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Cestovatel časem Vynálezy 
 Silvie Sanža, Oldřich Růžička 

Začneme v roce 3500 před naším letopočtem, abychom si řekli něco o klínovém písmu a 
vynálezu papíru, kola nebo počítadla. Vynálezů, které dnes vypadají samozřejmě, ale v 
době, kdy vznikly, bylo k jejich objevu třeba větší fantazie, než k vývoji dnešních 

technických vymožeností. Skončíme u moderních technologií, tabletů a supermoderních letadel. Spolu s 
Albertem procestujeme časem všechna významná století, v nichž se něco důležitého vynalézalo a o 
každém vynálezů si řekneme to nejdůležitější. 

 

Kluk na větvi 
 Danny Wattin 

Tak trochu jiný moderní Mauglí… Vtipný a lehce potrhlý příběh ve stylu Astrid Lindgrenové a 
Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi, který se ze všeho nejvíc na světě chce naučit číst… 
Jenže nemůže chodit do školy, protože nechce skončit v dětském domově. Až se jednoho 
dne náhodou seznámí s jedním výstředním dospělým, co miluje knihy stejně jako Johan… 

Ale nesnáší děti. A lidi vůbec. I přesto se rozhodne předstírat, že je Johanův otec, aby mohl Johan přece 
jen začít chodit do školy a naučil se číst. Způsobí tak Johanovi nemalé potíže, ale to by nebyly děti, aby si 
nakonec samy se vším neporadily. Protože: „Dospělí jsou přece jen děti, kterým to přestalo myslet.“ 

 

Emily Vichrná a příšera z hlubin 
 Liz Kesslerová 

Ostrov v zářivě modrém moři. Palmy, bílý písek. Utajené místo, kde společně žijí suchozemští 
a mořští lidé a kde je v pořádku být holkou, které ve vodě vždycky naroste rybí ocas. Nový 
domov Emily Vichrné je dokonalý. Jenomže Emily všechno pokazí tím, že vzbudí ze stoletého 
spánku Krakena. Když se tahle legendární mořská příšera vynoří z hlubin a budoucnost 

obyvatel ostrova se stane velice nejistou, Emily učiní zoufalý pokus, aby všechny zachránila. Podaří se jí 
to? 

 

Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka 
 Jan Lebeda 

Milé děti, skřítka Medovníčka z chaloupky pod vysokým dubem už dobře znáte z 
předchozích knížek Pohádky skřítka Medovníčka a Nové pohádky skřítka Medovníčka. Ten 
má rád všechna zvířátka, ale teď si jako nového kamaráda našel jiného skřítka. Jmenuje 

se Barvínek, žije v trávě na loukách a stará se o kytičky a vůbec o všechny rostliny. Dbá, aby květy měly 
správnou barvu, aby tráva dobře rostla a také aby obilí pěkně zrálo ve slunci. 
Oba skřítkové spolu zažívají nejrůznější dobrodružství, a jak mohou, pomáhají zvířatům, hlavně včelám, 
které má Medovníček ze všech nejraději a o jejichž životě vypráví Barvínkovi spoustu zajímavostí. Dárkově 
vypravenou knížku opět zdobí krásné barevné obrázky Zdeňky Študlarové, která ilustrovala nejen všechny 
knížky o skřítku Medovníčkovi, ale i řadu dalších. 
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Ztřeštěný dům na stromě 13 pater 
13 pater 

 Terry Denton, Andy Griffiths 

Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě, nejzábavnějším a nejskvělejším domě na 
světě! A ještě k tomu v domě s 13 patry, kde najdete vše, co si snad ani nedokážete představit: podzemní 
tajnou laboratoř, bowlingovou dráhu, průhledný bazén, nádrž s lidožravými žraloky, plně automatický metač 
maršmelounů, který vás všude sleduje a automaticky střílí bonbony rovnou do pusy, když máte hlad! V 
domě, kde se musíte vypořádat s obrovskými banány a obřími gorilami, ale i s létající kočkou a ošklivou 
mořskou příšerkou. Pozor! V tomto domě se může stát skoro všechno... Tak na co ještě čekáte? Rychle do 
koruny stromu a hurá za dobrodružstvím! Andy a Terry už na vás čekají! Doporučuje Jeff Kinney, autor 
bestselleru Deník malého poseroutky! ,,Úsměv, smích a ještě větší smích. S každým patrem Griffiths 
šroubuje gagy ještě výše! Prostě úžasná zábava, z které jsem doslova na větvi! Všichni fanoušci Deníku 
malého poseroutky se budou u této knihy popadat smíchy za břicho!" 

 

Psí cesta 

Román pro všechny psy a jejich páníčky 

 W. Bruce Cameron 

Pokračování úspěšné knihy Psí poslání přináší další dobrodružství chundelatého psího 
kamaráda, který po smrti milovaného páníčka Ethana nachází nový smysl svého bytí po 

boku jeho vnučky Clarity. Provází ji celým jejím životem jako labrador Buddy, kříženka Molly, miniaturní 
voříšek Max a nakonec bígl Toby. Je ochráncem, věrným přítelem do nepohody i společníkem ve chvílích 
nejtěžších. Jeho láska ke Clarity, ale i k ostatním lidem, které na své pouti potkal, je totiž věčná. 

 

Psí poslání (Filmové zpracování) 
Žádný pes tu není jen tak 

 W. Bruce Cameron 

Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Autor románu Psí 
poslání, který si zamilovali čtenáři po celém světě, Bruce W. Cameron je přesvědčený, že 
jeden pes se může narodit několikrát za sebou, aby se mohl zdokonalovat v rozličných 

dovednostech a aby mohl čím dál tím lépe chápat člověka. I hlavní hrdina knihy se na svět vrací znovu a 
znovu. Jeho první pokus dopadá tragicky. Potom hledá smysl života jako neposedný retrívr malého chlapce 
Ethana. Ani tenhle pokus nemá dlouhé trvání. Když se narodí znovu, nosí v srdci jediné přání – znovu 
spatřit Ethana, kterého nadevše miluje… 

 

Můj anděl strážný Nové začátky 
 Victoria Schwabová 

Aria je ta nejlepší kamarádka, jakou si dovedete představit. Není to jen obyčejná holka, ale 
anděl strážný. Aby získala křídla, která musí mít každý správný anděl, má za úkol pomoci 
třem různým dívkám. První se jmenuje Gabby Torresová, která zrovna nastoupila do nové 
školy a jen těžko si hledá přátele. To je něco pro Ariu. Ale co se stane, když Gabby zjistí, 
že Aria je anděl? 
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Zachrání doktor Proktor Vánoce? 
 Jo Nesbo 

Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu jeden chamtivý obchodník, který k nim 
skoupí veškerá práva. A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy pokud nejdřív neutratí slušnou 
sumičku v jeho obchodech. Líza, Bulík a doktor Proktor to tak nenechají. Před tím, než ale 
Vánoce zachrání, se musí vypořádat i s vánočním skřítkem, který nadělování dárků dávno 

pověsil na hřebík. Do Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený… 

 

Pohádka o Otesánkovi 
 Markéta Říhovská 

Příběh o chlapci vytesaném z pařízku, o Otesánkovi, který je stále hladový, a čím víc 
toho jí, tím větší má hlad, až nakonec dopadne špatně, je v knize doprovázen velkými 
ilustracemi, ale také obrázky (tzv. piktogramy), které odrážejí podobu věty, a pomáhají 
tak pochopit a vnímat větnou stavbu, napomáhají v mluvení i čtení a podporují 

čtenářské i předčtenářské dovednosti. Každý slovní druh je označen jinou barvou, což usnadňuje orientaci 
ve větě a přirozeně dětem zpřehledňuje strukturu české věty včetně aktuálního větného členění. A ovšem 
pomáhá také v porozumění větám a jejich správnému tvoření. Protože příběh pohádky je založen na 
opakování, umožňuje dětem rychlou orientaci v textu a dopřává jim možnost stavět, číst a rozumět celému 
příběhu s malým množstvím slov. Děti si tak mohou pohádku přečíst samy nebo díky obrázkům pomáhat ve 
čtení dospělému. Mohou ji také zpětně snadno interpretovat. Kniha je určena pro děti, jež milují příběhy a 
rády si čtou. Díky obrázkům lze knihu nabídnout už dvouletým dětem. Předložit ji právě proto ale lze také 
dětem s poruchou autistického spektra, dětem s dysfázií, dětem, jejichž mateřský jazyk není čeština, či 
dětem s jiným znevýhodněním, které komplikuje vnímat pohádky a příběhy „klasickým“ způsobem. 

 

 Slyšíš, jak mluví stromy? 

Co všechno můžeš objevit v lese 

 Peter Wohlleben 

První kniha Petera Wohllebena pro děti! 
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata 

bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, originální a často velmi zábavné. Jeho 
snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé odpovědi umožňují dětem vidět život v lese zcela odlišnými 
očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha desetiletí vlastních zkušeností lesníka a ochranáře přírody a 
zároveň se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Peter Wohlleben, autor bestsellerů, přeložených do 
mnoha jazyků, se zasazuje o uchování našich původních lesů a žádá více pozornosti, respektu i ochrany 
pro ně i přírodu vůbec. 
Kniha pro děti od 6 let.  
 

Půlnoční gang 
 David Walliams 

Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je čas, kdy všechny děti tvrdě spí, samozřejmě 
až na… Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve začíná. Když schytal 
Tom ránu do hlavy kriketovým míčkem a přivezli jej do nemocnice Lorda Funta, ze všeho 
nejdřív se setkal s příšerně vyhlížejícím zřízencem, který ho hrozitánsky vyděsil. Měl 
pocit, že už nemůže být hůř, ale v tu chvíli mu do cesty vstoupila ďábelsky zlá vrchní 

sestra na dětském oddělení. Tom se však brzy vydá na nejpříjemnější cestu ve svém životě – stává se 
součástí něčeho ohromného… 
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Dívka z inkoustu a hvězd 
 Kiran Millwood-Hargrave 

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl překročit hranici mezi 
Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom, že jednou prozkoumá každičký 
centimetr Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si splní, když 
zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny - je přeci dcerou 
kartografa. Kdo jiný by měl skupinu provést nebezpečnou pustinou jen za pomoci map a 
hvězd? 

 

Louskáček 
 An Leysenová 

Klárka s bratrem Fritzem Vánoce zbožňují. Každoročně jim strýček Drosselmeyer 
nadělí nějaký zvláštní vánoční dárek. Letos dostane Klárka dřevěného vojáčka. Je 
to louskáček na ořechy. Fritzovi připadá, že loutka vypadá trochu hloupě, ale 
Klárka je celá pryč z Louskáčkových velkých laskavých očí. A té noci zjistí, že její 
nový kamarád umí daleko víc než jen louskat ořechy. Kdysi býval statečným 
vojákem, který se zamiloval do opravdové princezny… 

V této kouzelné obrázkové knížce obléká An Leysenová klasickou vánoční pohádku o Louskáčkovi od 
E.T.A. Hoffmana do nového kabátu. Hřejivé, milé obrázky vás přivedou do podivuhodného světa zlého 
Myšího krále a kouzelně krásné Královny cukrovinek. Kniha je určena pro děti od 5 let. 
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