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Bible ro kluky a holky 
 Lois Rocková, Kay Widdowsonová 

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům nejznámější biblické příběhy 
ze Starého i Nového zákona. Bible je určená k předčítání nejmenším dětem, větší 

písmenka jsou vhodná pro první čtenáře.  

 Deník malého poseroutky Rodrick je 

king (2) 
 Jeff Kinney 

Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád. A ani se ho neptejte, co dělal o prázdninách, 
protože o tom fakt netouží mluvit... nejradši by zkrátka s novým školním rokem na všechno zapomněl, 
obzvláště na JEDNU trapnou událost... Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr Rodrick VÍ, co se stalo, a 

Grega stojí obrovské úsilí, aby své tajemství udržel pod pokličkou. Ale nakonec to stejně praskne... 

 Hádanky pro předškoláky od 5-6 let 
Nejkompletnější sborník testovacích úloh pro předškoláky, který připravili profesionální 
pedagogičtí pracovníci a psychologové. Prostřednictvím těchto testů snadno zjistíte úroveň 
rozvoje svého dítěte a navíc můžete provést shrnutí všeho, čemu se vaše pěti až šestileté 
dítě naučilo. 

 

 Hádanky pro školáky 
5 x 50 hádanek k veselému procvičování 

 Zuzana Pospíšilová 

Soubor hádanek je určený pro děti školního věku od třetí třídy výše, přičemž obtížnost jednotlivých hádanek 
postupně stoupá. Cílem knihy je děti poutavým způsobem seznámit s informacemi z pěti různých předmětů, 
kniha je tedy rozdělena do pěti oddílů, z nichž každý obsahuje celkem padesát hádanek. Jedná se o 
Vyjmenovaná slova v hádankách, Hádání s angličtinou, Zeměpisné hádanky, Vlastivědní hádanky a 
Přírodopisné hádanky. Kniha může rovněž posloužit učitelům na prvním stupni ZŠ ke zpestření výuky. 

 AudioCD 

 Knihy džunglí 

 Jan Zadražil, Marek Lambora, David Novotný, Igor Bareš, Rudyard Kipling 

Dobrodružství ztraceného chlapce, jehož pronásleduje krutý chromý tygr Šer Chán, ale zachrání ho vlci. 
Získává jméno Mauglí a aby mohl být přijat do vlčí smečky, musí se za něj zaručit ještě další dvě zvířata: 
starý medvěd Balú, který vyučuje mláďata zákonům divočiny, a černý panter Baghéra. Vyprávění sestává z 
povídek, přičemž Mauglí (Jan Zadražil) je hlavním hrdinou více než poloviny z nich, další dotvářejí obraz 
džungle i jejích obyvatel a ukazují osudy jednotlivých zvířat v podání herců jako David Novotný, Marek 
Lambora, Igor Bareš, Jan Vlasák, Marek Holý a Jaromír Nosek. Příběhy napsané v 19. století pro současné 
děti citlivě převyprávěla Jitka Škápíková. 
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Luisa a Lotka 
 Erich Kästner 

Veselý, nevšední příběh dvou devítiletých děvčat, která se náhodně poznají o prázdninách 
na táboře. Zjistí, že jsou vlastně sestry-dvojčata, která žila po rozvodu rodičů odděleně v 
jiných městech. Zprvu jsou na sebe naštvané a uražené, ale brzy se skamarádí a 
spiklenecky se dohodnou na tajné záměně, a tím způsobí nejednu spletitou i humornou 

situaci. „Copánky a kudrny“ se prostě rozhodly vzít osud do svých rukou! 

 Pan Brambora a jeho kamarádi 
Na cestě do Evropy a do vašich bříšek 

 Markéta Hrubešová 

Vydejte se na plavbu s kulaťoučkým panem Bramborou a jeho kumpány – panem 
Rajčetem, Rošťandou Slunečnicí, paní Kukuřicí a nerozlučnou dvojkou slečnou Vanilkou a Bobem 
Kakaovým – a dočtěte se o tom, odkud vlastně pocházejí plodiny, se kterými se běžně setkáváme na 
talířích. I samotní exotičtí spolucestující budou vykulení, kam až je vítr budoucnosti zavane! A doplují až do 
vašich bříšek, protože součástí téhle knižní plavby jsou i recepty z plodin, se kterými se seznámíte. Kniha 
potěší celou rodinu – ti nejmenší najdou zalíbení v kamarádském příběhu z podpalubí, starší sourozenci se 
dozvědí zajímavosti z historie a rodiče či prarodiče se mohou potěšit společným kuchtěním se svými 
ratolestmi. 

 Vědí draci o legraci? 
 Lenka Vybíralová, Daniela Krolupperová 

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. 

 Veselá Bible pro bystré děti 
 Len Epstein, Peter Martin 

Vydejte se s námi zpět do dávných dob! S touto knihou nahlédnete přímo do zákulisí 
biblických událostí. Veselá Bible pro bystré děti je zdrojem zábavy i poučení při vyhledávání 
detailů na dvanácti celostránkových ilustracích. 

 

 Dívka, která upíjela měsíc 
 Kelly Barnhill 

Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno novorozeně čarodějnici žijící v hlubokých lesích. 
Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město před jejími zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan 
není krutá. Naopak, o opuštěné dítě se postará, nakrmí je výživnou hvězdnou září a najde 

mu novou, milující rodinu na druhé straně lesa. Ale jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu 
měsíce. V její krvi začne kolovat magie. Xan se rozhodne děvčátko vychovat sama, pojmenuje je Luna a 
jeho kouzelné schopnosti zapečetí do doby, než bude Luně třináct a zmoudří. Jenže jak se blíží dívčiny 
třinácté narozeniny, kouzla začínají vyplouvat na povrch. Nad lesem se shlukují obrovská hejna hrozivých 
ptáků, pod zemským povrchem se probouzí sopka a kolem obchází žena s tygřím srdcem. A z Protektorátu 
míří k lesu muž odhodlaný Xanu zabít. Brzy bude muset Luna bránit ty, kdo dosud chránili ji. A postavit se 
skutečnému zlu. 
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 Křeček - Základy péče o malého sólistu 
Křečkují vše, co dokážou pobrat! Teprve když se setmí, probouzejí se křečci k opravdovému 
životu. Horlivě šplhají, hrabou a samozřejmě „křečkují“. S těmito roztomilými chlapíky budete 
doma zažívat samé legrační situace. A s trochou trpělivosti si čilý společník již brzy pochutná 

na prvním pamlsku přímo z vaší ruky. Aby se váš křeček cítil stále dobře, přečtěte si v tomto rádci všechno, 
co je třeba vědět o jeho chovu, péči, krmení a zdraví. A navíc dostanete řadu osvědčených tipů a nápadů 
na ty nejlepší prolézací atrakce, které jsou zárukou dostatečného pohybu. 

 Velká darebácká kniha Barta 
Simpsona 
Souborné vydání dalších čtyř sešitů Barta Simpsona. 

Tohle si přece nemůžete nechat ujít! 

 Artur a zlaté lano 
Bájná pokladnice profesora Brownstona 

 Joe Todd-Stanton 

Z produkce nakladatelství, které dalo světu slavnou komiksovou Hildu, přichází další knižní 
podívaná, plná dobrodružství, podmanivých ilustrací, kouzel, netvorů, chrabrých hrdinů a mytologie. 
Představte si sbírku tak velkou a pestrou, že obsáhne ty největší a nejúžasnější poklady na světě. Najdete 
v ní mumifikované ostatky pradávných panovníků i blyštivé meče, jimiž se oháněli věhlasní válečníci. Jak 
mohl jediný člověk přijít k tak vzácným kouskům? A kdo je profesor Brownstone? Poslyšte, jak byly získány 
první přírůstky do této skvostné kolekce, vydejme se společně na vikinská území, do končin oplývajících 
kouzelnými předměty, kde vládnou mocní bohové a zdánlivě nepřemožitelní tvoři. 

 Časodějové Číselné jméno 
Číselné jméno 

 Natalja Ščerba  

Vasilisa se stěhuje na Černovíl, kde konečně začíná studovat to pravé časodějnictví. Od 

nové kamarádky Bouřky se tu naučí nejen okřídlený boj, ale i bojové efery. Doba je zlá a každý se musí 

umět postarat sám o sebe. Klíčníci se chystají na výpravu do Rozeklaného zámku hledat kouzelné komnaty. 

Ale nic není jednoduché. O odhalení tajemství starobylého zámku neusilují pouze oni. Najde Vasilisa 

záhadnou Černou komnatu? Jaké tajemství se v ní ukrývá? 

 Deník mimoňky 12: Příběhy nebetyčný 
milostný bryndy 
Autor:Rachel Renée Russell 

Nikki Maxwellová a její parta už stříhají metr zbývajících dnů do konce školního 
roku, nejdřív ovšem Nikki čeká dost zásadní, ale taky pekelně těžké rozhodnutí: jak 

naložit s letními prázdninami. A aby toho nebylo málo, přidají se ještě nečekané problémy s kluky 
– na scéně se totiž objeví nový zájemce. Jenže to poslední, co by Nikki chtěla, je ublížit 
Brandonovi! Jak se nakonec rozhodne a co to bude znamenat pro její tajnou lásku a nejlepší 
kámoše? 
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 Naši učitelku ovládli mimozemšťani! 
Krutopřísná Líza a její parta 

 Pamela Butchart, Thomas Flintham 

Třeťačce Líze a jejím kamarádům Vítkovi, Justýně a Marušce připadá fakt divné, 
že na ně začala být jejich třídní učitelka milá. A co se proboha chystá udělat s tím 

zákeřně se tvářícím plyšovým medvědem? Paní učitelka není ten typ člověka, co by měl rád 
medvídky. Je to spíš ten typ, co nesnáší štěňátka a štítí se koťátek. Existuje jediné možné 
vysvětlení: paní učitelku ovládli mimozemšťani! 
Humorný příběh ze školního prostředí vypráví jeho hlavní protagoniska Líza, která si nebere 
servítky a vše komentuje s upřímností a bezprostředností sobě vlastní. Kniha pobaví děti od 
sedmi let i jejich rodiče. A že vše bude nakonec úplně jinak, než se zdá? To zjistíme. Snad 
nebudeme úplně mimo, když tvrdíme, že se při tom mimozemsky krutopřísně nasmějeme. 

 Špionka, která jedla květákový mozeček 
Krutopřísná Líza a její parta 

 Pamela Butchart, Thomas Flintham 

Do třídy přichází nová spolužačka. Jmenuje se Mathilde a je to Francouzska. Jenže 
se s Lízou a jejími kamarády vůbec nebaví, pořád si něco zapisuje do notýsku, a 

vůbec je celá taková podezřelá. Ještě aby to tak byla špionka! Je třeba to zjistit a překazit její 
ďábelské plány. Tady jde o budoucnost celé školy! 
Humorný příběh ze školního prostředí vypráví jeho hlavní protagoniska Líza, která si nebere 
servítky a vše komentuje s upřímností a bezprostředností sobě vlastní. Kniha pobaví děti od 
sedmi let i jejich rodiče. Co když vše bude nakonec úplně jinak, než se zdá? To zjistíme. Že se při 
tom krutopřísně nasmějeme, to není žádné špionské tajemství. 

 Zvířata Zábavná anatomie pro děti 
 Nikola Kucharská 

Je želva ke krunýři přirostlá nebo je to jenom její domeček? Proč mají veverky tak 
huňatý ocas? Jsou holubi opravdu tak dobří pošťáci? A proč vystrkují kachny tak 
legračně zadečky z vody? Na všechny otázky najdete odpovědi v úžasně chytré a 

zábavné ZVÍŘECÍ ANATOMII. Kniha je určena pro všechny malé badatele, zvědavce a milovníky 
zvířat a humoru od 6 let. 

 Čarodějova nevěsta 1 
 Koré Yamazaki 

Patnáctiletá Čise Hatori cítí, že nemá proč žít – ztratila matku, nemá stálý domov a 
nikomu na ní nezáleží. Ve chvíli nejhlubšího zoufalství se jí však nabídne zajímavé 
východisko a Čise se rozhodne chopit příležitosti. Stane se učednicí u mocného 

čaroděje Eliase Ainswortha, jehož prostřednictvím poznává nejen svět plný víl, draků a mluvících 
koček, ale také svou vlastní kouzelnou moc. 

 Pusinky pro velkého zlého vlka 
Kniha s prstovým maňáskem zabaví každé dítě. Dáš vlkovi 

pusinku? 

 Jean Leroy, Laurent Simon 
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I velký zlý vlk si zaslouží trochu soucitu. Dneska měl špatný den a je z toho celý mrzutý. To se 
občas stane každému. Víš, co mu zlepší náladu? Pusinka! Dej vlkovi pusinku. Mlask! No vida, vlk 
už není tak mrzutý, díky tobě se cítí líp. 
Kniha obsahuje prstového maňáska, se kterým si užiješ spoustu zábavy. 

 Cesta svatým Vít-ahem 
 Eva Prchalová, Lela Geislerová 

Příběh Cesty sv. Vít-ahem je určen dětem, ale i vnímavým dospělým, kteří 
pochopili, jaké místo má v životě lidském imaginace. 
Dva bratři /Amos a Vilém/ díky výtahu v jejich domě, který se ukáže být kouzelný, 

cestují do fantastických míst. Chlapci výtah pojmenují svatý Vít, aniž by tušili, co tím způsobí. 
Mohlo to být celé jen úžasné dobrodružství, kdyby se všechno nečekaně nezkomplikovalo. Na 
jedné takové cestě do „jiného světa” se ztratí jejich kamarádka Arna Marná a nevrátí se zpátky do 
reality. Je potřeba ji najít! Ale kde hledat, pokud se ztratila ve snu? A nebo to nebyl sen? Možná 
že kouzelný výtah-Vít tady nebyl jen pro zábavu. Možná se měli něco dozvědět. Něco důležitého. 
Ale co? 

 Čarodějova nevěsta 2 
 Koré Yamazaki 

Čise si začíná v Eliasově domě zvykat, avšak stále ji trápí nejrůznější otázky. Proč 
se jí vlastně čaroděj Elias ujal? Jaké jsou jeho skutečné záměry? Proč jí neřekl, 
jaké nebezpečí jí hrozí? A v neposlední řadě – co je to za podivnou bestii, která 
obchází nedaleký kostel a trhá na kusy místní obyvatele? 

 

 Cesty dětí do staletí 2 
aneb Jak se Běla a Kuba seznámili s našimi panovníky 

 Barbora Botková, Kateřina Schwabiková 

První díl Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši historii se dostal do výběru 
Nejlepší knihy dětem za rok 2012/2013. A je tu pokračování putování Běly a Kuby pomocí stroje 
času do minulosti naší země! Zatímco v předchozí knížce děti poznávaly všední život ("jak se u 
nás tehdy žilo"), nyní se seznamují s panovníky a prezidenty. Kdo a jak u nás v jednotlivých 
stoletích vládl? Jak se proměňovaly formy vlády v Čechách a na Moravě od raného středověku 
po 20. století? Běla a Kuba se například setkají s knížetem Svatoplukem, pečou oplatky s 
knížetem Václavem, zažijí pohřeb Karla IV., jsou svědky volby Jiřího z Poděbrad králem, octnou 
se na dvoře Rudolfa II., účastní se korunovace Karla VI. a Alžběty Kristýny či svatby Františka 
Josefa I. nebo navštíví na Hradě T. G. Masaryka. Kniha dodržuje osvědčenou koncepci prvního 
dílu - kromě bohatě ilustrovaného kresleného příběhu, v němž Běla a Kuba prožívají nevšední 
dobrodružství, tvoří každou kapitolu čtivé a srozumitelné doprovodné texty, doplňkové rámečky, 
tipy na výlet i nejrůznější zábavné úkoly a hříčky. Kniha je určena především žákům druhého 
stupně základních škol, ale díky velkému podílu nádherných a dějově plných ilustrací si na své 
přijdou i děti mnohem mladší. 

Moje maminka je nej 
Genetická metoda 

 Eva Horáková 

Nová knížka pohádek vychází ze zásad genetické metody výuky čtení. Pohádky 
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jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od pohádek složených pouze z 
jednoduchých jednoslabičných slov přes pohádky ze slov dvouslabičných až po pohádky se slovy 
trojslabičnými a případně čtyřslabičnými, které jsou již čtenářsky náročnější. Pohádky jsou 
přiměřeně krátké, aby si je děti bez problémů zvládly samy přečíst. Hlavním hrdiny příběhů jsou 
zvířátka, která si vyprávějí veselé příběhy o tom, co prožila či prožívají se svými maminkami. Eva 
Horáková je učitelka s dlouholetou praxí, matka dvou dětí, učí na 1. stupni ZŠ, v nakladatelství 
Portál jí vyšly knížky prvního čtení (pro genetickou metodu) Zvířátka, Svět hraček a her, 
Pohádkový svět, Pohádky pro všední den, V zoo není žádná nuda nebo Do pohádky se zvířátky. 

 Náš ředitel je krysí upír! 
Krutopřísná Líza a její parta 

 Pamela Butchart, Thomas Flintham 

Ve škole hrozí vážné nebezpečí, a do některých míst je dokonce přísný zákaz 
vstupu. Zatéká do střechy? Nebo je pravda, co se říká, a třídy jsou zamořené 

krysami? Nový ředitel tomu nasadí korunu – podle jeho chování je zcela jasné, že je to upír! 
Parta ze 3.A musí shromáždit důkazy, aby mohla povolat armádu. Protože tohle je jejich škola a 
oni se rozhodně nehodlají vzdát bez boje! 
Humorný příběh ze školního prostředí vypráví jeho hlavní protagoniska Líza, která si nebere 
servítky a vše komentuje s upřímností a bezprostředností sobě vlastní. Kniha pobaví děti od 
sedmi let i jejich rodiče. A že vše bude nakonec úplně jinak, než se zdá? To zjistíme. Rozhodně 
se při tom krutopřísně nasmějeme, až budeme cenit špičáky. 

 Pohádky před spaním na 3 - 5 - 8 minut 
 Maren Klitzing von 

Jak dlouhé bude dnes čtení na dobrou noc? Záleží na tom, jak rychle se děti 
vykoupou a vyčistí si zoubky, ale i na tom, jak moc jsou unavení rodiče. Proto je 
fajn mít po ruce pohádky, které mají různou délku, a jejichž předčítání zabere právě 
tolik času, kolik potřebujete. Máte na čtení tři, pět nebo osm minut? Vyberte si 
jeden z různě dlouhých příběhů, ve kterých vystupují děti, zvířátka, kouzelníci, 

piráti či princezny a přečtěte ho až do konce! 

Poppy Borůvková Poprask na Akademii 
 Jennifer K. Brownová 

Poppy Borůvková je nadšená. Zjistila totiž, že je sklonkař, takže má nadání ovládat 
DVĚ mimořádné schopnosti! Její radost však trvá jen do chvíle, kdy se vrátí na 
Akademii zvláštních schopností – tentokrát jako poradce. Na Poppy a její 
kamarády Elii, Logana a Sama tady totiž čekají nejméně dva oříšky, které budou 
muset rozlousknout: zachránit školu před novým učitelem herectví a jeho děsivým 

muzikálem, ale taky vyřešit záhadná zmizení studentů… 

 Příhody ježečka Jehličky a zajíčka 

Hopsálka 
 Hana Kneblová 

Ježeček Jehlička a zajíček Hopsálek jsou nerozluční kamarádi, kteří po celý rok prožívají báječná 
dobrodružství. Všechno dělají společně. Spolu sbírají borůvky, hledají sněženku, bojí se bubáka 
a jdou na výlet. Ani sníh jim nezabrání setkat se a oslavit spolu Vánoce. Každý umí něco jiného, 
a tak si navzájem ochotně pomáhají. Ať se Jehlička a Hopsálek setkají s jakýmkoli problémem, 
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vždy ho nakonec vyřeší. Jsou totiž na vše dva. Neváhejte a pojďte se s nerozlučnými kamarády 
seznámit. Už na vás čekají. 

 Pupíky Krávovinky 1 
Kámošky jak kráva 

 Dubucová, Delaf 

Potvory Vicky a Jenny to pořádně rozjedou! Jedna krávovinka střídá druhou a Karin 
to pořádně schytá… Nebo ne? Někdy totiž ti, kteří se vysmívají ostatním, jsou sami úplně nejvíc k 
smíchu. Při čtení prvního dílu nové série Pupíků se zaručeně pobavíte!! 

 Skřítek Permoníček 
 Monika Nikodemová 

Takový život v lese, to je věc! Od samého rána je plný štěbetání, cvrlikání a 
pobíhání, prostě jedna radost. Když budete mezi stromy potichoučku, uvidíte a 
uslyšíte nejen zvířátka, ale i další lesní bytosti, jako jsou skřítkové a víly. Všichni 

mají přes den spoustu práce, musí totiž opravit les. Tady je pošlapaný mech, támhle zase 
rozlomený pařez a tady někdo dokonce polámal domeček z jehličí. A po setmění začínají v lese 
teprve ta pravá kouzla! Když se rozsvítí nová lucernička, narodí se skřítek. Takovou lucerničku 
má i Permoníček. Vždycky když zabliká, je to pro Permoníčka znamení, že se v lese něco děje. A 
to pravé lesní dobrodružství může začít! Že jste skřítky ještě nikdy neviděli? Tak to se musíte 
lépe rozhlížet… 

 Šedík a Bubi 
 Ester Stará, Milan Starý 

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. 

 Útok démonských kuchařek 
Krutopřísná Líza a její parta 

 Thomas Flintham, Pamela Butchart 

Ve školní jídelně se začíná dít něco strašně divného a podezřelého: ve vodě 
plavou zvířecí očička, jídelníček nedává smysl a kuchařkám světélkují oči. A co teprve ti racci, 
kteří se začali slétat ke škole! Můžou za to démoni? Líza a její kamarádi vyhlašují pohotovost... 
Humorný příběh ze školního prostředí vypráví jeho hlavní protagoniska Líza, která si nebere 
servítky a vše komentuje s upřímností a bezprostředností sobě vlastní. Kniha pobaví děti od 
sedmi let i jejich rodiče. A že vše bude nakonec úplně jinak, než se zdá? To zjistíme. Rozhodně 
se při tom hustodémonsky krutopřísně nasmějeme! 
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