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Březinová, Ivona:  Ťapka, kočka stěhovavá

Praha: Albatros, 2017, 94 s.

Knížka vypráví zážitky Petry, které se rozvedli rodiče a starají se o ni ve střídavé péči. A tak musí 
každou neděli trávit na cestě od jednoho ke druhému. Postupně se ukazuje, že to není jen tak. Každá 
škola má například jiné učebnice, školní výlet se koná v době, kdy je zrovna u druhého rodiče apod. 
Petra se se situací vyrovnává a za pomoci své kočičky, která putuje pokaždé s ní. Rodiče jsou zpočátku 
z nové situace také nervózní a na sebe nepříjemní. V závěru knížky dochází ke sklidnění vzájemných 
vztahů i přes to, že tatínek má novou přítelkyni a Petra dostává i nového brášku.

https://www.databazeknih.cz/knihy/tapka-kocka-stehovava-359465, 16.02. 2018

Ciprová, Oldřiška:  Netahej vlka za ocas

V Brně: Cpress, 2016, 75 s.

Milé děti, slyšíte někdy od dospělých přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům a nevíte tak úplně, co to 
vlastně znamená? V této knize vám to některá zvířátka prozradí. Dozvíte se tak například, kde dávají 
lišky dobrou noc, proč psi, kteří štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk nesmí tahat za ocas.

Vydejte se s námi do světa, kdy zvířátka z přísloví ožívají a konečně nám vysvětlí, proč se v nich 
vlastně ocitla.

http://www.cpress.cz/netahej-vlka-za-ocas-1/, 20.12.2016

Copons, Jaume:  Agus a příšerky

Brno: Host, 2016, 136 s.

Nazdárek! Já jsem Agus Pianola. Tys to netušil, ale my dva jsme se jednou museli poznat! Ještě 
nedávno jsem byl celkem normální kluk: chodil jsem do školy, ztrácel slohovky, hltal pizzy… Ale pak 
jsem poznal pana Flata a všechno se změnilo. O mně a o dalších příšerkách (jo, bude jich víc!) si přečti 
sám. A jestli se bojíš čtení jako já, mám pro tebe dobrou zprávu. Tahle knížka je plná obrázků a 
komiksových bublin. To by šlo, ne?

semínek  a zasadit je do úplňku na místo, kam padne první paprsek měsíce.

https://www.databazeknih.cz/knihy/agus-a-priserky-uz-je-tady-pan-flat-278989, 15.12.2016
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Čech, Pavel:  Dobrodružství Rychlé veverky 3, 4

Brno: Petrkov, 2016, 48 s.

Tradice českých komiksů o příhodách tatínka a jeho syna sahá do roku 1935, kdy začal vycházet 
Sekorův seriál Ferda Mravenec a syn. Ondřej Sekora a Pavel Čech ostatně mají mnoho společného – 
pohotovou linku, vypravěčskou bezprostřednost a nikdy nedovřené dveře k vlastnímu dětství. Čech 
také (podobně jako Sekora) přichází se stále novými nápady – tentokrát je kniha plná her a úkolů. 
Znovu se ale výborně pobaví děti i dospělí.

https://www.kosmas.cz/knihy/213739/bludiste/, 12.1.2017

Desbordes, Astrid:  Mám tě ráda

Praha: Axióma, 2016, 38 s.

Tato půvabná knížka je něžnou mozaikou každodenních okamžiků, které spolu sdílí maminka a její 
dítě a všechny tyto chvíle jsou příležitostí k vyjádření lásky. Humorně i poeticky, ale vždy s přirozenou 
lehkostí a fantazií si Astrid Desbordes pohrává na každé dvoustraně s protikladnými situacemi, jejichž 
poselství je jednoduché a jasné: mateřská láska je trvalá a bezpodmínečná.

http://www.databazeknih.cz/knihy/mam-te-rada-291189, 20.12.2016

Dvořáková, Petra:  Flouk a Líla

Brno: Host, 2015, 96 s.

Vtipná knížka o tom, co se stane , když se skamarádí kocour s myší ve světě počítačů. Myš Líla není 
obyčejná, ale počítačová, v kanceláři ji to moc nebaví, a tak si hledá kamarády ve skutečném světě. 
Jenom pozor na toho protivného kocoura Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád by se dostal 
do počítače. Páni, ono se mu to vážně povedlo! A když už tam je, zkusí si v něm nejdřív zajít na 
záchod. Fúúúj! A navíc se tam popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí! Moderní 
pohádka o tom, jak se liší náš skutečný svět a virtuální realita.

https://www.databazeknih.cz/knihy/flouk-a-lila-dobrodruzstvi-z-mrakodrapu-236105, 15.12.2016

Dvořáková, Alžběta:  Herkules a strašidla

Praha: Portál, 2016, 95 s.

Rozmazlený pražský kocour Herkules se stěhuje do starého venkovského statku, kde se ukrývají kočičí 
strašidla, o nichž mu vypráví toulavá kočka Komtesa. Herkules se rozhodne strašidlům postavit a 
nakonec se se svým novým domovem smíří.
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https://www.databazeknih.cz/knihy/herkules-a-strasidla-278411, 15.12.2016

Galán, Anna:  Dračí srdce

Brno: Cpress, 2015/2016,  s.

Série. Vítejte v Samaradu - městě, kde každé dítě má svého draka. Hlavní hrdina Kale ho v prvním díle

získá také, ale jeho drak je jiný než ostatní draci, neumí totiž zatím létat. Kale s kamarády získá

tajemnou knihu, která s nimi mluví a prosí je o záchranu Mlžného lesa. Je to nebezpečné místo, ale 

rostou tam moudré stromy. Nyní je les v nebezpečí a Kale s kamarády musí najít šest vzácných 

semínek  a zasadit je do úplňku na místo, kam padne první paprsek měsíce.

https://www.databazeknih.cz/knihy/velka-zkouska-248639, 15.12.2016

Gibbes, Lesley:  Záchrana policejní akademie. Dobrodružství policejního psa.

Praha: Fragment, 2017, 77 s.

Lze zařadit mezi knihy se zvířecím hrdinou a zároveň detektivky pro nejmenší čtenáře. Dva pejskové, 
Fox a Rita, byli vybráni , aby se vycvičili na funkci policejních psů v utajení. Během výcviku dostanou 
hned svůj první úkol, vypátrat, kdo škodí jejich psím spolužákům. Příběh je psaný většími písmeny a 
prokládán perokresbami, takže se dobře čte i dětem s poruchami čtení.

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=135441, 16.2.2018

Hummelová, Kristina:  Nelinka a strom zázraků

Praha: Lika klub, 2014, 90 s.

Dobrodružný příběh malé Nelinky a jejího plyšového zajíce, který ožívá, když se dospělí nedívají, vás 
zavede do kouzelné země, kde vše je možné. Koupání ve sladkých mracích, ochutnávání hory, která je 
celá z čokolády. Hrdinové navíc svou odvahou a vytrvalostí zachrání zemi před zlými obry a budou 
létat.

https://www.databazeknih.cz/knihy/nelinka-a-strom-zazraku-kniha-o-letani-a-splnenych-pranich-
225685, 15.12.2017
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Krolupperová, Daniela:  Jde sem lesem

Praha: Portál, 2016, 88 s.

Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval příliš dobře, překročí za trest 
nevědomky bludný kořen a ztratí se v lese. Prožije napínavé dobrodružství s panenkami z květin a 
skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít cestu z tajemného hvozdu. Děti se při četbě seznámí s 
některými léčivými rostlinami, pochopí, že každá rostlina má na světě své místo, a poznají také, že 
řada rostlin může být pro lidi užitečná.

https://www.databazeknih.cz/knihy/jde-sem-lesem-bylinkova-pohadka-304992, 15.12.2017

Kroplupperová, Daniela:  Jak Bubáček 

potkal Bubáka

Praha: Albatros, 2016, 67 s.

Další příběh Bubáčka, skřítka Myšošlapa a Lukáše. Jednoho dne odjede Lukáš na školní výlet a malí 
kluci zůstanou doma sami. Ráno je probudí ostrý přísný hlas. Ve dveřích stojí něco velkého, 
nehezkého a ukřičeného. Bubák!

http://www.albatrosmedia.cz/jak-bubacek-potkal-bubaka.html, 29.12.2016

Lebeda, Jan:  Medovníček a Medulka

Praha: Brána, 2016, 135 s.

Nové pohádky o oblíbeném skřítku Medovníčkovi, který opět zažívá ve svém lese spoustu příhod s 
včelkami, ptáčky i zvířátky. A nakonec se objeví i nová kamarádka, malá Šišinka, kterou začne mít 
Medovníček moc rád. Pohádky opět půvabně ilustrovala Zdeňka Študlarová.

http://www.kosmas.cz/knihy/216936/medovnicek-a-medulka/, 29.12.2016

Mašlejová, Diana:  Tajný cirkus

Praha: Albatros, 2016, 77 s.

Bětka s mladším bráškou zachraňují v Paříži tajný cirkus v hotelu, který chce zničit zlotřilý Žak 
Cirkusário, vedoucí konkurenčního cirkusu.

Vlastní hodnocení 
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Morkes, Petr:  Komisař Vrťapka & tajemství mahárádžova vejce

Praha: Nakladatelství Morkes, 2013, 62 s.

Kniha se stala jednou z nejoblíbenějších knih českých dětí a vyhrála jednu ze dvou kategorií v 
celostátní anketě SUK – Čteme všichni, ve které rozhodují svými hlasy právě děti a to cenu Noci s 
Andersenem.

Do Psí Lhoty přijíždějí fakíři, břichomluvci, hadí ženy, sloní muži, polykači mečů a zázrační počtáři z 
celého světa, aby soutěžili o vzácné mahárádžovo vejce. Rudý Orient Express ale ve svých útrobách 
skrývá i jedno děsivé tajemství! V poklidném městečku zavládne chaos a nic už není jako dřív. Kdo se 
chce zmocnit vzácného vejce? ... Komisař Vrťapka se nezalekne žádných kouzel. Společně se svými 
věrnými pomocníky, novinářkou Hermínou a bratrancem Čendou, unikne řadě rafinovaných léček a 
podnikne mnoho dobrodružných honiček... tak vzhůru za případem, ať nám nevychladne stopa!

Detektivní pohádka volně navazuje na úspěšný titul Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti.

http://www.vrtapka.cz/products/komisar-vrtapka-a-tajemstvi-maharadzova-vejce/, 6.1.2017

Mortka, Marcin:  Tappiho putování po Šumících mořích

Brno: Host, 2015, 186 s.

Druhý díl série o usměvavém vikingovi a jeho kamarádech.

Viking Tappi má moc rád svůj domov šeptající les, ale od posledního dobrodružství v Ledovém zálivu 
pořád sní o dalekých cestách. S kamarády si proto vyrobí loď a společně se vydají na plavbu po 
Šumících mořích. Na moři se jim přihodí spousta neuvěřitelných příhod a také poznají nové přátele — 
například velrybu Dumalku, obra Balvánka anebo elfku Světlunku.

Marcin Mortka vytvořil kouzelný svět plný zvířátek, zvláštních bytostí a zábavných situací. Postavy 
prožívají spoustu úžasných dobrodružství, která děti učí, co je v životě nejdůležitější. Dobrosrdečného 
vikinga Tappiho, který pomáhá druhým, pečuje o své přátele a chrání je před každým, kdo by jim 
chtěl ublížit, si prostě zamiluje celá rodina.

http://www.databazeknih.cz/knihy/tappiho-putovani-po-sumicich-morich-259016, 6.1.2017

Pospíšilová, Zuzana:  Školnice Valerie v podezření

Praha: Bambook, 2017, 68 s.

První díl ze série o půvabné paní školnici, která nastoupí do školy úplně jiné než jsou v okolí.  Učitelé v 
ní jen rozdávají pětky a  poznámky.Od  nástupu Valérie se však objevují ve škole kouzla  pomáhající  
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dětem. V tomto díle pracuje ještě v utajení ale děti již začínají mít podezření. Pokud děti kniha 
chytne, mohou navázat čtení dalšího dílu. (Školnice Valérie odhalena).

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=135413, 16.2.2018

Robberecht, Thierry:  O vlkovi, který vypadl z knížky

Praha: Paseka, 2017, 26 s.

Krátký, jednoduchý příběh o vlkovi, který vypadne z knížky a toulá se různými příběhy. Nakonec se 
vrátí do té správné pohádky. Kniha může pomoci dětem, které mají problémy se čtením, protože je 
psána jednoduše s bohatými ilustracemi.

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=135114, 16.02. 2018

Rožnovská, Lenka:  Já, Eliška Přemyslová

Praha: Grada, 2016, 104 s.

Eliška Přemyslová má kuráž a taky tatínka, který je blázen do historie. Díky němu Eliška moc dobře ví, 
že nespravedlnost vládne dějinám, co je svět světem. Rozhodně se s tím ale nehodlá smířit

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-eliska-premyslova-309434, 15.12.2016

Rožnovská, Lenka:  Zachráněné Vánoce

Praha: Albatros, 2017, 60 s.

Příběh s malým Františkem se odehrává přímo na Štědrý den. František se vydá pro Betlémské světlo, 
při tom se mu stane nehoda s dvacetikorunou. Snaží se průšvih napravit. Nejprve naráží na 
nepochopení. Vše se vysvětlí ale tím příběh nekončí. František se doví o zloději, který panu 
Dobrejškovi  ukradl kytici, kterou měl, jako každý rok, připraveno pro svou zesnulou manželku. 
Františkovi se nakonec podaří panu Dobrejškovi pomoci.

http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~P=135914, 16.02. 2018

Schmachtl, Andrea H.:  Žabák Jeroným - vynálezce bez bázně a hany

Praha: Knižní Klub, 2015, 136 s.

Žabák Jeroným je vynálezce. A na jeho neuvěřitelné vynálezy svět čeká už hodně dlouho!
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Protože bez Jeronýma by neexistovaly poštovní automaty, ani poloautomatické dešťové sprchy, a už 
vůbec ne svízelový krém ... Nezdárný žabák Nik (rovněž kutil) proto hledá sebemenší příležitost, jak 
Jeronýmovi jeho plány překazit. Jenomže s jedním nepočítal: Jeroným je na něj zkrátka a dobře příliš 
chytrý!

http://3za50.knizniklub.cz/37090-zabak-jeronym-vynalezce-bez-bazne-a-hany, 6.1.2017

Štarková, Petra:  Lukáš a profesor Neptun

Praha: Albatros, 2017, 69 s.

Knížka z řady Má to háček je určena všem dětem, které přicházejí do styku se spolužákem nebo 
kamarádem s autismem. Lukášovi je devět let a vypráví své denní zážitky, ve kterých popisuje , jak se 
vyrovnává s všedními věcmi, které mu život přináší. Děti se doví, jak přemýšlí, co mu v dané chvíli 
pomáhá a jak zpravidla reagují lidé okolo něj na danou situaci. Protože se jedná o čtivý příběh, může 
být doporučen i ke čtení s třídním kolektivem.

https://www.databazeknih.cz/knihy/lukas-a-profesor-neptun-359399, 16.02. 2018

Šťastná, Leona:  Dubánci

Brno: Cpress, 2017, 120 s.

Když bydlíte u lesa, může se snadno stát, že vás navštíví jeho obyvatelé. Tak se autor fotografií Petr 
Václavek seznámil s Dubánky, kteří se s ním spřátelili a vyprávěli mu své příhody.  Vtipné a veselé 
vyprávění o životě mezi kořeny dubů.

https://www.databazeknih.cz/knihy/dubanci-pribehy-jednoho-roku-334280, 15.12.2017

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.

Vlastní hodnocení
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Žižková, Helena:  Já nikdy nelžu

Praha: Albatros, 2016, 64 s.

Barča má věčně rozježené vlasy, nemá ráda sukně, leze odvážně po stromech. Má jedinou 
kamarádku, Elvíru, která ale je – neskutečná.

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-nikdy-nelzu-295819, 15.12.2016


