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Applegate, Katherine: Strom naděje
Praha: Albatros, 2018, 224 s.
Starý dub vypráví příběh o měnícím se světě, do něhož nesmí zasahovat. Lidé na něj věší svá přání. Je
domovem mnoha zvířecích rodin, které se budou muset odstěhovat, protože dub má být pokácen.
Rozhodne se porušit pravidla a promluví k dětem. S pomocí zvířecích přátel se snaží splnit jedno
přání.
vlastní anotace,

Bednarek, Justyna: Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek
Brno: Host, 2017, 157 s.
Vtipná odpověď na otázku, kam při praní mizejí ponožky z páru, vyprávěná s radostí a pro radost.
Roztomilá knížka přináší příběhy deseti ponožek, každá z nich zažívá své dobrodružství. Zavede vás do
pohádky, na plavbu po moři i mezi bojující růže. A stejně jako je každý příběh jiný, tak je osobitá i
každá ponožka: jedna je vlněná, druhá chlupatá, třetí hedvábná… Jakou asi mají povahu? Kam se
vypraví? Jaký je čeká osud?
https://www.databazeknih.cz/knihy/neobycejna-dobrodruzstvi-deseti-ponozek-ctyr-pravych-a-sestilevych-344510, 20.12.2018

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
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Březinová, Ivona: Ňouma z áčka
Praha: Albatros, 2018, 78 s.
Hlavní hrdina, Toník, je považován třídou za nevýrazného kluka. Podle nich je nešikovný, dá se na něj
všechno svést, protože se neumí bránit. Může za to i jeho maminka, která se o něj bojí. Bratra má o
11 let staršího a tatínek bývá kvůli zaměstnání často pryč. A tak je Toník vydán maminčině výchově
napospas. Situace se ale změní jednoho dne, kdy spolužačka, dostane astmatický záchvat a jediný
Toník , na rozdíl od ostatních, ví jak se zachovat. Za pomoci ostatních, kterým najednou v kritické
situaci velí, jí pomůže. Od 8 let.
https://tritius.booksy.cz/detail/229532?search=de34c9fc-ccc3-4d49-8f97-c9ac3c23594d&si=1,
16.12.2019

Březinová, Ivona: Řád sladkého sněhuláka
Praha: Albatros, 2019, 87 s.
Další z knih „Má to háček“ popisuje, jak hlavní hrdina poznává, že s ním není zdravotně něco v
pořádku. Na soustředění karatistů zkolabuje a následně se dovídá, že má cukrovku. Zpočátku odmítá
spolupracovat, ale postupně se naučí píchat si injekce a zažije i prázdninové soustředění stejně
nemocných dětí s jejich sourozenci. Tam se setká i s krizovou situací, která popisuje, jak postiženému
pomoci.
https://tritius.booksy.cz/detail/227457?search=e28ec120-ff7d-4e23-9bdd-619c122672ce&si=1,
20.12.2019

Burdová, Anna: Natálka a svět vzhůru nohama
Praha: Fragment, 2019, 65 s.
Natálka se v den svých narozenin doví, že tatínek se odstěhoval. Změní se jí tak nejen den, na který se
těšila, ale i celý další život. Hned při prvním setkání jí tatínek seznamuje s tetou Kamilou a jejím
synem Borkem. Má u nich dokonce i svůj pokojík. Všechno je pro ni nové a neznámé situace se bojí.
Postupně si zvyká. Ve škole dostane několik špatných známek a musí s maminkou změnit svou
přípravu na vyučování. Seznámí se s třeťačkou Sašou, které se také rozešli rodiče. Saša pozve Natálku
na návštěvu do jezdeckého klubu, kde se učí jezdit na koni. Kniha má otevřený konec, ve kterém se
dostávají jakoby maminka, tatínek, teta Kamila i Borek v mysli Natálky na stejné místo.
https://tritius.booksy.cz/detail/241476?search=a116258d-1865-4222-a272-ab84ad4ca86e&si=1,
8.1.2020
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Ciprová, Oldřiška: Netahej vlka za ocas
Brno: 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

Čech, Pavel: Dobrodružství Rychlé Veverky 5 - Tajemná krabička
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2019, 112 s.
Příběhy Rychlé Veverky navazují na to nejlepší z domácí komiksové tradice – čtenářům nabízejí
ladovsky dobromyslný humor, sekorovsky rozpustilou hravost i foglarovskou touhu po dobrodružství,
které jistě čeká za nejbližším rohem. Přitom je tato série zcela svébytná a její autor v každém
pokračování přichází s novými nápady. Pátý díl tak vypráví o lásce ke knížkám, staré indiánské
legendě nebo jednom dramatickém únosu.
https://www.petrkov.cz/dobrodruzstvi-rychle-veverky-tajemna-krabicka, 17.12.2019

Dahl, Roald: Avlež kífla
Praha: Euromedia, 2019, 60 s.
Vtipná knížka, s nadsázkou ukazující lidskou zaslepenost až hloupost. Pan Hups a paní Stříbrná bydlí v
jednom domě pod sebou. Panu Husovi se paní Stříbrná líbí, a tak vymyslí zajímavý plán, aby si ho
sousedka všimla. Splní její přání, aby Alfík začal růst tak, jak si přeje. Šikovně postupně želvu
vyměňuje za jiné jedince. Paní Stříbrná nejenže nic neodhalí, ale její obdiv k panu Husovi vyústí na
závěr knihy k žádanému cíli a oni se stanou manželi
https://tritius.booksy.cz/detail/240348?search=cbf8eb44-4f32-4a88-9c09-8c3ca145b419&si=1,
21.12.2019
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Fišerová, Ilona: Druhé housle
Praha: Albatros, 2018, 115 s.
Tony se s velkou rodinou právě přistěhoval do nového města, navíc do domu, ve kterém nejspíš
straší. Rád hraje míčové hry, nejraději ze všeho kin ball, týmový sport s velkým balonem. Ríša je
Tonyho pravý opak: maminka mu láskyplně říká Otesánku, protože má pár kilo navíc, a spíš než na
hřišti byste ho potkali v hudební škole. Přestože jsou každý jiný, rychle se spřátelí. Tony učí Ríšu kin
ball a Ríša by byl moc rád, kdyby Tony začal chodit na housle. Jenže je tu háček: kluci nemají druhé
housle. Rukopis knihy zvítězil v literární soutěži Albatrosu pro rok 2017 na téma Potkali se ve škole.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-bydli-ve-starem-dubu-239615, 15.12.2018

Futová, Gabriela: Panejo a strašidelná škola Elvíry Moudré
Praha: Slovart, 2018, 134 s.
Elvíra Moudrá je zelená. Má natahovací uši. A je to učitelka. Ne jen nějaká obyčejná. Je to učitelka v
skřítkovské škole. Učí skřítky to, co potřebují k přežití – důkladně se schovat, chodit absolutně
potichu, zneviditelnit se, rychle utéct před kočkou, ale hlavně překonat svůj strach. Vždyť strach má
velké oči. A co je nejdůležitější pro takového skřítka? No přece umět se co nejdokonaleji skrýt! A
nenechat se sežrat kočkou, samozřejmě…
https://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/pro-deti-a-mladez/brio/panejo-a-strasidelna-skola-elvirymoudre.html?page_id=19407, 16.12.2018

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
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Gibbes, Lesley: Fox: Záchrana policejní akademie. Dobrodružství policejního
psa.
Praha: Fragment, 2017, 77 s.
Foxovi se splnil sen – byl přijat na policejní akademii a stane se z něj tajný policejní agent. Nejprve ale
musí projít náročným tréninkem. Ten začíná pěkně zostra. Někteří psi procházející výcvikem se zranili
a musí odjet na léčení. Vypadá to, že nejde o náhodu, ale záměr! Kdo za tím asi stojí a co tím sleduje?
Fox a jeho nový kamarád Remi musí předvést své detektivní schopnosti. Dokážou záhadu vyřešit a
ukážou světu, že z nich budou skvělí agenti?
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34566643/fox-zachrana-policejni-akademie/, 17.2.2018

Hlavinková, Lucie: Projekt pes
Praha: Albatros, 2018, 73 s.
Jendu, teď už šťastného majitele štěněte Dennyho, čekají prázdniny u babičky a dědy v Beskydech.
Společnost mu dělá nezvedený bratranec Robin i nejlepší kamarádka Monika. Čeká je napínavé noční
dobrodružství a dozvědí se toho spoustu o divokých šelmách. Pátrají totiž po zvířeti, které řádí u
sousedů. Navíc se blíží dědečkovy kulatiny, a tak musí vymyslet perfektní dárek. Když se pak sejde
celá rodina, je jisté, že o řadu legračních příhod nebude nouze.
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38809664/projekt-pes-smecka/, 20.12.2018

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-pranich225685, 15.12.2017
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Klímová-Bergmanová, Hana: Dobrodružství pana Wellingtona
Praha: Katzberg, 2018, 224 s.
Pan Wellington je vysloužilý britský bombardér, který vzpomíná na to, jak za války sloužil u 311.
československé bombardovací perutě RAF. Vyprávění s napětím naslouchají jeho okřídlení kamarádi v
hangáru. Dva desetiletí kluci, Tonda a Eda, mají v panu Wellingtonovi svou skrýš „bunkr“. Jednoho
dne si hrají s Morseovým přístrojem ve starém bombardéru. Ten jim náhle začne odpovídat a hned
jim svěří důležitý úkol: vypátrat ztracené československé letce z jeho poslední osádky
https://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruzstvi-pana-wellingtona-366671, 15.12.2018

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

Kruliková, Nancy: Projekt robot. Soutěž pro mladé vědce.
Praha: Mladá Fronta, 2019, 95 s.
Logan navštěvuje třetí třídu. Nemá sourozence, ale má maminku, která vynalézá. Sestrojí mu
„bratrance“ Javu - robota. Svůj vynález považuje za tak dobrý, že Javu přihlásí do Loganovi školy.
Logan tak musí korigovat různé humorné situace, aby jeho spolužáci nepoznali pravdu. I přesto se
třídní šprti rozhodnou zjistit pravdu. Má jim k tomu posloužit spolupráce s Javou ve školní soutěži.
Pravdu nejen že neodhalí, ale díky Javovi v soutěži naprosto propadnou.
https://tritius.booksy.cz/detail/240729?search=fbdc6bf0-1568-443e-a12b-6ba0a1c6d71e&si=2,
9.1.2020
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Lopourová, Marie: Pod zahradou. Ten ztracenejkocour.
Praha: Lika klub, 2019, 145 s.
Zábavné vyprávění o školačce Amálce, jejím kamarádu Toníkovi, ale především o jejich přátelích z
kouzelné zahrady tvoří osu vtipné knihy. I díky legračním ilustracím Karolíny Klinecké se seznámíme s
Tímzatracenýmkocourem i myší Tudlou a pochopíme, že není důležité, jak jsme malí nebo velcí,
podstatné je domluvit se. Originální kniha pobaví malé čtenáře i rodiče.
https://aleph.nkp.cz/F/Y9RSVYP9XVQCIDX5KKRUBT2456P1IR97D2BIA7C8CXNR9XX2QB39844?func=full-set-set&set_number=132800&set_entry=000003&format=999, 10.1.2020

Lunde, Maja: Nejúžasnější věc
Praha: Dobrovský s.r.o., 2018, 56 s.
Zábavný a hravý příběh, jehož hlavní hrdinkou je Ninon. Když se její nejlepší kamarád Choco ztratí,
Ninon je tak smutná, že si je jistá, že už nikdy nebude šťastná. Ale jednoho dne se do vesnice sjedou
věhlasní kuchaři na prestižní soutěž a Ninon v poště najde záhadnou obálku...
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejuzasnejsi-vec-372863, 20.12.2018

Pařízková, Tereza: Stela a 16 huskyů
Praha: Euromedia, 2019, 92 s.
Stela žije v horách s dědou a tátou, který je mašérem (závodí s psími spřeženími). Má velice ráda psy.
Postupně se dovídáme, jak taková psí závodní smečka může vzniknout a jak se v ní psům daří. Na
závěr pak odjíždí celá rodina na Aljašku, kde sledují tatínkův závod.
https://tritius.booksy.cz/detail/240431?search=11bbaaac-aca0-4ea8-bb18-cecd02c8848d&si=1,
18.12.2019

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
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

str. 9

Stará, Ester: Největší přání
Praha: 65. pole, 2017, 35 s.
Velkoformátová dětská kniha vypráví příběh, který děti seznamuje s důležitými tématy současného
světa.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejvetsi-prani-360503, 15.12.2018

Štarková, Petra: Lukáš a profesor Neptun
Praha: Albatros, 2017, 69 s.
Plyšový koník putuje přes moře z daleké Asie až do velkého města v srdci Evropy. Cesta je dlouhá,
plná nezvyklých setkání. Modrý plyšák doufá, že na jejím konci najde někoho, kdo ho bude mít rád,
kdo se stane jeho přítelem. Dočká se?
https://www.databazeknih.cz/knihy/lukas-a-profesor-neptun-359399, 16.02. 2018

Vasejtlová, Barbora: Velký závod
Praha: Albatros, 2018, 125 s.
Osmiletý Tomáš ze všeho nejradši jezdí na kole, jenže v okolí bydlí jen starší kluci, kteří ho mezi sebe
nechtějí brát. Když začne chodit do cyklistického týmu, najde nejen nové kamarády, ale naučí se i
prohrávat, překonávat překážky, i to, jak důležité je hrát fair play.
https://www.databazeknih.cz/knihy/velky-zavod-381999, 15.12.2018

