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Bajerowicz, Katarzyna: Strom
Praha: Fragment, 2019, 16 s.
Strom je svět sám pro sebe, který děti mohou objevit. Zvláštní úprava knihy, která se dá rozložit na
jednotlivé stránky z tvrdého kartonu skýtá mnoho možností ke čtení, učení i hře.
https://www.databazeknih.cz/knihy/strom-411457, 2/15/2019

Bestardová, Aina: Co se skrývá v našem těle
Brno: Host, 2017, 24 s.
Zajímá tě, jak vypadá lidské tělo uvnitř? Podívej se přes jednu ze tří barevných lup a uvidíš, co jinak
zůstává očím skryto. Každá lupa odhalí jiné tajemství. To je kouzlo! Neobyčejná knížka, v níž autorka
použila fascinující techniku RGB ilustrace, láká děti k poznávání tajů lidského těla. Pro děti od 4 let.
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/co-se-skryva-v-nasem-tele-1373,
1/15/2019

Bula, Oksana: Medvěd nechce jít spát
Brno: Host, 2018, 35 s.
Podzim pomalu končí. Brzy přijdou tukoni a uloží medvěda k zimnímu spánku. Už pro něj připravili
krásný teplý pelíšek. Jenže medvěd potká zubra, který mu vypráví, jaké to je v zimě. Kniha volně
navazuje na příběh „Zubr si staví hnízdo“.
https://www.databazeknih.cz/knihy/medved-nechce-jit-spat-388258, 12/20/2018

Burešová, Jana: Bylinkové pohádky
Brno: ComputerPress, 2019, 64 s.
Originální pohádky, ve kterých se objevují princezny, víly, čarodějky i drak, a kde je zápletka vyřešena
pomocí nějaké bylinky. Děti se hravou formou seznámí s bylinkami, které mohou najít v přírodě.
Každá pohádka má na konci poučení.
https://www.databazeknih.cz/knihy/bylinkove-pohadky-399249, 2/15/2019
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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.axioma.cz/obchod/mam-te-rada/, 2/19/2018

Desbordes, Astrid: Co mi řekl táta
Praha: Axióma, 2017, 36 s.
„Adámek s tátou pozorují vlaštovky, které odlétají na druhý konec světa. „Mohl bych se dostat taky
tak daleko, až budu velký?“ ptá se Adámek. „Určitě, a možná i dál,“ říká táta. Ale co když padne noc,
co když se zvedne velký vítr? Co když se ztratím nebo se budu cítit osamělý? Jedna za druhou
poodhalují Adámkovy otázky obavy z neznámé cesty, které my dospělí říkáme život. Tatínek Adamův
strach netlumí. Vysvětluje, svými slovy mu dodává odvahu a sebedůvěru, aby se nebál objevovat
svět, aby hledal krásu všude a ve všem, aby svou „loďku“ řídil po svém a právě takovou rychlostí, jaká
mu bude vyhovovat. Tatínkovy odpovědi uklidňují, osvobozují a především ujišťují chlapečka o tátově
ničím neohrozitelné lásce.
http://www.axioma.cz/obchod/co-mi-rekl-tata/, 2/19/2018

Dieckmann, Sandra: Pady
Praha: Práh, 2018, 25 s.
Magický příběh o síle slov a o tom, že být jiný vůbec neznamená být špatný. V příběhu ledního
medvěda Padyho, který odkazuje na nesnáze ledních medvědů v měnícím se podnebí, ilustrátorka
Sandra Dieckmannová upřímně vypráví o pomoci neznámým a ukazuje, že jak ve světě zvířat, tak ve
světě lidí by se mezi jednotlivci neměly dělat rozdíly.
https://www.databazeknih.cz/knihy/pady-389804, 12/20/2018
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Dziubaková, Emilia: Rok v lese
Brno: Host, 2017, 28 s.
Je úžasné, co všechno se dá naučit z knížky beze slov! Ověřeno na dětech malých i velkých. Všechny
bez rozdílu věku baví hledat na obrázcích příběhy jednotlivých zvířátek a dozvídat se tak o jejich
zvyklostech. Kdo v noci bdí a ve dne spí? A kdo zaspí celou zimu? Kdo je čistotný a kdo se hrabe v
odpadcích? Kdo a jak dlouho se stará o svá mláďata? Kdo je vynikající stavitel? Kdo má nejlepší
spižírnu? Kdo si na koho brousí zuby?
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/rok-v-lese-1385, 2/19/2018

Fan, Eric a Terry: Moře potkalo oblohu
Praha: Albatros, 2019, 48 s.
Jonáš bydlí u moře a vzpomíná na dědečka, který mu vyprávěl neuvěřitelné příběhy o magickém
místě, kde se moře setkává s oblohou. Jonáš se rozhodne, že si postaví loď a pojede to místo najít.
https://www.databazeknih.cz/knihy/more-potkalo-oblohu-411467, 2/15/2019

Grimm, Sandra: Pohádkohrátky
Praha: Fragment, 2018, 81 s.
Kniha pohádek, ve které si počtete, s níž si pohrajete a zažijete kopec zábavy! Nabízí totiž spoustu
možností jak z pasivního předčítání vytvořit hru, díky níž děti rozvinou svůj postřeh, pozornost, slovní
zásobu či vnímavost. Symboly umístěné na stránkách vyzývají děti k plnění rozličných úkolů
spojených s pohádkou. Mohou objevovat, hledat v obrázcích, vyprávět, ale i hýbat se, hrát hry či si
něco vyrobit. Rozvíjejte s pomocí Pohádkohrátek schopnosti svých dětí a vytvořte z předčítání
zábavnou hru, která bude děti bavit.
https://www.databazeknih.cz/knihy/pohadkohratky-carodejnice-draci-kouzelnici-396644,
12/20/2018
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Horáček, Petr: O myšce, která se nebála
Praha: Portál, 2019, 26 s.
Jednoho rána se myška rozhodla, že půjde do lesa na průzkum. „Ničeho se neleknu,“ řekla ostatním
zvířátkům. A opravdu, ani vlk, ani medvěd, a dokonce ani los ji nevystrašili. Jak to ale dopadlo, když v
lesním domečku našla malé, bílé, chlupaté koťátko?
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-mysce-ktera-se-nebala-406086, 2/15/2019

Koziel-Nowak, Magdalena: Rok na venkově
Brno: Host, 2018, 30 s.
Život na statku Lístkových se řídí podle ročních období. Dvanáct bohatě ilustrovaných dvoustran
zachycuje, co se v hospodářství děje v průběhu celého roku. Dozvíme se, jaké povinnosti mají děti a
jaké dospělí, co obnáší práce na poli a u zvířat. Rok na venkově podněcuje zvídavost, rozvíjí postřeh,
podporuje představivost i logické myšlení. Ale hlavně je skvělou zábavou pro celou rodinu. Pro děti
od dvou let.
https://www.databazeknih.cz/knihy/rok-na-venkove-390785, 12/20/2018

Liput, Przemyslav: Rok ve školce
Brno: Host, 2018, 28 s.
Rok ve školce obsahuje dvanáct bohatě ilustrovaných dvoustran, které dětem ukazují, co všechno se
dá v průběhu roku – od září do letních prázdnin – zažít ve školce. Děti si díky detailním obrázkům
procvičují postřeh a schopnost vyprávět příběhy, ale především se budou při zkoumání ilustrací
výborně bavit.
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/rok-ve-skolce-1443, 1/15/2019

Nekuda, René: Příběhostroj
Praha: Labyrint/Raketa, 2019, 136 s.
Na Příběhostroji Reného Nekudy se podílela čtveřice ilustrátorek, z nichž tři jsou propojeny s
„časopisem pro děti chytrých rodičů“ Raketa – Johana Švejdíková je spolušéfredaktorkou, Aneta
Františka Holasová a Marie Urbánková do něj pravidelně přispívají. Zadání z každé dvoustrany knihy
lze tvořivě dokončit, anebo využít jako podklad pro vlastní kreaci. V každém rohu se nabízí slovo nebo
sousloví, která mají stálá místa: postavy jsou určeny vlevo nahoře, dějiště vlevo dole, kdežto vpravo
nahoře jsou k dispozici rekvizity a vpravo dole činnosti či vlastnosti. Losuje se jednoduše: hráč svazek
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namátkou otevře a náhoda ho – tak jako kostky v populární hře Dixit! – vybídne nejen k vyprávění,
ale i ke kreslení, k psaní, lepení a skládání. Nezletilí i zletilí bajkaři, kteří se tu postupně školí do čtyř
stupňů výřečnosti od nováčka až po mistra, při tom narazí na detektiva, piráta, kouzelníka, lupičedobroděje, zmateného učitele nebo vysloužilého vlkodlaka.
https://www.databazeknih.cz/knihy/pribehostroj-402323, 2/16/2019

Sendak, Maurice: Tam kde žijí divočiny
Praha: Meander, 2019, 48 s.
O chlapci, který se dostal do země, v níž žijí divočiny, a stal se jejich králem. Kluk Max trápí zvířátka!
Ale dostane se do země, kde žije divá zvěř – příšery, jaké ještě nikdy neviděl. A co se stane? Max se s
divočinami spřátelí, a pak se dokonce stane jejich králem.
https://www.meander.cz/novinky/tam-kde-ziji-divociny/, 2/15/2019

Stará, Starý, Ester, Milan: Ó, ó, ó, vajíčko!
Praha: 65. pole, 2019, 78 s.
Poetický příběh housenky Pepíka, který putuje za svou láskou a v závěru se promění v krásného
motýla. Veršovaný příběh s lehce naučným podtextem. Nedílnou součástí vtipného vyprávění jsou
celostránkové ilustrace, obrázková časová osa příběhu i zajímavosti ze světa jednotlivých živočišných
druhů, které v pohádce vystupují.
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-o-o-vajicko-408794, 2/15/2019

Stará, Starý, Ester, Milan: Šedík a Bubi
Praha: Euromédia, 2018, 89 s.
Příběh vypráví o Šedíkovi, nejmladším ze tří koťat, kterého všichni odstrkují. Šedík najde na půdě
novou kamarádku – rok ztracenou čepici Bubi, kterou nikdo nehledá. Zažije s ní spoustu krásných
dobrodružství. A nakonec se musí rozhodnout – jestli se vzdá kamarádky za cenu, že Bubi zase bude
šťastná? Půvabnou knihu ocení předškoláci i začínající čtenáři. Kniha vypráví mnoha způsoby- podle
obrázků můžete převyprávět celý příběh. Textová část je prostřídána stripy, velkými písmeny s
citoslovci, jednotlivá slova jsou barevně rozdělená po slabikách. Kniha poroste společně s malými
čtenáři.
vlastní anotace, 2/28/2020
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Šestáková, Zuzana: Laskavé pohádky od starého dubu
Praha: Grada, 2017, 96 s.
Poznejte opravdové kamarádství jako skřítek Vítek a veverčák Marcel! Oba žijí na lesním paloučku ve
starém dubu, společně poznávají tajemnou krásu lesa a spolu s dalšími lesními obyvateli zažívají
různá dobrodružství. Ve výtvarně mimořádné knížce děti okouzlí krásné tušové ilustrace a poetický
příběh o lásce a přátelství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/laskave-pohadky-od-stareho-dubu-328267, 12/15/2017

Šrámková, Jana: Bratři v poli
Praha: Běžíliška, 2017, 63 s.
Úderný a zároveň roztomilý text o přátelství sysla a hraboše, které nenaruší ani fakt, že zimním
spánkem spí pouze jeden z nich, doplněný perokresbami plnými šrafů, které jednou znázorňují vesmír
a jindy syslí srst. Kniha byla nominována na Zlatou stuhu 2018, na Nejkrásnější českou knihu roku
2017 a na Magnesii Literu 2018.
https://www.databazeknih.cz/knihy/bratri-v-poli-373100, 9/21/2018

Todd-Stanton, Joe: Myšák jménem Julian
Brno: ComputerPress, 2019, 40 s.
Myšák Julian je plachý, protože by se mohl snadno stát potravou pro mnoho zvířat. Když jednou utíká
před liškou a zaběhne do své nory, liška se tam snaží dostat za ním a zasekne se jí hlava ve vchodě.
Sice ho nemůže sníst, ale Julian nemůže ven. Musí nastalou situaci vyřešit.
https://www.databazeknih.cz/knihy/mysak-jmenem-julian-411450, 2/15/2019

Tullet, Hervé: Barvy
Praha: Portál, 2015, 64 s.
Nová kniha autora oblíbené Knížky nás originálním a hravým způsobem vtahuje do světa barev, jejich
kombinací a míchání. Stránky plné barevných otisků prstů, skvrn a šmouh rozvíjejí dětskou
představivost, vedou je k poznávání barev a možností jejich míchání a vybízejí k tomu, strávit s
hravou knihou veselé chvíle.
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/barvy/, 2/19/2018
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Vhrsti, Vhrsti: Už se nebojím tmy
Praha: Mladá fronta, 2007, 52 s.
Pohádkový příběh pro nejmenší s ilustracemi. V této dětské knize předkládá aktuální a originálně
zpracovanou variaci na téma strašidel a boje se strachem..
https://www.databazeknih.cz/knihy/uz-se-nebojim-tmy-26618, 2/19/2018

Vincourová, Michaela: Tenkrát svět
Olomouc: Lukáš Vincour, 2018, 49 s.
Úžasná knížka se silným ekologickým poselstvím, které je podané prostřednictvím malého Vilíka. Jeho
kamarádky víly a duchové přírody mu vyprávějí o světě, jaký kdysi (dnes?) byl a jaké má štěstí, že žije
v jeho (lepším) světě.
vlastní anotace, 12/20/2018

Wechterowitz, Przemyslaw: Obejmi mě, prosím
Brno: Host, 2017, 35 s.
Úplně ze všeho nejlepší je někoho obejmout. A svět se hned stane krásnějším. Jednoho rána prozradí
táta Medvěd svému synkovi tajemství: nejbáječnější způsob, jak prožít krásný den, je někoho
pořádně obejmout. Medvídka okamžitě napadne: Tak pojďme obejmout našeho souseda pana
Bobra! A taky slečnu Lasičku! Zajíce! Vlka! Housenku! Než zapadne slunce, táta se synkem obdarují
svým vřelým objetím každého obyvatele lesa. Opravdu každého? Nebo snad přece jen na někoho
zapomněli? Dojemný příběh o tom, že prosté objetí – pokud je skutečně od srdce – dokáže zázraky.
Zkuste to. Obejměte své dítě, společně si čtěte a smějte se roztomilým a vtipným obrázkům.
Kniha získala Literární cenu hl. m. Varšavy 2014 a ocenění White Ravens 2014.

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/obejmi-me-prosim-1378,
2/19/2018
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Weitze, Monika: Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a jak
všechno dobře dopadlo
Praha: Thovt, 2005, 28 s.
Ze šťastného slůněte se stane smutné a nešťastné stvoření, když se jeho rodina přestěhuje na jiné
místo a ono přijde o nejlepšího kamaráda. Až moudrá sova mu dá rady, které ho vrátí do života.
Knížka laskavým způsobem pomáhá dětem v tíživých životných situacích. V případě změny,
přestěhování, ztráty starých kamarádů, vyrovnání se s novou situací.
http://www.bibliohelp.cz/knihy/jak-bylo-male-ruzove-slune-jednou-velmi-smutne-jak-vsechnodobre-dopadlo, 2/19/2018

