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Baltscheit, Martin: Jediný den
Brno: Cpress, 2017, 101 s.
Kamarádi divočák s lišákem zažijí vylíhnutí mušky jepice, která je tak líbezná, že je těžké ji nemilovat.
Jenže jako každá jepice má na život jen jeden jediný den. Hodní přátelé ji tu hroznou věc nedokážou
říct, a tak jí namluví, že tím, kdo má brzy odejít, je lišák. Laskavý příběh o přátelství, ztrátě
a nezkrotné síle života.
https://www.databazeknih.cz/knihy/jediny-den-350024, 15.12.2018

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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Dahl, Roald: Čarodějnice
Praha: Euromedia, 2017, 244 s.
Čarodějnice žijí všude po světě a vypadají jako obyčejné ženy. Nenávidí děti a snaží se je vyhubit.
Babička hlavního hrdiny je čarodějnicolog na penzi, ví o čarodějnicích všechno, ale přesto se jí
nepodaří chlapce ochránit. Je proměněn v myš, čímž se před ním otevírají netušené možnosti v boji
proti světovému klanu čarodějnic.
vlastní anotace, 15.12.2018

Dahl, Roald: Kouzelný prst
Praha: Euromedia, 2018, 69 s.
Pan Frejka a jeho synové hrozně rádi loví divoké kachny a vysokou. Holčička, která žije na sousední
farmě, to však nesnáší! Jednoho dne uvidí, že rodina se zase chystá na lov, ukáže na ně
svým kouzelným prstem – a spustí se smršť kouzel a problémů!
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1609763&TL=NLWW, 20.12.2018

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 učitelka ve skřítkovské škole. Učí je to, co potřebují k přežití - důkladně se schovat,
chodit absolutně potichu, zneviditelnit se, rychle utéct před kočkou, ale hlavně překonat svůj strach.
vlastní anotace, 15.12.2018

str. 4

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

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

Lazárová, Mária: Nela a růžová velryba
Praha: Mladá fronta, 2017, 116 s.
Půvabný příběh o přátelství malé holčičky a neobyčejné velryby. Malá Nela žije s rodiči v krásném
domě u moře, ale často je smutná, protože nemá žádného kamaráda. Netuší, že blízko ní v moři žije
malá růžová velryba Lily, která má podobný problém. Všechny velrybí děti až na malého Tomíka se jí
smějí kvůli odlhttps://www.databazeknih.cz/knihy/nela-a-ruzova-velryba-329490, 20.12.2016
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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

Mrázková, Daisy: Chlapeček a dálka
Praha: Baobab, 2017, 24 s.
Pohádky, ve kterých se zosobňují a zpřístupňují dětskému chápání přírodní pojmy a jevy, tj. dálka
(Chlapeček a Dálka), slunce (O nudícím se Slunci), tma (Měsíc), hvězdy (Užitečná věc), kámen s
krystalky (Kámen a chlapec) a koloběh vody v přírodě (Co to je proti pomněnkám?).
https://www.databazeknih.cz/knihy/chlapecek-a-dalka-126044, 16.02. 2018

Pařízková, Tereza: Městečko Lážoplážo. Zlatá velryba
Praha: Mladá fronta, 2018, 145 s.
Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné! Obyvatelé tam létají do práce v bublinách
a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky
a penězům tam odzvonilo? V Lážoplážu se platí peříčky, to aby lidé neměli kapsy prověšené od mincí.
Vskutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem Zlaté velryby, která dokáže splnit
100 přání! Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko
navštívit. První tam sice nebudete, s turisty se tam totiž roztrhl pytel, ale všichni obyvatelé
už se na vás moc těší. Víc už ani muk a na viděnou v Lážoplážu!
https://www.kosmas.cz/knihy/249629/mestecko-lazoplazo/, 21.9.2018

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
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Scherz, Oliver: Za chvíli jsme doma, jen si odskočíme do Afriky
Praha: Albatros, 2015, 104 s.
Co byste dělali, kdyby vám v noci zaklepal na okno slon? Slon jménem Abuu, který utekl ze zoo
a touží znovu vidět svou početnou rodinou v Africe. Sourozenci Honzík a Maruška si sbalili svačinu
a rozhodli se slona na jeho dobrodružné cestě doprovodit. Afrika totiž neleží tak daleko, jak se zdá.
https://www.databazeknih.cz/knihy/za-chvili-jsme-doma-jen-si-odskocime-do-afriky-239618,
20.12.2018

Socha, Radomír: Vílí býlí
Praha: Portál, 2017, 110 s.
Naučte se s Janinkou všechno o bylinkách. S vílami a skřítky se podíváte do kouzelné říše květin
a zažijete nejedno dobrodružství. Knížka se výborně hodí pro cvičení čtení s porozumněním,
má na konci každé kapitoly otázky.
vlastní anotace, 20.12.2018

Städing, Sabine: Petronela Jabloňová čarodějka. Kouzelný mlýn
Praha: Euromedie, 2018, 198 s.
Čarodějka bydlí v jablku a má starosti s novými sousedy. Chtěla by je vyhnat a mít starý sad
zase jen pro sebe. Ale zvídavé děti ji odhalí a Petronela proti své vůli zjistí, že je příjemné mít přátele.
vlastní anotace, 20.12.2018

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
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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

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

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

