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 Online katalog knižního fondu 

Obr Dobr
Kniha rozvíjející narativní schopnosti a fantazii
Roald Dahl

Odkaz

Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jedné noci probudí a uvidí něco, co by vlastně vůbec vidět neměla. 
Jeden moc a moc hodný obr se krade nocí a plní hlavy spících dětí samými krásnými sny. Protože ho ale nikdo 
nesmí poznat, vezme holčičku s sebou do své jeskyně v zemi obrů. Tam teprve začnou ta správná dobrodružství!

Povíš mi to? 
Kniha rozšiřující narativní schopnosti a slovní zásobu.                                                                                                           
Ester Stará

Odkaz

Děti se prostřednictvím rozmanitých konverzačních témat a netradičních úkolů učí utřídit si a zformulovat 
myšlenky, hrát si s jazykem a správně se vyjadřovat. Bohatě ilustrovaná kniha vybízí k mluvení i svou grafickou 
podobou. Publikace je určena jak dětem a jejich rodičům, tak i logopedům a učitelům.

Johana s hlavu v oblacích
Kniha rozvíjející  fantazii
Petra Braunová

Odkaz

Co se to děje s Johankou? Nechce se jí vstávat, chodit do školy, kdeco poplete, s ničím není spokojená. Johanka 
má, jak se říká, hlavu v oblacích. Ale kdo za to může? Že by spolužák Pavel? Možná něco prozradí Johančin deník!

Puntičkáři
Kniha rozvíjející dětskou fantazii a dětskou solidaritu                                                                                                             
Miloš Kratochvíl

Odkaz

Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v 
jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel, každá jejich snaha se vždycky nějak zvrtne, a 
proto místo pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky

Tonička a pirát Jedno oko
Kniha rozvíjející dětskou fantazii
Dana Šianská

Odkaz
Tonička je nejpřísnější učitelka na celém světě. V městečku, kde učí, z ní mají všichni strach. Jednoho dne se 
nechtěně ocitne mezi piráty. Jaký bude od této chvíle její život? Budou ji piráti poslouchat? Nebo Toničku 
přesvědčí, aby se také stala pirátkou? Možné je i to, že nakonec všechno dopadne jinak. Svěží, dobrodružně 
pohádkový příběh nabídne překvapivé řešení. Kniha svým karikaturně vtipným a poutavým dějem nejen zaujme, 
ale zároveň pobaví jak malé, tak i starší čtenáře.
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Jakub a Jáchym
Kniha nabízí interaktvní čtení a rozšiřuje znalosti.                                                                                                                    
 Clevin Jorgen

Odkaz

Kniha vyprávějící o chlapečkovi Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi, který jde poprvé do školy, je vtipně řešené 
aktivní čtení, kdy rodiče nebo učitelé mohou rozvíjet znalosti i fantazii malých čtenářů.

Jak postavit auto
Kniha podporující podporuje zájem o techniku, vhodné pro děti, co mají rádi encyklopedické knihy
Martin Sodomka

Odkaz
Dva kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla, se rozhodnou, že si postaví auto. Získají důležitého spojence, žabáka 
Kristiána, který má možnost obstarat vše potřebné a práce může zvesela začít. Naši hrdinové nejsou žádní 
svatouškové a nepatří ani mezi hvězdy zvířecí říše. Bydlí na okraji města mezi starými ohradami, autodílnou a 
velkou skládkou. V tomto světě jim bystrá hlava a ostrý jazyk rozhodně nejsou na škodu. Během příběhu, kde 
Arny s kamarády musí při stavbě auta překonávat tisíce nečekaných překážek, se čtenář dozví, jak je sestrojen a 
jak funguje automobil. Z knihy je možné pochopit princip motoru, spojky, brzd, rozdělovače a mnoho dalších věcí.

Mistr sportu skáče z dortu
Kniha rozvíjející  zájem o poezii  a jazyk                                                                                                                                      
  Jan Nejedlý

Odkaz

Rozverné průpovídky, škádlivky, říkadla, písničky, parodie či rozpočítadla vycházejí často přímo z autentického 
dětského humoru. Přes svůj žertovný ráz učí tento svazek vnímat poezii jako přirozenou součást života i jako 
magickou hru s jazykem, rýmy, zvukomalbou.

Ukradená písmenka
Kniha, která rozvíjí znalosti o písmenech pro 1. třídy
Lenka Rožnovská

Odkaz
V první třídě se z abecedy ztratí deset písmen. Že by je někdo ukradl? Nezbedným zlodějem je zvědavý klokánek 
Vendelín, kterého napraví pan školník Dobrásek svými veselými pohádkami. Vendelín zatouží naučit se číst, aby si 
pohádek mohl přečíst co nejvíce. Deset krátkých příběhů, které ke čtení zlákají nejen Vendelína, ale především 
prvňáčky. 

F jako Fík
Kniha rozvíjející dětskou fantazii                                                                                                                                    
Březinová Ivona

Odkaz

Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje? To prvák Kája poznal, až když přišel s kamarády k paní Novákové na návštěvu. 
Kája jí totiž pomáhá venčit – ovšem ne psa, ale tři želvičky. Ten Novákovic přírůstek je drak! Děti se ho ze začátku 
trochu bojí, brzy se však s drakem, z kterého se nakonec vyklube leguán, spřátelí. Ale jednoho dne leguán zmizí. A 
záchranná výprava může začít!

Rošťák Oliver
Kniha, která učí děti, že se nesmí zlobit příliš
Petra Braunová

Odkaz
Oliver je roztomilý šestiletý kluk – ale má potíž: vypadá jako holka. Oliverova maminka totiž zbožňuje jeho zlaté 
kučery až na ramena a za žádnou cenu mu je nechce dát ostříhat. Zato Oliver je nenávidí, protože ti, kdo ho 
neznají, ho neustále oslovují: Ty jsi ale hezká holčička! A když se mu konečně narodila sestřička a maminka 
musela zůstat v porodnici, musel Oliver zatím počkat u sousedky. Jak to dopadlo? Využil čas na další rošťárny?
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Pušíci 1-4
Kniha nabízející vtipné příběhy pro všechny děti                                                                                                                      
Dietl Erhard

Odkaz
Děda pušík, babička pušice, puší maminka a táta, dva pušíčci a puší miminko. Zkrátka, velká puší rodina, kde se 
mají rádi. V tom je puší svět jako ten náš. Jiný je v tom, že pušíci žijí na smetišti. Tam jim všechno chutná a voní 
právě tak líbezně, jako milují koupel v rozbahněné kaluži a hustý dým z továrních komínů. Ze skládky u Zaprášené 
Lhoty to nemají daleko do zoo ani do školy. Stačí, když osedlají dráčka Ohnivouse a vyrazí vstříc legračním 
dobrodružstvím.

Příšerní nezbedníci
Kniha, která učí děti, že se nesmí zlobit příliš
Martina Drijverová

Odkaz

Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam 
neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva snad neumějí ani chodit – tenhle dupe a druhý do všeho jen 
kope. Ovšem ti ostatní nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou dojde – zlobit se opravdu nevyplácí!

Sísa kyselá 
Vtipná kniha, která je určena predevším pro holky                                                                                            
            Martina Drijverová

Odkaz

Jenda Placka má velké trápení. Jeho spolužačka Sylva Kyselá je odmalička lepší než on – výborně se učí, vzorně se 
chová, a vůbec. Jediné, co na ni platí, je oslovení Síso! Když i to je málo, začne Jeník vymýšlet různé strašlivé 
pomsty... Stačí však jedna malá šedivá myška a Jenda zažije ohromující překvapení!

Julie mezi slovy
Kniha určena přímo pro výchovu k četbě
Petra Dvořáková

Odkaz
Na pozadí krátkých poutavých příběhů kniha přináší výklad řady pojmů, které ze světa dospělých pronikají do 
světa dětí. Julie mezi slovy se dotýká tématu rozvodu rodičů a rozpadu rodiny i vytváření citových vazeb k novým 
partnerům rodičů a jejich dětem. Pro dětského čtenáře kniha otevírá naději na vyrovnání se s jednou z 
nejbolestnějších zkušeností dětství. 

Herkules a strašidla
Kniha, která učí děti, že zvířatům se neubližuje                                                                                                                         
Alžběta Dvořáková

Odkaz
Rozmazlený pražský kocour Herkules se se svou mladou paní a jejím mužem přestěhují do starého statku za 
vesnicí, kde se mu ani trochu nelíbí. V zarostlé zahradě se seznámí s toulavou kočkou Komtesou a vyslechne si její 
vyprávění o kočičích strašidlech, která se v jeho novém domově ukrývají. Zpočátku se zdráhá jejím varováním 
uvěřit, ale brzy se přesvědčí, že Komtesa mluví pravdu. Kočičí duchové působí obyvatelům domu velké škody a 
vinu vždycky svalí na Herkula. Rozzlobený kocour se strašidlům rozhodne postavit.

Projekt pes
Kniha určena pro výchovu ve vztahu ke zvířatům
Lucie Hlavinková

Odkaz
Jenda má na světě jen jedno jediné přání – mít psa. Jenže jeho rodiče jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho chápe, je 
babička, které se už ale všechno tak trochu plete. A tak s pomocí kamarádky Moniky, jejíž máma cvičí asistenční 
psy, vymyslí rafinovaný plán, aby rodičům dokázal, že psi můžou být strašně užiteční. Způsobí tak celou řadu 
vtipných, absurdních situací, a možná, možná nakonec přece jen dostane i psa.

https://www.grada.cz/pusici-jsou-tady-7537/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/30333226/priserni-nezbednici/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/822585/sisa-kysela/
https://www.hostbrno.cz/julie-mezi-slovy/
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/herkules-a-strasidla/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35792670/projekt-pes-ten-muj/


Pidibabka z Brd
Kniha, která nabízí poetické příběhy pro budování vztahu k přírodě                                                                                     
                                       Jiří Kahoun

Odkaz

Máte doma malou treperendu, která není zas až tak hodná holčička, jak byste si představovali? Přesně taková je i 
Emička; malá povídalka, která chodí do školy v městě Berouně. Její babička a děda bydlí v jeskyňkové chaloupce 
schované za hustým keřem… jsou totiž trpaslíci. Půvabné propojení reálného příběhu s pohádkovými bytostmi a 
jedinečný humor Jiřího Kahouna pobaví vás i vaše děti.

Šmodrcha
Kniha určena pro výchovu ve vztahu ke zvířatům
Archie Kimpton

Odkaz

Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem jednoho obyčejného 
dne na toulkách po okolí náhodou natrefí na příšerně pomotaného, zpřeházeného, mrzoutského, vypaseného a 
na sušenkách závislého mluvícího kocoura, jeho život se rázem úplně změní!

Jak daleko je slunce
Kniha,která nabízí příběhy o světě a jeho smyslu                                                                                                                      
          Ivan Klíma

Odkaz

Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské otázky o světě a jeho smyslu. Dětská proč se 
proměňují v poetické texty, které poutavě i hravě pronikají do tajemných zákoutí lidské existence. Některé 
příběhy se po malých krůčcích dobírají témat, o kterých pojednávají první stránky Bible.

Policejní křeček
Kniha, která nabízí vtipný detektivní příběh pro malé
Daniela Krolupperová

Odkaz
Pes ve službách zákona dnes nikoho nepřekvapí. Ale policejní křeček? A opravdu jeden takový existuje! Jmenuje 
se Bruno a žije v teráriu u druháka Jirky. Když se ukáže, že křeček mluví, Jirka zajásá, takového kamaráda nikdo 
nemá. Zvídavý křeček se naučí i číst, a zatouží poznat svět za dveřmi domu. Jednoho dne se Bruno skutečně 
dostane ven a přihodí se něco neuvěřitelného. Z drobného hlodavce se stane postrach zlodějů v širokém okolí!

Emilovy skopičiny
Kniha, která učí děti, žese nesmí příliš zlobit                                                                                                                              
    Astrid Lindgrenová

Odkaz

Emil je kluk jako buk, pěkný divoch a paličák, který však vypadá jako andílek. Ovšem v malé švédské vesnici každý 
dobře ví, co je zač. Kdo by neznal rošťáka Emila a kdo by se neobával jeho vykutálených kousků? Každou chvíli 
promýšlí novou skopičinu. Všechny se do knížky opravdu nevešly, ale ty nejpodařenější v ní zaručeně jsou!

Popletená abeceda
Kniha určena přímo pro výchovu k četbě
Zuzana Poslíšilová

Odkaz

Když je legrace, jde každé učení lehce. Ani s abecedou nebudou mít prvňáčci potíž. Stačí se zapojit do pátrání po 
chybách v popletených básničkách Zuzany Pospíšilové a roztomile bláznivých ilustracích Markéty Vydrové. Děti se 
hravou formou seznámí s písmenky, zdokonalí svoji slovní zásobu a vytříbí smysl pro humor.
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Zimní škola v přírodě
Kniha, která buduje kladný vztah ke škole                                                                                                                                  
Zuzana Pospíšilová

Odkaz

Vydejte se po tajemných stopách a zlepšete se ve čtení! Když Robin, Jenda, Vojta a Ondra zjistí, že se na kopci za 
horskou chatou objevují obrovité šlápoty ve sněhu a sáňky se zničehonic samy prohánějí po svahu, je jasné, že se 
na zasněženém obzoru rýsuje velká záhada… Větší, než si kluci vůbec dokážou...

Kouzelná třída
Kniha, která buduje kladný vztah ke škole  
Zuzana Pospíšilová

Odkaz
Hodný starý pan učitel už na děti nestačí. Potřeboval by do důchodu, ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného 
nástupce. Někoho, kdo by měl děti opravdu rád. Když o tom bude v kabinetě přemýšlet, zaklepe na dveře velmi 
milá mladá dáma, která se uchází o místo učitelky. Pan učitel jí své prvňáky předá a ona třídu rošťáků promění v 
nejhodnější a nejchytřejší děti na celé škole. Bude na to mít kouzelné metody...

Strašidelná škola
Kniha, která buduje kladný vztah ke škole                                                                                                                                  
    Lenka Rožnovská

Odkaz

Víte, že to není samo sebou, aby strašidla pouštěla hrůzu? Když strašidlo přijde na svět, neumí nahánět strach, 
musí se to naučit ve strašidelné škole. A to se týká i bubáčka Bubuše, který by rád získal výuční list v oboru 
strašení. Bubušovy úsměvné, strašidelné, poučné, a hlavně nevšedně ilustrované příhody jsou zde pro začínající 
čtenáře.

Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka
Kniha, která nabízí vtipný detektivní příběh pro malé
Lenka Rožnovská

Odkaz
Kdyby na pana učitele Kláska jednoho dne nevyskočil z obrazu v kabinetě šimpanz (no ano, i takové věci se 
stávají), nikdy by se nestal detektivem a nikdy by nemohl vyprávět svých dvanáct zapeklitých detektivních 
případů.
Každý detektiv potřebuje pomocníka, panu Kláskovi pomáhá neposedný, ale učenlivý šimpanz Jojík. 

Veronika zlobidlo
Kniha, která učí děti, učí děti, že se nesmí zlobit příliš, ale zlobí i holky                                                                                
                                    Lenka Rožnovská

Odkaz

Zábavný příběh, díky kterému děti pochopí, že rodiče to s nimi někdy mají složité. Vyjít se zlobidlem zkrátka není 
jen tak. Veronika je paličatá. Nálady střídá jako aprílové počasí. Kdyby tak věděla, jaké starosti s ní maminka 
mívá, to by se ze zlobení hned vyléčila. Možná k tomu bude mít příležitost… Trochu poučný, hodně veselý a 
skvěle ilustrovaný příběh je tu pro všechny začínající čtenáře.

Za chalupou špačci dupou
Kniha, která buduje kladný vztah k rodinnému životu
Šmerglová Zuzana

OdkazŠedivé myši pod kuchyňským dřezem se zdálo, že se jí to zdá. Měsíce a týdny tady žila sama, ani jedinkrát 
nenatrefila na jiného živáčka, byla to vlastně JEJÍ chalupa. Objevila ji v zimě opuštěnou a prázdnou, nastěhovala 
se do kuchyně pod dřez a od té doby bydlela. Zvala snad někoho? Nezvala. 
Co má tohle znamenat?! Vpochoduje sem člověk, chodí a dupe, rozkládá rukama. Za ním jdou další, a aby toho 
nebylo málo, přivedou si ještě psa! 
Kdo si myslí, že trávit léto na venkovské chalupě, musí být nuda, toho přesvědčí milé a humorné příběhy Zuzany 
Šmerglové o opaku. Vtipné vyprávění o soužití se šedivou obyvatelkou stavení.
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