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Brenckert, Eva: Péťa sviští ze svahu
Praha: Albatros, 2012, 32 s.
Péťa tráví prázdniny na horách. V lyžařské škole potká nového kamaráda Frantu. Kluci by radši jezdili
rychle, a tak se oddělí od ostatních dětí a vydají se za dobrodružstvím na sjezdovce. Příjemně je mrazí
v žaludku, ale co je na začátku napínavé, může být také pořádně strašidelné. První ze série veselých
knížek o malém Péťovi.
https://www.databazeknih.cz/knihy/peta-svisti-ze-svahu-173375, 1/9/2018

Brycz, Pavel: Neboj se, vždyť máš česnek
Praha: Euromedia, 2018, 68 s.
Emil je překvapený. Konečně pojede někam na prázdniny! To mu budou kluci závidět. Jede do vesnice
Hrob, k babičce a dědovi, kteří se starají o tamní hřbitov, děda je dokonce hrobník. Proč ale dávají
do každého jídla česnek? Po strašidelném půlnočním setkání to Emil pochopí. Užije si krásné
a dobrodružné prázdniny a ještě zařídí, že spolu jeho rodiče a prarodiče začnou zase mluvit.
vlastní anotace, 1/16/2019

Bussell, Darcey: Malá baletka. Nela a tančící kocour
Praha: Mladá Fronta, 2018, 88 s.
Nela je už třetí holčička, která s kouzelnými baletními střevíčky cestuje do Země kouzel, kde žijí
postavy ze všech baletů. Jejím průvodcem se stane bratr Kocoura v botách a hned při první návštěvě
na ni čeká těžký úkol. Podaří se Nele a kocourovi zlomit kletbu Zlé víly?
vlastní anotace, 1/16/2019

Campbell, Jen: Franklinova létající knihovna
Brno: Cpress, 2017, 32 s.
Opravdu se všichni lidé bojí draků? I tak hodných, jako je Franklin, kteří jim chtějí číst z knížek?
Ne, naštěstí je tu Luna! Malá holčička, která se s drakem Franklinem skamarádí. Povídají si spolu
o knížkách, které přečetli a dokonce si spolu otevřou neobyčejnou knihovnu.
vlastní anotace, 1/16/2019
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Ciprová, Oldřiška: Ema a jednorožec
Praha: Grada, 2016, 107 s.
Série. Ema byla úplně normální holka, která má stejné starosti jako její vrstevnice. Zdál se jí sen
o jednorožci a než se nadála, ocitla se v pohádce. Nebo ne? Pak zjistila, že její babička nosí prsten
s kouzelným krystalem a že v jejich rodině se dědí magické schopnosti. A tak se pro Emu sny
i pohádky staly skutečností. Kouzelný příběh o velkém kamarádství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelny-roh-308421, 1/9/2018

Funke, Cornelia: Měsíční drak
Brno: Cpress, 2016, 36 s.
Světlo měsíce v úplňku je kouzelné, to ví i Filip. Vždyť právě jedné takové noci se stalo, že neuklizené
hračky na koberci obživly. Rytíř pronásledoval draka a Filip ho chtěl zachránit. Jenže se zmenšil!
Půvabný příběh o přátelství a o tom, že být statečný je důležitější, než být velký.
https://www.databazeknih.cz/knihy/mesicni-drak-278207, 1/25/2018

Hayes, Sam: Stella a noční skřítkové
Praha: Baronet, 2017, 104 s.
Stella se rozhodně nenudí. V první knížce dostane nové brýle, které jí umožní vidět skřítky a seznámí
se se Šmodrchalkami, které cuchají spícím dětem vlásky. Proč to dělají? Stella vymyslí skvělý plán,
díky kterému jsou Šmodrchalky zachráněny a dětské vlásky také. V druhé knížce se Stella seznámí
se skřítky, které berou dětské zoubky schované pod polštář pro zoubkovou vílu. Tady je těžká situace
a jedna moc smutná skřítka. Pomůže Stella? Kouzelné čtení o přátelství pro malé víly.
https://baronet.cz/stella-a-nocni-skritkove-smodrchalky, 1/9/2018

Kasdepke, Grzegorz: Nechci být princezna
Brno: Cpress, 2017, 32 s.
Kdo by si pomyslel, že se z tak malé holčičky stane tak strašlivý drak? Rozhodně ne její maminka
a tatínek. Dokonce ani babička. Jen dědeček měl trochu podezření. Krásný příběh s laskavým
humorem o jedné malé holčičce, která se nenechala svazovat tím, co se od ní očekávalo.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nechci-byt-princezna-360047, 1/9/2018
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Krolupperová, Daniela: Vědí draci o legraci
Praha: Euromedia, 2018, 57 s.
Veselá moderní pohádka od známé české autorky o neohrožené princezně, která vidí svět kolem
sebe, jaký je, a při rozhodování se neřídí strachem a předsudky, ale svým zdravým rozumem.
A tak když se do království přistěhuje nešťastný osamělý drak, nepropadá panice jako ostatní
obyvatelé, ale snaží se přijít na to, jak mu v jeho situaci pomoci. Knížka je vhodná pro nácvik
genetické metody prvního čtení, neboť je vysázená velkými písmeny.
https://www.databazeknih.cz/knihy/vedi-draci-o-legraci-363587, 1/16/2019

Kšajtová, Marie: Zuzanka v Dalekoširoku
Praha: Albatros, 2017, 83 s.
Když Zuzanka objeví pod postelí zatoulaný knoflík, není na tom ještě nic zvláštního. Jenže knoflík není
obyčejný. Dokáže se proměnit v létající talíř a vezme Zuzanku na výlet do vesmíru. Navštíví spolu
různé podivné planetky, např. planetku zapomenutých panenek nebo planetku ztracených rukavic
a další. Ale pozor! Kdopak to střílí po balonkách, které ulétly dětem?
vlastní anotace, 1/16/2019

Lind, Asa: Písečný vlk
Praha: Euromedia, 2017, 116 s.
Malá Zacharína se s rodiči přestěhovala na ostrov, kde nemá žádné kamarády. Jednoho dne při hře
na pláži vyhrabe z písku zvláštní bytost, písečného vlka. Stanou se z nich kamarádi, prožijí mnoho
zajímavých dobrodružství a také si spolu povídají. Právě z jejich hovorů děti získají spoustu námětů
k zamyšlení, např. jak vypadá strašidlo, co je vidět ve tmě nebo jak velký je vesmír.
vlastní anotace, 1/16/2019
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Lobel, Arnold: Prasátko na útěku
Praha: Albatros, 2018, 65 s.
Prasátko si spokojeně žilo na malém statku. Ale jednoho dne se statkářka pustila do velkého úklidu,
a co se nestalo! Vyčistila dvorek a zbavila se i bahnitého rybníčku, v kterém si prasátko tak lebedilo.
Milé prasátko se hrozitánsky dopálilo a v noci uteklo. Vyběhlo hledat novou pěknou měkoučkou
bažinku!
https://www.databazeknih.cz/knihy/prasatko-na-uteku-382906, 1/16/2019

Maďarková, Kateřina: Justýnka a asistenční jednorožec
Praha: Albatros, 2017, 88 s.
Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale dočista chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, šedivě,
úplně bez nápadu. Naštěstí se jí dostane pomoci od asistenčního jednorožce Huberta.
Ten ji za pouhých šest dní naučí věci kolem sebe vidět úplně jinak – najednou je svět kolem ní
barevný, plný dobrodružství a zážitků.
https://www.databazeknih.cz/knihy/justynka-a-asistencni-jednorozec-343587?show=binfo, 1/9/2017

Mornštajnová, Alena: Strašidýlko Stráša
Praha: Albatros, 2018, 64 s.
Malé strašidlo se všeho bálo, dokonce i svého jména, tak mu začali říkat Stráša. Protože se bál i tmy,
chodil ven ve dne a tak se seznámil s Matějem, který byl na hradě na školním výletě. Tím začalo
Strášovo veliké dobrodružství, pro svého kamaráda se odvážil opustit hrad a dokonce se zapojil
do pátrání po ztracené kočce.
vlastní anotace, 1/16/2019

Pospíšilová, Zuzana: Zimní škola v přírodě
Praha: Grada, 2017, 80 s.
Vydejte se po tajemných stopách a zlepšete se ve čtení! Když Robin, Jenda, Vojta a Ondra zjistí,
že se na kopci za horskou chatou objevují obrovité šlápoty ve sněhu a sáňky se zničehonic samy
prohánějí po svahu, je jasné, že se na zasněženém obzoru rýsuje velká záhada…
https://www.databazeknih.cz/knihy/zimni-skola-v-prirode-tajemne-stopy-358563, 1/9/2018
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Pospíšilová, Zuzana: Kouzelná třída v muzeu
Praha: Bambook, 2018, 72 s.
Oblíbení hrdinové se vracejí! Taky jste si mysleli, že se nezbední prvňáci už nikdy s vílou Jasmínou
nesetkají? Když žáci kouzelné třídy dostanou za odměnu prázdninovou vstupenku do muzea, netuší,
že je to vstupenka do míst, kam se jen tak někdo nedostane. Vítejte v muzeu, bude se čarovat
a cestovat!
https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelna-trida-kouzelna-trida-v-muzeu-398160, 1/16/2019

Ričlová Lachoutová, Irena: Přání od jezera draků
Praha: Krigl, 2018, 95 s.
Originální pohádkový příběh o tajemném jezeru, které mohl najít jen neobyčejný člověk, o zakletém
drakovi, po kterém dali lidé jezeru jméno, o princi, který chtěl být raději kovářem a o dětském
přátelství, které přerostlo v lásku. Koktejl ingrediencí, které nejsou nové, ale správně namíchané
a napínavě podané.
vlastní anotace, 1/16/2019

Robberecht, Thierry: O vlkovi, který vypadl z knížky
Praha: Paseka, 2017, 24 s.
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc
se bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky,
princezny a dokonce i dinosaury…A mezitím kdesi hořce pláče holčička s červeným čepečkem,
protože vlk z její pohádky se někde ztratil. Jak tenhle zmatek dopadne, to vám tedy neprozradíme…
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-vlkovi-ktery-vypadl-z-knizky-350191?show=binfo, 1/9/2018

Rožnovská, Lenka: Já, štěně
Praha: Albatros, 2018, 46 s.
Co všechno se musí malé štěně naučit, než si pro něj může přijít nový páníček? Než se ze štěněte
stane pes, musí zvládnout spoustu věcí… Ale o tom už vám v nové knížce Lenky Rožnovské povypráví
jedno neobyčejné štěně samo – štěně Charlie, štěně komediant, a dokonce štěně záchranář!
https://www.databazeknih.cz/knihy/ja-stene-378889, 1/16/2019
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Rožnovská, Lenka: Ty, ty, ty, Matyldo
Praha: Bambook, 2018, 86 s.
Vyprat sešity v akváriu, mluvit tajnou faraonskou řečí, přidusit tatínka, na to je Matylda expert.
Jak říká její bratr Šimon, na Matyldu by si rodiče měli pořídit zbrojní pas. Při čtení této knížky hrozí
břichabol z nadměrného smíchu! Matyldiny lapálie jsou tu pro radost všem začínajícím čtenářům.
https://www.databazeknih.cz/knihy/ty-ty-ty-matyldo-378675, 1/16/2019

Schaapman, Karina: Dům myšek. Pouť
Praha: Meander, 2017, 64 s.
Do města přijela pouť! Sam a Julie se nemohou dočkat, když pozorují, jak se staví jednotlivé atrakce:
házení míčků, autodrom, strašidelný zámek… a co teprve to nejlepší! Velikánská horská dráha, která
bude sahat až do třetího patra Domu myšek. Ale je tu jeden problém: za atrakce se platí a oni nemají
peníze. Kde by si tak mohli přivydělat?
https://www.kosmas.cz/knihy/235485/dum-mysek-pout/, 1/9/2018

Smolíková, Klára: Medvídek Lup a jeho kamarádi
Praha: Mladá Fronta, 2017, 94 s.
S Lupem, jezevcem, zajícem Bonifácem, veverkou Juliánou a havranem Filipem mohou malí čtenáři
zažívat veselá dobrodružství po celý rok. Příběhy sledují cyklus ročních období a proměny přírody.
Zvířecí kamarádi, podobně jako holčičky a kluci, rádi tráví čas venku, baví je hrát si u potoka, skákat
do spadaného listí, dovádět ve sněhu nebo stanovat na ostrově uprostřed rybníka. Komiksy doplněné
hádankami a úkoly.
http://klarasmolikova.cz/kniha/medvidek-lup-jeho-kamaradi, 1/9/2018
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Stančík, Petr: Jezevec Chrujda dobývá vesmír
Praha: Meander, 2017, 26 s.
V příběhu si vynalézavý jezevec Chrujda z lesa Habřince s pomocí geniální sůvičky Stáni postaví
kosmickou raketu. Na její palubě doletí až na Pidilunu, což je maličký měsíc našeho Měsíce. Chrujda
zažije dobrodružství s mimozemšťany a na scéně se opět objeví i jeho starý nepřítel tchoř Smradolf.
Dopadne to dobře? Bude se moci Chrujda bezpečně vrátit do náručí své krásné lasičky Aničky?
Chrujda se dětem představuje už počtvrté. Zvládl natočit film, urychlit se a zase zpomalit, dokonce
se i zamilovat. I tentokrát se můžete těšit na laskavý příběh plný dobrodružství i poučení. Petr Stančík
se nebojí dotknout vážnějších témat, jako je život na vozíčku, ale ani použít humor a nadsázku.
https://www.databazeknih.cz/knihy/jezevec-chrujda-dobyva-vesmir-341681, 1/16/2019

Stará, Ester: Šedík a Bubi
Praha: Euromedia, 2018, 89 s.
Šedík je nejmladší ze tří koťat, a všichni ho odstrkují. Když navíc máma Míla jednoho dne nečekaně
odejde, musí si Šedík hledat vlastní pelíšek. Najde ho na půdě a spolu s ním i novou kamarádku – rok
ztracenou čepici Bubi, kterou nikdo nehledá. Zažije s ní spoustu krásných dobrodružství. A nakonec
se musí rozhodnout – seznámí Bubi s holčičkou, která potřebuje čepici, a vzdá se kamarádky,
ale za cenu, že Bubi zase bude šťastná? Jak všechno s Šedíkem a Bubi dopadne? Samozřejmě,
že dobře! Tato kniha je svým obsahem i zpracováním šitá na míru začínajícím čtenářům a díky
speciálnímu typu písma usnadňuje čtení těm, kdo se potýkají s dyslexií.
https://www.databazeknih.cz/knihy/sedik-a-bubi-362637, 1/16/2019

Štelbaská, Zuzana: Jitřenka
Praha: Fragment, 2018, 71 s.
Jitřenčina zahrádka je pro ni a pro její kamarády kočičku Lízu a pejska Titiho to nejkrásnější místo
na světě. Celé dny si zde hrají, objevují všechna zákoutí a poznávají její obyvatele: krtečka, ježka,
pilné mravenečky nebo malé pavoučky. Pokud se chcete do Jitřenčina království podívat a dozvědět
se, jak to bylo s maličkými housátky, protivnou vosou nebo zahrádkou v pokojíčku, otevřete tuto
knížku plnou překrásných ilustrací a přeneste se tam…
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/50144799/jitrenka/, 1/16/2019

