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Přebal knihy Titul Odkaz

Slova v obrázcích
Kniha určená rozvoj řeči pro nejmenší

Odkaz

Knížka Slova prostřednictvím obrázků pomáhá nejmenším dětem v zábavném 
poznávání světa. Je zároveň skvělou příležitostí pro rodiče, aby s dítětem sdíleli 
radost nad obrázkovou knížkou, pomáhali mu rozvíjet slovní zásobu a motivovali 
ho k prvnímu učení.

365 pohádek, příběhů a říkanek na dobrou noc 
Kniha určená pro společné čtení před spaním

Odkaz
Rozsáhlá sbírka zábavných, ale i poučných příběhů, pohádek, písniček, veršů a 
říkanek bude děti provázet po celý rok a den co den jim poskytovat milé čtení na 
dobrou noc. Texty mají pro tento účel přiměřený rozsah, ani dlouhý, ani krátký, 
ale přesně takový, aby předčítání navodilo příjemnou atmosféru před usnutím. K 
hezkým zážitkům nad touto knížkou jistě přispěje i pestrý výběr a bohaté 
množství barevných ilustrací.

Kačenka a Madlenka
Kniha určená pro výchovu ve vztahu ke zvířatům
Bešťáková Eva

Odkaz

V knížce o kačence Madlence se děti setkají s mnoha zvířátky a zažijí s nimi 
spoustu legrace. Ale také se naučí hodně nových věcí, jako třeba počítat nebo 
rozeznávat barvy a tvary. Procvičí si postřeh a paměť. Obohatí slovní zásobu. 

https://www.knihydobrovsky.cz/slova-v-obrazcich-150022167?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBJ9pbOLd7ux4Z9XjUdwD0gsvbxO1cyqzzLa-HY1wPiESUg4juTKoFBoCq-sQAvD_BwE
https://www.knihydobrovsky.cz/365-pohadek-pribehu-a-rikanek-na-dobrou-noc-657492
https://luxor.cz/detske/kacenka-madlenka--37275/


Mimínek 
Kniha určená pro lepší vztah vztah k mladším sourozencům
Ivona Březinová, Eva Průšková

Odkaz

Vyprávění malého Vítka o tom, jak se těšil na bratříčka a jak to nakonec všechno 
dopadlo, je určeno zejména dětem, které se učí číst. Velké, dobře čitelné písmo 
umožňuje rozvoj čtenářských dovedností malých školáků..

https://www.knihydobrovsky.cz/miminek-557348


Slovo, slovíčko, otevři se maličko
Kniha určená pro rozvoj řeči a slovní zásoby
Michal Černík, Alena Schulzová

Odkaz
Co všecno má svůj začátek a konec? Co všechno je velké? Co všechno je hluboké? 
Co všechno plave? Slovo, slovíčko, otevři se maličko není úplně obyčejná knížka. 
Je to hra. Hra se slovy a na slova. Co všechno schováva jedno jediné slovo? Kolik 
může mít významů? Hrát si se slovem a otevřít ho znamená najít odpověď.A 
přesně tak to dělají Ondra a Katka v naší knížce.A k této hře zvou všechny děti, 
jejich rodiče i učitelé v mateřské škole a první třídě základní školy.

A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí
Kniha určená pro  příprava předškoláků
Michaela Fišarová

OdkazJedinečná obrázková knížka, která provede čerstvé školačky abecedou a zároveň 
školním prostředím. 
Máte doma předškolačku nebo prvňačku? Pomozte jí s abecedou a přibližte jí 
nový svět školního prostředí. Na každé písmenko abecedy existuje nějaký 
předmět nebo jev, se kterým se vaše dítě setká ve škole možná vůbec poprvé. S 
touto knihou ho už nic nezaskočí! Originální texty oceňované autorky doplňují 
hravé ilustrace.

Čertí babička
Kniha, která vtipně pomáhá překonávat strach
Iva Gecková

Odkaz

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být i někdo, kdo se postará 
o pořádek, legraci a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by to bez ní s 
peklem dopadlo. Čertí babička se o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará, léčí 
jejich bolístky a učí je v pekelné škole. A když začne vyprávět, to je něco…

Jeď, modrý koníčku
Kniha, která rozvíjí dětskou fantazii a estetiku
Olga Hejná

Odkaz
Nádherná knížka dětských říkadel, pohádek a krátkých povídek od známé autorky 
dětských knížek Olgy Hejné, duchovní maminky skřítka Hajaji, je výběrem toho 
nejlepšího, co tato autorka pro děti napsala. Ponořme se spolu s nimi do 
kouzelného světa, kde dům skládá písničky, řádí kluci kaktusáci a v noci nás vezme 
na projížďku modrý koníček. Text doprovázejí ilustrace autorky a jejího manžela, 
sochaře Miloslava Hejného.

https://www.knihydobrovsky.cz/slovo-slovicko-otevri-se-malicko-29978?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBH9srpg97jALZExCaTPs0e8ef6hsjTvz1ked5UavDTJ5dZYVUKd9LhoCZagQAvD_BwE
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33627321/a-z-pujdes-do-skoly-pro-holky-co-se-neztrati/
https://www.knihydobrovsky.cz/certi-babicka-74666279?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBFd8RJUGdxzDSWrqtHXi9OvXJr3dWvPS3IUaGNh2MkrFOQIrQloVwxoClSQQAvD_BwE
https://www.knihydobrovsky.cz/jed-modry-konicku-662387?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBHJ8bhsAs7p74vG5t_Et2ashnc-JPupbr-HEQN-pp-ptBBB1ffX6phoCe2wQAvD_BwE


Pohádky z kočičího pelíšku
Kniha určená pro děti, které májí rády kočky
Magdalena Jelínková Nováková

Odkaz
Malý Mňourek je už od chvíle, kdy otevřel v kočičím pelíšku svá zvědavá očka, tím 
nejpopletenějším popletou na světě. Když se to snaží napravit a ulovit myšku, 
ztratí se v lese. A s ním i malý myšák. A protože jsme v pohádce, kde je možné i 
nemožné, z rivalů se stanou nerozluční přátelé. Společně pak Mňourek s Plyšíkem 
hledají cestu zpět domů, ke svým maminkám. Zažijí různá dobrodružství, poznají 
spoustu přátel, překonají mnohá úskalí. Podaří se jim nalézt vytoužený kočičí 
pelíšek a myší díru?

Markétka a Míša se ptají
Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě
Ivana Kocmanová, Radana Přenosilová

Odkaz

Stovky ilustrovaných slov, hry, hříčky a otázky pomohou malým dětem rozšířit 
slovní zásobu, představivost i schopnost vyprávět o lidech, přírodě, věcech, 
pocitech, které je provází jejich každodenním životem

Zuzanka a ježeček
Kniha, která buduje vztah k přírodě
Daniela Krolupperová

Odkaz

Kniha navazuje na úspěšnou knihu "Zuzanka". Příběh o správné holčičce vypráví o 
tom, jak se Zuzanka ujme malého ježečka, který by bez její pomoci určitě zmrzl.

Bez práce nejsou koláče
Verše k poznávání lidských činností
Zuzana Pospíšilová, Magda Veverková Hrnčířová

Odkaz
Věci, které nás obklopují, skrývají příběhy. A každý příběh v sobě může ukrývat 
poezii.
Tato knížka vás o tom přesvědčí.

Není to žádná novinka, že bez práce nejsou koláče, ale víte, co to dá za práci 
vyrobit například takové mýdlo, gumu, zápalky, svíčky nebo třeba tuto knížku? 
Přečtěte si, jak se co dělá.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27854597/pohadky-z-kociciho-pelisku/
http://www.axioma.cz/obchod/marketka-a-misa-se-ptaji/
https://www.knihcentrum.cz/zuzanka-a-jezecek
https://www.knihcentrum.cz/bez-prace-nejsou-kolace?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBN7Vr8Qufhdj1wwb-1Zb5LvkN1IGM8iuJPRnJpxYZaKqnCEbvRYTpBoC9ioQAvD_BwE


Hasičské pohádky
Kniha seznamuje s důležitými profesemi
Zuzana Pospíšilová

Odkaz
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý konec, a tak si 
svoje pohádky rozhodně zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl vodník Vodička? 
Budete se možná divit, kdo další ještě přiloží ruku k dílu, když jde o hašení požárů. 
V těchto pohádkách mají kromě hasičů svoje místo taky vodníci, zvířátka a 
hasičská auta. Ti všichni dětem připomenou, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A 
kdo má všechny neplechy s ohněm na svědomí? Dejte si pozor na čerty a na 
skřítka Ohnivce. Veselé počtení!

Policejní pohádky
Kniha seznamuje s důležitými profesemi
Zuzana Pospíšilová

Odkaz
Pořádek musí být, a to i v pohádkách. Někdy se ale policistům, strážníkům a 
detektivům jejich pohádková služba pěkně zkomplikuje a pak přijdou na řadu 
kouzla. Ve dvaceti napínavých a zároveň humorných pohádkách pro děti od 
předškolního věku se to hemží neobvyklými zločiny a ještě neobvyklejšími 
vyšetřovacími metodami.

Psí pohádky
Kniha je určena pro děti, které mají rády psy
Zuzana Pospíšilová

Odkaz
Pohádky a psi mají jedno společné, jsou to věrní přátelé lidí a dělají jim radost. 
Oblíbená autorka Zuzana Pospíšilová proto pro všechny milovníky psů a 
pohádkového čtení napsala dvacet původních pohádek o pejscích ras ušlechtilých 
i zcela neznámých. V téhle knížce vyvádějí psi neuvěřitelné kousky. Fenka Sisi 
zpívá, z pejska Fleka se stane malíř a kokršpaněl Bady se chce učit španělsky. 
Nechte se poučit psí moudrostí, pobavit psí radostí a užijte si veselé ilustrace 
Michala Sušiny. Haf!

Smíchula čaruje
Kniha, která vtipně pomáhá překonávat strach
Rožnovská Lenka, Buchalová Bára

Odkaz
Kouzelníků jsou plné knížky, ale žádný vám nevyčaruje tolik dobré nálady jako 
Smíchula! Smíchula je malý kouzelníček, ale jeho kouzla mají velkou moc. Kam 
tenhle střapatý smíšek přiletí, tam je veselo. Všichni ho mají rádi. A jak by taky ne, 
vždyť Smíchula umí svým čarováním vyřešit každý problém. Pomohl větru spravit 
flétnu, vyléčil nemocnou Terezku, naučil létat dědu Zoufalíka a určitě pobaví 
všechny milovníky pohádek.

https://www.megaknihy.cz/pohadky/250705-hasicske-pohadky.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd056QTFNalV3TnpBMQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=s&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-439291231356&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBHJp7KW1WaEpysTM2iQUEI5jh1JzICasPVpE_7xhkcLtsVsxRyeJmhoCqhwQAvD_BwE
https://www.knihydobrovsky.cz/policejni-pohadky-647662?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBOF49GEpgx6PP3_1voAhNGAVGg2QNY9jqKDiP3Nm167-VjtZ_7KSKRoC8uMQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/pohadky/271709-psi-pohadky.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpjeE56QTVNamN4TnpBNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=s&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBFK0Abv6-_-WiiTnZW0PGoW_mihStK1dyjqcZoiImLqVWhmRKBapghoCEGYQAvD_BwE
https://www.grada.cz/smichula-caruje-9895/


Chaloupka na vršku
Kniha napomáhá v budování vztahu k tradicím a kořenům
Šárka Váchová

Odkaz
Tak asi před sto padesáti lety bydlel v jedné chaloupce, stojící na vršku, vdovec 
řezbář Tomeš se svými třemi dětmi – nejstarší Mařenkou, Honzíkem a malou 
Andulkou. V malebné podhorské vesničce žili spolu s několika málo sousedy a 
přáteli prostý, i když ne zrovna lehký život, kterému příroda dodávala harmonii a 
řád. Vyprávění je doplněno nejen pranostikami, pořekadly a příslovími, ale také 
notovými záznamy písniček.

O Hafíkovi, statečném pejskovi
Kniha určená pro výchovu ve vztahu ke zvířatům
Vrábková Helena, Korbelová Nela

Odkaz
Hafík je milý a hodný pejsek, taky trochu rošťák a neposeda. Bydlí v boudičce na 
dvoře u Marků v Pěkněnicích a touží být velmi statečný. Hafík chce být hrdinou. 
Rozumí se samo sebou, že pejskové se nesmějí bát ničeho. Ovšem co nejméně 
Hafíka baví, je hlídání. To přece není žádná zábava! A tak to roztomilé psisko často 
utíká ze dvorečku za dobrodružstvími, o kterých si teď může přečíst každý 
milovník pejsků. Neváhejte a vzhůru za psími kousky!

Tati, kup mi slona!
Kniha obsahuje vtipné verše
Žáček Jiří, Balcarová Veronika

Odkaz
Děti, víte kolik má Praha věží, jaké je to v ZOO, odkud přitéká Vltava nebo o čem 
se zdá autům?
Že ne? Tak to pojďte honem napravit s veselými básničkami, které pro vás napsal 
Jiří Žáček. Dozvíte se také, že Praha není jenom naše hlavní město, ale je také 
jedno z nejkrásnějších měst na světě.
Básničky s kouzelnými ilustracemi Veroniky Balcarové vám prozradí, co všechno 
se dá v Praze vidět, objevit a prožít.

Knížkový pejsek
Kniha rozvíjející dětskou fantazii a estetiku
Jiří Kahoun

OdkazKrátké příběhy pro nejmenší čtenáře vyprávěné Knížkovým pejskem, který spolu s 
babičkou a kočičkami bydlí v domečku z převrácené knížky. Přichází krutá zima a u 
domečku se objevují další potřebná zvířátka, celá promrzlá a vyhladovělá – 
myška, kohout, havránek, zajíček a ježeček. Laskavá babička jim všem poskytne 
přístřeší. Tahle veselá společnost stráví v chaloupce celou zimu a musí se poprat s 
různými obtížemi – postarat se o nemocnou babičku, uvařit si jídlo tak, aby 
chutnalo všem, či třeba jen zvládnout jízdu na sáňkách. Zvířátka všechno 
zvládnou, a když nastane konečně jaro, rozletí se zase do světa. Jejich zimní 
příhody však zůstanou navždy zapsány v babiččině knížce.

https://www.knihydobrovsky.cz/chaloupka-na-vrsku-nove-pribehy-93082
https://www.grada.cz/o-hafikovi-statecnem-pejskovi-9393/
https://www.grada.cz/tati-kup-mi-slona!-9140/
https://www.knihcentrum.cz/knizkovy-pejsek?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBBS0kNYnNJIY0ZveQXlypCpvLTWrqOkzfukjoWeI5dIoQuiHGIYwKRoCXFoQAvD_BwE


Dědečku, vyprávěj
Kniha rozvíjející slušné chování u dětí
Ladislav Špaček

Odkaz

Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené 
jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve 
školce, na návštěvě, u stolu,v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého 
dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost, 
obětavost, lásku ke světu kolem nich.

Pohádkový dědeček
Kniha rozvíjející dětskou fantazii
Eduard Petiška

Odkaz

Cesta vlakem dětem často ubíhá pomalu. Ale ne když dědeček vypravuje pohádky 
o všem, co lze po cestě zahlédnout z okna. V knížce plné zábavných pohádek se 
děti mohou dočíst o semaforu, který nechtěl cvičit, jak se auto předhánělo s 
vlakem, o tom jak zvířátka na poli volila krále či jak dělalo prasátko převozníka.

Dvakrát sedm pohádek
Kniha rozvíjející zájem o verše a pohádky
František Hrubín

Odkaz

Nekrásnější české pohádky vypráví autor v půvabných verších, které patří do 
zlatého fondu poezie pro děti. Knížka by neměla chybět v žádné dětské 
knihovničce.

Kosprd a telecí
Kniha rozvíjející  dětskou fantazii a zájem o školku
Eva Papoušková

Odkaz
Malý Kosprd, hrdina naší knížky, miluje tatínkovu dílnu a moc rád tátovi pomáhá 
při výrobě vzducholodi, ale jednoho dne se rodiče rozhodnou, že jejich syn musí 
začít chodit do školky. Toto rozhodnutí se mu nelíbí, a velmi hlasitě protestuje – 
při příchodu do školky. Téměř každý rodič, který vedl poprvé své dítko do školky, 
ví, o čem je řeč. A také spousta dětí zná takovou situaci. V našem příběhu však 
malý Kosprd má velké štěstí, protože hned první den ve školce potká báječnou 
kamarádku s fantazií a zajímavými nápady, malou Telecí… 

https://www.knihydobrovsky.cz/dedecku-vypravej-etiketa-pro-kluky-a-holcicky-od-tri-let-cd-90223
https://www.knihydobrovsky.cz/pohadkovy-dedecek-571019
https://www.knihydobrovsky.cz/dvakrat-sedm-pohadek-555561?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBHDU4lHE_v1SHnzaRp29Zqcqq6hUO4YAoZGRn6uukXZFopbF9JlH5xoCbHEQAvD_BwE
https://www.alza.cz/media/kosprd-a-teleci-d5560712.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy_el-knihy_c_1o2_EK29722_9062840&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBC6avjyP_WqQiCbjTk-_PSho4YHy3yMNMlpdwUxjOiotGK4p31fYBBoCYo8QAvD_BwE


Pohádky pod polštář
Krátké pohádky vhodné těsně před spaním
Zuzana Pospíšilová

Odkaz
Knižní soubor pohádek zahrnuje osm tematických okruhů, jsou zde pohádky jak 
pro chlapce, tak i pro děvčátka.

Některé pohádky jsou ze světa zvířat, další ze světa pohádkových bytostí, ale 
nechybí také pohádky ze školky, ve kterých se prolíná reálný svět dětí a prostředí 
blízké dětem se světem fantazie. 

Dobrodružství pavouka Čendy
Kniha rozvíjející znalosti o zvířatech a fantazii
Pavel Čech

Odkaz

Knížka vypráví o pavoučkovi Čendovi a dřevěné kukačce, kteří spolu žijí ve starém 
opuštěném domě, a o tom, co se stane, když do domu vnikne zloděj, a když ještě 
později začnou dům bourat.

O prasátku Lojzíkovi – Cesta za nosem
Kniha podporující podporuje snášenlivost „jinakosti“ u dětí
Táňa Rybenská

OdkazLojzík by byl veselé a docela obyčejné prasátko, kdyby… jeho nos nepřipomínal 
spíše sloní chobot. Jeho krátkonosí sourozenci si ho kvůli tomu často dobírají a 
jemu samému je divné, proč se liší od ostatních a kdo je vlastně jeho opravdová 
rodina. Nakonec se v doprovodu kamaráda, vrabce Čeperáka, odváží na 
dobrodružnou výpravu až do ZOO, kde se seznámí se spoustou zvířátek, získá 
spoustu zkušeností a také cenné poučení o tom, že nezáleží na tom, jak vypadáte, 
ale na tom, jaký jste uvnitř a co umíte. Může se tak vrátit na statek a začít 
spokojený život se svou rodinou a svými přáteli. 

Já Baryk
Kniha rozvíjející  znalosti ročních období a zvířat
František Nepil

Odkaz

Jestlipak víte, který měsíc v roce je měsíc čiperných blech, měsíc urousaných 
pacek či měsíc svěšené oháňky? Pokud ne, dobrodružství psa Baryka, kterého mají 
rádi velcí i malí pejskomilové, vám to prozradí. Seznamte se s ním i s jeho 
zvířecími kamarády – čápem, šnekem, slepýšem, žábou či sýkorkami.

Pohádka o Ipsíkovi
Kniha rozvíjející zájem o gramotnost a čtení
Aneta Františka Holasová

Odkaz

Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst a psát nejprve sebe a pak všechny 
larvičky v celé kolonii tak, aby mohly písmena krasopisně vyhlodávat do lýka.

https://www.alza.cz/media/pohadky-pod-polstar-d5161401.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy_knihy_c_1o5_FKP126783_9062840&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBAu2eyrkli17FwOrSfqmedjcprwV_8YkS-kIVzy-1U0ngSh9mXi2IhoCrZ0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/176124-dobrodruzstvi-pavouka-cendy-kapesni-vydani.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRjMk1USTBNVGMyTVRJMA==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBO1lw4xq74LHaga-dDVg1sQoefgGeApbK9LJuDxaIcCIWTh_lh23VRoCE4wQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/171720-o-prasatku-lojzikovi-velka.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRjeE56SXdNVGN4TnpJdw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o3&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBI6bKI_KGPhmxZEwHJpC0fhQzPHfNnhy2XXrl51Im19LJVu6UngbDhoCAxcQAvD_BwE
https://www.alza.cz/media/ja-baryk-d5162375.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy_knihy_c_1o3_FKP169554_9062840&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBF3E6XLznCpTSNULjdVs0wT9R74hBUuouRWJsCxGlMEDJzzt22_apRoCzGMQAvD_BwE
https://www.beziliska.cz/knihy/ipsik
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