád se obléká do
ženských šatů. Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která od rodiny před lety odešla, a že tolik
touží po její něžné ženskosti. Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho zvláštní zálibu
pochopení, Denisův život se rázem změní.
https://www.kosmas.cz/knihy/179597/kluk-v-suknich/, 12/13/2016

Zemanová, Lenka: Strasti zkoušeného Standy
Praha: Portál, 2017, 94 s.
Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí českého pravopisu,
kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí
s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti
upevňují jejich použití. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel
pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá v
rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše.
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https://obchod.portal.cz/detska-literatura/strasti-zkouseneho-standy/, 1/29/2018

