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Sloni v domě 
Autor: Schneider Stephanie 

 Krásná obrázková kniha, která zábavně vybízí k toleranci a otevřenosti. 
V malebném městečku stojí velký bytový dům, ve kterém bydlí jen lidé a žádná zvířata. 
Když se do domu přistěhuje sloní rodina, nikdo se s novými sousedy nechce přátelit, 
protože jsou tak odlišní. Jediný, kdo se slonů nebojí, je malá holčička Fínka… 

 

Čtyřlístek pro štěstí 
Autor: Jacqueline Wilson 

Clover Moonová žije v jedné špinavé zchátralé uličce viktoriánského Londýna. V jejich 
domku s ní bydlí ještě šest mladších sourozenců, unavený otec a jeho samolibá a 
panovačná druhá žena. Inteligentní a učenlivá Clover, která ze všeho nejraději kreslí, přímo 
srší nápady. Stará se nejen o svou vlastní sestru Megs, ale i o své nevlastní sourozence – 
a zábavu vymýšlí pro děti z celé ulice. Navzdory svému talentu je odsouzena k těžké a 

monotónní práci v továrně. Náhodné setkání s jedním malířem jí však umožní nahlédnout do jiného světa a 
inspiruje ji k myšlence, že by v něm snad jednoho dne mohla žít i ona… 
 
U nás známá a oblíbená autorka knih pro děti a mládež se tímto příběhem opět vrací do viktoriánské doby, 
z níž je i úspěšná série knih o Hetty Featherové. 
Román je určen pro dívky od deseti do čtrnácti let. 

Moře inkoustu a zlata 1: Čtenářka 
Autor: Traci Chee 

Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada a je povoleno jen hrstce 
nejmocnějších… 
Selfia ovládá umění přežít. Poté, co byl její otec zavražděn, ukrývala se totiž společně se 
svojí tetou Nin v divočině. Naučila se lovit, stopovat a také krást. Když jednoho dne tetu 
unesou, zůstane sama a začne si klást otázky. Kdo Nin unesl a proč? Souvisí její zmizení s 

otcovou vraždou a s tím podivným hranatým předmětem, který teta tak pečlivě schovávala? Kniha, kterou 
však nedokáže přečíst, a záhadný němý chlapec, kterého zachrání před krutým zacházením, se stanou její 
nadějí. Klíčem k odhalení tajemství jejího světa – a otcovy tragické smrti… 

Ovečka Shaun oslavuje 
Jsou Vánovce, a tak ovečka Shaun pozvala na oslavu všechny svoje jmen-ovce: 
Beranovy i Beránkovy, Skopovy i Skopečkovy z dalekého Klín-ovce, ležícího za 
ovceánem. A prišel taky dovcent Ovčáček v rádi-ovce. Program byl pestrý: hrály se 
Bééééthovenovy sonáty a promítaly filmy Govcilla a Mlčení jehňátek. Tahle knížka se 
ovcemi doslova hemží. Mužete zkusit ovečky počítat, ale abyste se nepřepocítali – ikdyž 
ovečka Shaun s kudrnatou chocholkou je na každém obrázku jen jedna, někdy je to jako 
hledat jehně v kupce sena… 

Proč zvolit tuto knihu? Kniha díky velkému množství veselých ilustrací na dlouhou dobu upoutá dětskou 
pozornost a vede k rozvoji komunikace mezi dětmi a rodiči. Vyprávění příběhů a popisování obrázků 
podporuje představivost a fantazii dětí a aktivně rozšiřuje jejich slovní zásobu běžných témat z 
každodenního života. Kniha může být úvodem k rozhovoru o svátcích a oslavách. Hlavním úkolem knihy je 
na obrázku najít Ovečku Shaun s kudrnatou chocholkou, což procvičuje soustředění, paměť a pozornost 
dětí. Kniha má významnou edukativní hodnotu. 
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První encyklopedie vesmíru 
První svazek série pro malé čtenáře a začínající spisovatele, věnovaný vesmíru. V 
encyklopedii děti najdou informace o tom, jak vznikla sluneční soustava, poznají její 
planety a vydají se na cestu do hlubin tajemného vesmíru. Poutavé texty provázejí 
názorné ilustrace a úchvatné fotografie ukazující vesmír v celé jeho kráse. Se 
stručnými fakty a zábavnými kvízy se získávání nových informací stane zábavou. 

 

 

Velké myší spiknutí 
Autor: Roald Dahl 

Paní Pratchettovou nemá nikdo rád. Jediné, co je na ní dobré, je její cukrárna! Každý 
den chodí malý chlapec kolem cukrárny s výlohou zaplněnou všelijakými úžasnými 
dobrotami – sklenicemi s velkými karamelkami a sladkými sirupy. Je to nejlepší 
cukrárna ve městě, až na to, že její majitelkou je paní Pratchettová – malá kostnatá 
babizna s knírkem na horním rtu a s pusou kyselou jako nezralý angrešt! Navíc je tak 
nafoukaná, že to svět neviděl. A chlapec se jí rozhodne trochu zavařit… Věděli jste, že 
z tohoto chlapce vyrostl spisovatel Roald Dahl? Autobiografický příběh nezklame 

fanoušky Dahlových knih, ani ty, kteří se s knihami jednoho z největších světových vypravěčů doposud 
nesetkali. Kniha je určena čtenářům od 7 let. 

 

Co viděla pilná včelka? Poznávej svět po 
hmatu 
Co viděla pilná včelka? Následuj prstíkem její trasu a uvidíš to také. Na své cestě 
slyšela krásně zpívat ptáčka a pozdravila příšerku v autě. S pomocí motýlka hledala 
další kamarády. A nakonec je našla – s kočičkou a pandou si udělaly piknik! Kniha 
umožňuje nejmenším čtenářům poznávat svět po hmatu. Neotřelé ilustrace 

podporují fantazii dětí a vtahují je do prostředí Městečka, které je plné kamarádských zvířátek. Dotykové 
prvky v knize rozvíjejí smysly a jemnou motoriku, výřezy v podobě okének nechávají malé čtenáře 
nakouknout na následující stránku, takže se vždy mohou těšit, co přijde a koho dalšího na cestě se včelkou 
potkají. 

 

Ella ve škole 
Autor: Aneta Žabková Parvela Timo 

První díl humoristické série o holčičce Elle a jejích kamarádech, určený především 
mladším školákům. Ella chodí do první třídy a v knížce popisuje svůj život, běžné, 
každodenní příhody (příprava vánoční besídky, návštěva divadla, bláznový výlet do 
bazénu, problémy s panem učitelem apod.), ovšem velice humorně a vtipně, takže se 
pobaví nejen děti, ale i (předčítající) rodiče. Popisem zdánlivě obyčejných střípků z 

všedního dne vyprávění připomene nesmrtelnou klasiku Děti z Bullerbynu. 

Timo Parvela je původní profesí učitel, píše pro děti i pro dospělé a ve Finsku je v oblasti dětské literatury 
nepopiratelnou hvězdou. Jeho knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků a získal za ně řadu ocenění. 
Série o Elle patří k těm vůbec nejpopulárnějším. 

Aneta Žabková je výtvarnice a autorka animovaných filmů. V současné době ilustruje knihy pro děti a také 
přispívá do dětských časopisů Sluníčko a Mateřídouška. 
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Jaro je tady - Kdo to dovádí u rybníka? 
Nastává jaro a pro kachničky u rybníka všechno krásně, lákavě voní. I vážka nad 
hladinou si užívá hru ve větru a letí se podívat na svou kamarádku žabku. Vedle sedí 
beruščí maminka, která má plno práce – musí svým dítkům ukázat celý svět! Na 
všechny své přátele se těší bobr. To je prima, když se všichni u rybníka sejdou! 

V této úchvatné knížce můžeš doslova nakouknout do příběhu. Nabízí kouzelný, trojrozměrný pohled do 
probouzející se jarní přírody v okolí rybníka, kde je pořádně živo. Otáčej stránky, sleduj příběh a seznamuj 
se s novými postavami, které se objevují. 

 

Ohnivá křídla – Dračí věštba 
Autor: Tui T. Sutherland 

Po mnoho generací válčí sedm dračích kmenů o prastarý ztracený poklad. Tajné hnutí 
Spáry míru je však rozhodnuto dlouholetou válkou ukončit a konečně nastolit mír. 
Proroctví hovoří o tom, že boje může pomoci ukončit velká oběť. K naplnění věštby je 
proto shromážděno pět dračích mláďat. Proti jejich vůli je drží v tajné jeskyni a připravují 
je na jejich poslání. Dráčata však nechtějí slepě čekat na svůj osud. Rozhodnou se, že z 
jeskyně uprchnou a pokusí se najít své domovy, ze kterých byla násilím vytržena. Uspějí, 

nebo je jejich věznitelé dostihnou? 

 

Proč se ryby neutopí? a další zásadní otázky ze 
světa zvířat 
Autor: Anna Claybourne 

Co znamená HAF? Kam se poděli dinosauři? Proč si zvířata nečistí zuby? Proč nemají 
lidé ocas? Mají hadi pupíky? Tyto a spoustu dalších překvapivých otázek a ještě 
překvapivějších odpovědí najdeš v knize plné fascinujících a zábavných informací o 
světě zvířat. Dozvíš se o inteligenci a paměti zvířat, jejich domestikaci nebo způsobech 

namlouvání a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je určena dětem od 7 let. 

 

Receptíky pro kuchtíky: Hurá za 
dobrodružstvím! 
Autor: Pavla Šmikmátorová 

Již čtvrté pokračování oblíbené dětské kuchařské knihy, plné barevných fotografií, 
vtipných ilustrací a napínavých komiksů, je určeno všem dětem, které milují 
dobrodružství a chtěly by svým kamarádům, rodičům nebo prarodičům připravit 
zajímavé a vzrušující pohoštění. Ještě než se však pustí do přípravy tradičních pokrmů, 

mohou si s naší knihou nejdříve vyzkoušet jídla méně náročná, zato však originální, hravá a hlavně chutná. 
Recepty, které v knize naleznete, zahrnují jak pokrmy SLANÉ (jednohubky, saláty, sendviče apod.), tak i 
SLADKOSTI (muffiny, nepečený koláč, čokoládová pěna apod.). Provedení těchto známých pochutin vás 
však zaručeně překvapí! Už jste někdy jedli okurkové žabičky, ochutnali zmije opečené na ohni nebo se 
pustili do sladkého mraveniště? Jednotlivé recepty jsou navíc rozděleny do čtyř kapitol podle nebezpečného 
prázdninového prostředí, takže se nemusíte bát, že byste se s naší knihou v průběhu vaření začali nudit. 
Každá z kapitol je pak uvedena vtipným a napínavým dvoustránkovým komiksem, v němž se znova potkáte 
se svými starými známými: opičkou CHECHTIČKOU, prasátkem CHROCHTOU a mravenečníkem 
FRFŇOU. Tito tři zvířecí kamarádi vám budou při vaření radit, jak na to, a při přípravě každého z receptů 
vám přispěchají na pomoc s dobrou radou v podobě malého ZLEPŠOVÁKU. 
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