str. 1

Anotace doporučených knih pro 7. a 8. třídu ZŠ
Barnhill, Kelly: Dívka, která upíjela měsíc ............................................................................................... 2
Brat, Roman: Zlo nemá na kouzlo .......................................................................................................... 2
Braunová, Petra: Dům doktora Fišera .................................................................................................... 2
Březinová, Ivona: Ztraceni ve vlnách ...................................................................................................... 3
Carson, Rea: Po zemi bloudím dál .......................................................................................................... 3
Cohen-Janca, Irene: Poslední cesta ........................................................................................................ 3
Denková, Melita: Já, zamilovaná Isabela, a tajemný rytíř Matias .......................................................... 4
Dvořáková, Petra: Každý má svou lajnu ................................................................................................. 4
Edgar, Silene: 14-14 Přátelství napříč staletími ...................................................................................... 4
Evans, Mary Maz: Kdo pustil ty bohy?.................................................................................................... 5
Fitzgerald, Sarah Moore: Jablečný koláč plný naděje ............................................................................ 5
Hoffman, Barry: Barva krve .................................................................................................................... 5
Janotta, Anja: Klub teoretiků a třeskutá srážka s realitou ...................................................................... 5
Kramerová, Tereza: Dívka s havraními křídly ......................................................................................... 6
Littman, Sarah Darer: Za sedmero mrakodrapy ..................................................................................... 6
Manning, Sara: Nemožná holka@adorkable .......................................................................................... 6
Matocha, Vojtěch: Prašina ..................................................................................................................... 6
Närhi, Kati: Agnes a sedmý host ............................................................................................................. 7
Nix, Garth: Clariel ................................................................................................................................... 7
Pitcherová, Annabel: Moje sestra žije na krbové římse ........................................................................ 7
Rečková, Jana: Labyrint u Mrtvého ženicha ........................................................................................... 8
Sales, Leila: Cesta do budoucnosti ......................................................................................................... 8
Stewner, Tanya: Alea dívka moře - Volání hlubin................................................................................... 8
Townsendová, Sue: Deník Adriana Molla ............................................................................................... 9
Válková, Veronika: Husité - Ve znamení kalicha .................................................................................... 9

str. 2

Barnhill, Kelly: Dívka, která upíjela měsíc
Praha: Argo, 2018, 332 s.
Spletitý napínavý příběh plný magie, čarovných bytostí a událostí…nad lesem se shlukují obrovská
hejna hrozivých ptáků, pod zemským povrchem se probouzí sopka a kolem obchází žena s tygřím
srdcem. Odříznutá vesnice pod svrchovanou vládou starosty. Dívka plná kouzelné moci, kterou
si neuvědomuje a neumí ji používat. Bláznivá žena zavřená roky ve věži. Čarodějka, která všechno
spojuje…Příběh o lásce i odvaze postavit se skutečnému zlu.
vlastní anotace

Brat, Roman: Zlo nemá na kouzlo
Praha: Albatros, 2015, 144 s.
Příběh třináctileté Martiny a kluka Marina. Oběma říkají Marťo. Kluk je Číňan. Příběh první lásky,
ale především kontrast mezi sociálními vrstvami dětí - někdo má hluboko do kapsy a někdo si může
dovolit co si přeje, boj o své místo na slunci a jak to chodí mezi mládeží na sociálních sítích.
Dívka Marťa používá i kouzla a triky, které ji naučil její táta-kouzelník. Čtivý příběh!
https://www.databazeknih.cz/knihy/zlo-nema-na-kouzlo-243893, 1/30/2018

Braunová, Petra: Dům doktora Fišera
Praha: Albatros, 2017, 149 s.
Příběh o dětech Petroví a Kristýně, kteří objeví tajemný dům ve kterém bydlí jeden podivín.
Podivín doktor Fišer a jeho "Frankenstein", kluk- spíš klon a jmenuje se Patrik. Poutavé vyprávění,
až do samého konce velmi napínavé a částečně i smutné. Uvěřitelné.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kronika-rodu-iremongeru-kronika-rodu-iremongeru-smetistejn300902, 1/30/2018
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Březinová, Ivona: Ztraceni ve vlnách
Praha: Albatros, 2017, 107 s.
Spoj síly a přežij! První kniha řady GO! – Gangu odvážných. Měl to být výlet, na který nikdy
nezapomenou. Nikoho ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa. Zámořská loď, na které
se plavili, začala hořet. Po chaotické evakuaci se parta šesti dětí ocitá na člunu, který je unáší širým
oceánem pryč. Po strastiplné plavbě se všichni zachrání na opuštěném ostrůvku v Karibiku. Přežili,
ale co bude následovat?
https://www.databazeknih.cz/knihy/ztraceni-ve-vlnach-352355, 12/7/2017

Carson, Rea: Po zemi bloudím dál
Praha: CooBoo, 2017, 351 s.
Lee Westfallová kolem sebe umí vycítit zlato. Zlaté žíly hluboko v zemi, malé valounky v proudu řeky.
Díky tomu dokáže uživit svou rodinu i během třeskutých zim. Zlato pro ni znamená teplo, život
a domov, dokud se neobjeví muž, který chce její dar zneužít pro sebe. Když ji připraví úplně
o všechno, uteče Lee do Kalifornie. Kde jinde může dívka s magickými schopnostmi hledat útočiště
než ve městě, v němž bylo právě objeveno zlato?
https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/6538-po-zemi-bloudim-dal, 9/21/2018

Cohen-Janca, Irene: Poslední cesta
Brno: Petrkov, 2017, 57 s.
Pravdivý příběh židovských dětí nuceně přestěhovaných z domovského sirotčince do Waršavského
gheta a později deportovaných do koncentračního tábora Treblinka. Naštěstí nad dětmi bdí doktor
Korczak, který je neopustí …Krátký, ale silný příběh o krutosti války. Výpověď o odvaze a síle lidského
ducha.
vlastní anotace
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Denková, Melita: Já, zamilovaná Isabela, a tajemný rytíř Matias
Frýdek -Místek: Alpress, 2017, 187 s.
Ocitnete se v Brtnici (městečko kousek od Jihlavy), Isabela má prázdniny a v Brtnici je dodnes
středověký hrad. Isa se zamiluje do tajemného rytíře, cestuje časem a zažívá prázdnivé dobrodružství,
o kterém sní každá holka.
vlastní anotace

Dvořáková, Petra: Každý má svou lajnu
Praha: Host, 2017, 144 s.
Ne každý gól znamená výhru. Ne všechno je takové, jak se na první pohled jeví. Sourozence Adama
a Kateřinu pojí s ostatními nejen život na malém městě, společná škola a přátelství, ale především
florbal. Trénují několikrát týdně a doufají ve vítězství v Krajském poháru. Jak uspět ve sportu
však zdaleka není jejich jedinou starostí. Doma to houstne, rodiče se hádají a Richardova parta volí
stále drsnější praktiky. Stane se Eliška Adamovou holkou, nebo jen pomáhá Richardovým gorilám
v jejich neférovém jednání? Může Richardův otec koupit jeho týmu výhru? V čem všem má prsty
malá Váva? A kdo dá vítězný gól? Zahrajte si s nimi florbal a zažijete mnohem víc než jedno florbalové
vítězství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kazdy-ma-svou-lajnu-327317, 1/25/2018

Edgar, Silene: 14-14 Přátelství napříč staletími
Praha: CooBoo, 2017, 210 s.
Knihu napsali dva autoři, kteří se v ději mistrně prolínají. Vypráví o velkém přátelství dvou chlapců
Hadriena a Adriena, kteří si myslí, že žijí jen pár kilometrů ve Francii od sebe. Oba dva prožívají stejné
problémy ve škole, s rodiči, s dívkami jako většina kluk jejich věků. Jednoho dne se rozhodne Adrien,
že navštíví Hadriena a zjistí, že vesnice neexistuje a že je dělí téměř 100 let. Hadrien žije v roce 1914
a Adrien v roce 2014. Adrien se snaží Hadrienovi co nejvíce pomoci, např. pošle léky jeho nemocné
sestřičce a hlavně ho chce informovat o blížící se první světové válce. Jak tento příběh dopadne?
Zachrání Adrien Hadriena?
https://www.databazeknih.cz/knihy/14-14-pratelstvi-napric-staletimi-325440, 12/15/2017
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Evans, Mary Maz: Kdo pustil ty bohy?
Praha: Fragment, 2017, 276 s.
Elliot žije se svou nemocnou maminkou a přeje si být šťastný. Do života mu vtrhne dívka se stříbrnými
vlasy Panna, ano jedno ze znamenií zvěroruhu a Elliot má po klidu. Panna je pověřena tajným
posláním a Elliota vezme sebou do svého světa olympských bohů...humorné skvělé fantasy.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejtemnejsi-cast-lesa-251514, 1/30/2018

Fitzgerald, Sarah Moore: Jablečný koláč plný naděje
Praha: CooBooo, 2015, 187 s.
Oscar Dunleavy, který dělával ty nejlepší jablečné koláče na světě, je nezvěstný, možná dokonce
mrtvý. Zdá se, že to vlastně nikoho nepřekvapuje. Až na Meg, jeho nejlepší kamarádku a jeho
mladšího brášku Stevieho. Obklopeni zármutkem a zmatky se Meg a Stevie rozhodnou zjistit,
co se Oskarovi opravdu stalo. Společně se pak učí, co znamená věrnost a kamarádství, a jak moc
důležitá je síla se nevzdat. Báječná kniha o dospívání, nejistotách, přátelství a kouzelných jablečných
koláčích, které znamenají naději. Protože jakmile si do jednoho kousnete, budete se už navždycky
na svět dívat jinak a všechno bude tak, jak má.
https://www.databazeknih.cz/knihy/jablecny-kolac-nadeje-229639, 1/30/2018

Hoffman, Barry: Barva krve
Praha: Mladá fronta, 2012, 291 s.
Výborná historická detektivka pro mládež, dokonce i s vraždami v klášteře, nechybí láska a popis
života ve 14. století.
vlastní anotace

Janotta, Anja: Klub teoretiků a třeskutá srážka s realitou
: Fragment, 2018, 242 s.
Partička tří kluků, kteří vedou blogy o číselných kódech, o starém Římě a vlastně skoro o všemteoreticky! Naštěstí mají kamaráda Knuta, který jim vždy v nesnázích čili v realitě pomůže.
vlastní anotace
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Kramerová, Tereza: Dívka s havraními křídly
Praha: Vědomý život, 2018, 152 s.
Miriam je dívka, která si uchovala kontakt s duchovním světem. Vidí do sebe i ostatních a bravurně
využívá svoji mysl tak, aby ona sloužila jí, a ne naopak. V knize vás nechá nakouknout do svého
vnitřního světa i do zkušeností z běžného života.
https://www.databazeknih.cz/knihy/divka-s-havranimi-kridly-360365, 12/20/2018

Littman, Sarah Darer: Za sedmero mrakodrapy
Praha: Fragment, 2017, 171 s.
Když Sněhurčina dcera dostane od matky pudřenku se zrcátkem, aby se zvládla připravit na školní
ples, začnou se dít věci. Rosie má pocit, že z pudřenky vychází hlas. Ale radí jí dobře?
vlastní anotace

Manning, Sara: Nemožná holka@adorkable
Praha: Knižní klub, 2013, 316 s.
Příběh teenagerky s láskou ve virtuálním světě, je to nebezpečné, ale nikdo tomu nevěří. Závislost
na on-line virtuálním světě. Otázky a odpovědi dospívající dívky a kluka, pohled dvou rozdílných
povah, plusy a mínusy internetu a blogu.
vlastní anotace

Matocha, Vojtěch: Prašina
Praha: Paseka, 2018, 240 s.
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrají dvě party po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět.
Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh.
https://www.databazeknih.cz/knihy/prasina-369662, 12/20/2018
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Närhi, Kati: Agnes a sedmý host
Praha: Paseka, 2017, 145 s.
Detektivní komiksový příběh v severském stylu. Agnes je s matkou na dovolené na zámku podivného
hraběte orkoroly. Snad každý host má nějaké tajemství a všichni se snaží přijít na to, co tají ostatní.
Na co přijde Agnes?
https://www.cbdb.cz/kniha-196781-po-zemi-bloudim-dal-walk-on-earth-a-stranger, 12/20/2018

Nix, Garth: Clariel
Praha: triton, 2016, 423 s.
Clariel je dcera jedné z nejvýznačnějších rodin ve Starém království. Sní o tom, že bude vést prostý
život v ústraní. Zjišťuje však, že takového cíle lze jen obtížně dosáhnout, když se v hlavním městě
volně pohybuje nebezpečná volnomagická bytost, rodiče ji chtějí provdat za zabijáka a proti starému
a uzavřenému králi Orrikanovi se plánuje revoluční spiknutí. Clariel v sobě objeví magické schopnosti,
s nimiž se však zároveň pojí velká nebezpečí. Odolá svodům moci, unikne před nechtěným
manželstvím a zachrání krále?
http://www.databazeknih.cz/knihy/stare-kralovstvi-clariel-284136, 12/28/2016

Pitcherová, Annabel: Moje sestra žije na krbové římse
Praha: Slovart, 2017, 200 s.
Stěhování mělo představovat příležitost, jak se odstřihnout od toho, co se stalo před pěti lety,
a začít znovu. Jenže i v novém domově se desetiletému Jamiemu zdá, že je vše při starém – táta pije,
máma dál žije s cizím pánem, sestra Jas nejí, kocoura Rogera to nezajímá a sestra Rose je pořád
na krbové římse. A k tomu ho ještě posadí do lavice s jedinou muslimkou ve škole! Jak z toho ven?
Sebere Jamie odvahu zdolat útrapy tak jako jeho oblíbený Spider-Man? Vtipný i křehký příběh
o klukovi, který se snaží zachránit svou rodinu, a o superhrdinství všedního dne.
https://www.databazeknih.cz/knihy/moje-sestra-zije-na-krbove-rimse-335563, 1/25/2018
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Rečková, Jana: Labyrint u Mrtvého ženicha
Ostrava: Fantom Print, 2017, 303 s.
Příběh mladých hrdinů, party, která si říká "Zrůdičky", kteří se nebojí upírů a vydávají se do katakomb
ve svém městečku. Jenže pod zemí je vše jiné než se dá očekávat. Výborné fantasy!
https://www.databazeknih.cz/knihy/labyrint-u-mrtveho-zenicha-349985, 1/30/2018

Sales, Leila: Cesta do budoucnosti
Praha: Albatros, 2017, 280 s.
Bristol, Anglie 1940. Kitty a Charlotte jsou nerozlučné kamarádky, které sní o cestování v čase.
Otec Charlotte se totiž jako vědec cestováním v čase zabývá, pracuje na tajném projektu pro britskou
vládu. Kvůli tomu ho jednoho dne unesou němečtí špioni, stejně jako Kitty s Charlotte. Charlotte
se ve chvíli, kdy jim jde o život, podaří speciální branou odcestovat do budoucnosti, a zachránit
si tak život. Neví ovšem, kde a kdy přesně se vynoří, ani co se stalo s jejím otcem a nejlepší
kamarádkou. Najde je?
https://www.databazeknih.cz/knihy/cesta-do-budoucnosti-358419, 1/30/2018

Stewner, Tanya: Alea dívka moře - Volání hlubin
Praha: Fragment, 2016, 288 s.
Alea odjakživa miluje vodu. Zároveň z ní má ale velký respekt. Trpí totiž vzácnou nemocí a kontakt
s ledovou vodou by jí mohl způsobit smrt. Alespoň tak to prý řekla její adoptivní matce žena, která
ji nechala jako malé děvčátko na pláži, a pak navždy zmizela.
http://www.databazeknih.cz/knihy/alea-divka-more-volani-z-hlubin-288617, 12/15/2016
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Townsendová, Sue: Deník Adriana Molla
Praha: Mladá fronta, 2008, 144 s.
První z oblíbené série deníků Adriana Molea zastihuje hlavního hrdinu ve věku třinácti a půl roku.
Je to pro něj nelehká doba, puberta s ním cloumá, svět je plný hlupáků a zabedněnců, kteří pro jeho
umělecké vzlety nemají špetku pochopení. On je však pevně rozhodnutý statečně nést těžký úděl
intelektuála. A jako by neměl dost starostí sám se sebou, doma vrcholí rodinná krize, matka odchází
a Adrian zůstává s otcem, nepraktickým smolařem, navíc právě propuštěným z práce. A do toho
všeho se ještě Adrian smrtelně vážně zamiluje do Pandory. Uprostřed osobních trablů a zmatků
však hrdina dokáže svérázným klukovským pohledem sledovat a s neodolatelným anglickým
humorem komentovat vážné i nevážné problémy, které hýbou britskou společností
https://www.databazeknih.cz/knihy/deniky-adriana-molea-tajny-denik-adriana-molea-3263,
12/20/2018

Válková, Veronika: Husité - Ve znamení kalicha
Praha: Bambook, 2017, 154 s.
Opět další příběh dívky Báry a její výprava do minulosti, tentokrát do města Tábora a setkání s malým
husitským bojovníkem-práčetem. Autorka ve čtenářích probudí zájem o naší historii. Nechybí humor
a dobrodružství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelny-atlas-putovani-casem-dobrodruzne-vypravy-dominulosti-husite-ve-znameni-kalicha-135353, 1/30/2018

