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Brycz, Pavel:  Neboj se, vždyť máš česnek 

Praha: Euromedia, 2018, 68 s. 

Emil je překvapený. Konečně pojede někam na prázdniny! To mu budou kluci závidět. Jede do vesnice 

Hrob, k babičce a dědovi, kteří se starají o tamní hřbitov, děda je dokonce hrobník. Proč ale dávají do 

každého jídla česnek? Po strašidelném půlnočním setkání to Emil pochopí. Užije si krásné a 

dobrodružné prázdniny a ještě zařídí, že spolu jeho rodiče a prarodiče začnou zase mluvit. 

vlastní anotace, 1/16/2019 

 

Burdová, Anna:  Kdo v přírodě čaruje 

Praha: Fragment, 2018, 72 s. 

Čím to je, že se na podzim stromy vyparádí a jejich listy začnou hýřit barvami? Kdo vyrábí jinovatku a 

cinká na rampouchy? Odkud se bere mlha? Možná jste to netušili, ale příroda je plná šikovných víl, 

skřítků a dobrých duchů, kteří mají tohle všechno na starosti a umí to náramně zařídit. A nejen to. 

Když potřebujete štěstí, vypěstují vám čtyřlístek. Nebo znovu rozsvítí hvězdu, která zhasla, když 

padala z letní oblohy. Přečtěte si těchto dvanáct pohádek a poznejte kouzelné bytosti, které pro nás 

každý rok připravují voňavé jaro, horké léto, barevný podzim a jiskřivou zimu. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-v-prirode-caruje-383782, 2/19/2020 

 

Bussell, Darcey:  Malá baletka. Nela a tančící kocour 

Praha: Mladá Fronta, 2018, 88 s. 

Nela je už třetí holčička, která s kouzelnými baletními střevíčky cestuje do Země kouzel, kde žijí 

postavy ze všech baletů. Jejím průvodcem se stane bratr Kocoura v botách a hned při první návštěvě 

na ni čeká těžký úkol. Podaří se Nele a kocourovi zlomit kletbu Zlé víly? 

vlastní anotace, 1/16/2019 

 

Campbell, Jen:  Franklinova létající knihovna 

Brno: Cpress, 2017, 32 s. 

Opravdu se všichni lidé bojí draků? I tak hodných, jako je Franklin, kteří jim chtějí číst z knížek?  Ne, 

naštěstí je tu Luna! Malá holčička, která se s drakem Franklinem skamarádí. Povídají si spolu o 

knížkách, které přečetli a dokonce si spolu otevřou neobyčejnou knihovnu. 

vlastní anotace, 1/16/2019 
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Cantini, Barbara:  Mortina 

Praha: Egmont, 2018, 48 s. 

Mortina je sice holčička, ale trochu jiná než ostatní. Je to holčička strašidlo. Společně s tetou 

Neboženkou žije ve vile Rozvalince a tvoří nerozlučnou dvojici se svým psím kamarádem, chrtím 

albínem jménem Truchlík. Mortina by moc ráda měla stejně staré kamarády, se kterými by si mohla 

hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. Mohli by se jí totiž leknout. Jednoho dne konečně 

nastane správná příležitost k seznámení – svátek Halloween! 

https://www.databazeknih.cz/knihy/mortina-mortina-402220, 2/19/2020 

 

Čálková, Alena:  Do průvanu za uši se tatínci nevěší 

Praha: Albatros, 2019, 100 s. 

Sedmiletý Bruno touží být detektivem, ale v jeho okolí se moc záhad nevyskytuje. Až jednou večer se 

u nich doma objeví víla Dospělka, která Brunovi prozradí, že napravuje lidi v Institutu chování 

dospělých, který sídlí ve Vílovicích. A že jeho tatínek už je do Vílovic povolán! Překvapený Bruno hned 

vílu poprosí, aby ho vzala dnes v noci tajně s sebou. On přece musí tatínkovi pomoct se polepšit. 

Bruno je pevně rozhodnutý podstoupit všechna nebezpečí, aby tatínka zachránil a konečně se stal 

detektivem. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/do-pruvanu-za-usi-tatinci-se-nevesi-415042, 2/19/2020 

 

Danowski, Sonja:  Půlnoční kocourek 

Brno: Edika, 2019, 40 s. 

Toník má nade všechno na světě rád kočky. Do dobročinné tomboly v místním útulku věnuje všechna 

svá plyšová zvířátka. V útulku žije také kocourek Valentýn, který Toníka ihned okouzlí. A druhý den 

Toníka čeká velké překvapení… Pomocí svých výjimečných ilustrací vypráví Sonja Danowski dojemný 

příběh o dobrém skutku, odměně a přátelství. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pulnocni-kocourek-417045, 2/19/2020 

 

Dyntarová, Darina:  Vílí pohádky 

Praha: Fragment, 2019, 78 s. 

Jednoho teplého jarního odpoledne vykvetla na opuštěné lesní mýtině veliká slunečnice a na jejím 

vrcholku se objevila maličká víla. Jmenovala se Barborka a moc jí to slušelo. A protože se narodila v 

kouzelném lese, našla si také kouzelné kamarády: vílu Zvonečku, draka Mrákotu, čarodějnici Agátu 
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nebo malinové skřítky. Jste zvědaví, jaká dobrodružství spolu zažili? Tak se pohodlně usaďte a pusťte 

se do čtení. Pohádka začíná! 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vili-pohadky-416381, 2/19/2020 

 

Fan, Eric:  Moře potkalo oblohu 

Praha: Albatros, 2019, 48 s. 

Jonáš žije u moře a pokaždé, když z okna domu pohlédne na jeho hladinu, vzpomene si na příběhy, 

které mu vyprávěl dědeček. Na magické příběhy o místě, kde se moře potkává s oblohou. Medúzy a 

velryby se tam vznášejí, zámky a ptáci plují v oblacích. 

vlastní anotace, 2/19/2020 

 

Hejdová, Irena:  Červené klubíčko 

Praha: Albatros, 2019, 64 s. 

Dvojčata Miu a Maxe zavede noční dobrodružství do strašidelného lesa. Jindy by se sem neodvážili, 

ale kdo by odolal vábení oživlého červeného klubíčka? Jeho nit povede děti knížkou od jedné 

podivuhodné lesní příšery ke druhé. A zkuste hádat, kdo se skrývá pod senem v krmelci! Pohádkově 

ilustrovaná knížka pro všechny dobrodruhy vybízí ke čtení, luštění a třeba i tvoření z mechu a klacíků. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/cervene-klubicko-421163, 2/19/2020 

 

Horáček, Petr:  Modrý tučňák 

Praha: Albatros, 2019, 32 s. 

Malému tučňákovi připadá, že je stejný jako všichni ostatní. Jenže není černý, je modrý. A ostatní 

tučňáci s ním kvůli tomu nechtějí kamarádit… Kouzelný příběh o přátelství, porozumění a o tom, jaké 

to je, být jiný a přesto stejný. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/modry-tucnak-422036, 2/19/2020 

 

Chapman, Linda:  Kouzelný jednorožec. Překvapení pod hvězdami 

Praha: Cpress, 2019, 84 s. 

Soumrak sice většinu času vypadá jako obyčejný poník, ale pokaždé, když Laura pronese slova 

tajného zaříkadla, promění se v kouzelného jednorožce a společně pak létají po světě…V Lauřině 
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škole se povídá, že v dřevěném domku na stromě u potoka straší. Poté, co parta zlobivých kluků 

vhodí do větví stromu Oslíka, hračku jejího bratříčka, zůstává jen na ní a na Soumrakovi, aby ho 

sundali a také aby vyřešili strašidelnou záhadu. A to ještě zdaleka nevědí, že překvapení pod 

hvězdami nečeká jen na ně… 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelny-jednorozec-prekvapeni-pod-hvezdami-423123, 

2/19/2020 

 

Krolupperová, Daniela:  Vědí draci o legraci 

Praha: Euromedia, 2018, 57 s. 

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. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vedi-draci-o-legraci-363587, 1/16/2019 

 

Krolupperová, Daniela:  Vánoční tramvaj 

Praha: Albatros, 2019, 72 s. 

Venku sněží, prvňáček Víťa se těší na Ježíška a na tatínka, který se vrací domů z daleké ciziny. Vánoce 

oslaví všichni tři spolu! Večer, než Víťa usne, ještě vyskočí z postýlky, aby se podíval na konečnou 

stanici pod okny. Víťa má totiž rád tramvaje – a zrovna jedna přijíždí! Když zastaví, pan řidič vystoupí, 

jde k blízkému křoví a jakoby s někým mluví. Druhý den se vše opakuje. Kdo se skrývá v houští? A co 

se Víťovi přihodí v čarovném předvánočním čase? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vanocni-tramvaj-424867, 2/19/2020 

 

Kšajtová, Marie:  Zuzanka v Dalekoširoku 

Praha: Albatros, 2017, 83 s. 

Když Zuzanka objeví pod postelí zatoulaný knoflík, není na tom ještě nic zvláštního. Jenže knoflík není 

obyčejný. Dokáže se proměnit v létající talíř a vezme Zuzanku na výlet do vesmíru. Navštíví spolu 

různé podivné planetky, např. planetku zapomenutých panenek nebo planetku ztracených rukavic a 

další. Ale pozor! Kdopak to střílí po balonkách, které ulétly dětem? 

vlastní anotace, 1/16/2019 
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Lehečková, Hana:  Co se děje v Podpostelí 

Praha: Fragment, 2018, 70 s. 

Už vás někdy napadlo, co se děje v tajemném světě pod vaší postelí, když zhasnete lampičku a pokoj 

se zahalí do tmy? Bydlí tam skřítci, nebo tam jen tichounce leží zapomenuté hračky? Běhají tam 

pavoučci s lucerničkami a uklízejí nepořádek nebo se tam skrývá duch? Vydejte se s námi na 

pohádkovou výpravu pod sedm dětských postýlek a objevte sedm různých Podpostelí. Potkáte 

nadpřirozené bytosti, uvidíte úžasná kouzla a zažijete spoustu legrace. Takže žádný strach a obavy, 

osmělte se a nakoukněte. Určitě nebudete litovat! 

https://www.databazeknih.cz/knihy/co-se-deje-v-podposteli-382809, 2/19/2020 

 

Macho, Adrian:  Gerda. Příběh velryby 

Praha: Cpress, 2018, 32 s. 

Laskavé vyprávění o podmořském světě s působivými ilustracemi. Malá velryba Gerda si užívá 

spokojené dětství. Jednou se však přihodí něco nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak 

osamocená a smutná bloudí oceánem, až nakonec potká nové přátele. Kosatky, tučňáky, racky nebo 

třeba chobotnice. Od každého kamaráda se dozví nejen zajímavosti o jejich životě, ale především o 

fascinujícím světě, kterým proplouvá. Najde nakonec malá Gerda to, co hledá? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/gerda-gerda-pribeh-velryby-375544, 2/19/2020 

 

Meadows, Daisy:  Kamarádky kouzelných zvířátek. Výppomoc matyldy 

Fuflíkové 

Praha: Cpress, 2019, 112 s. 

Nejlepší kamarádky Jola a Lilka přicházejí za dobrodružstvím do lesa Přátelství, kde zvířátka umějí 

mluvit a kouzla jsou na denním pořádku! Zlá čarodějnice Grizelda použila jedno ze svých hrozných 

kouzel na strom Laskavosti a všechna zvířátka v lese Přátelství se k sobě náhle začnou chovat ošklivě! 

Dokážou Lilka, Jola a malá sovička Matylda Fuflíková Grizeldino zaklínadlo zrušit a zachránit stromy 

Srdce dřív, než bude pozdě? 

https://www.kosmas.cz/knihy/260106/kamaradky-kouzelnych-zviratek-6-vypomoc-matyldy-

fuflikove/, 2/19/2020 
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Pospíšilová, Zuzana:  Detektivové a narozeninový případ 

Praha: Bambook, 2018, 104 s. 

Představte si, že bezstarostně oslavujete narozeniny, a v tom se to stane. Krádež! A po ní následuje 

vyloupení celého bytu. Detektivové jsou ale opět ve skvělé kondici a jdou po horké stopě. Kluky čeká 

vyšetřování plné nesnází. Tentokrát budou mít překvapivou a milou posilu. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/detektivove-detektivove-a-narozeninovy-pripad-372958, 

2/19/2020 

 

Reagan, Jean:  Jak vychovat maminku 

Praha: Bambook, 2019, 32 s. 

Vychovat šťastnou a zdravou maminku je sice zodpovědná práce, ale hlavně je to velká zábava. Jen 

musíte vědět, jak na to. Na maminky je totiž potřeba dohlédnout. Tato knížka vám poradí, jak se 

hravě zapojit do maminčina rušného dne. Jak zajistit, aby se budila s úsměvem a správně se oblékala? 

Jak maminku zabavit při dlouhém čekání ve frontě u pokladny, aby nezlobila? Nezapomeňte 

maminku naučit správně uklízet! A také je třeba zařídit, aby měla dostatek pohybu Nejlépe několikrát 

denně. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-vychovat-maminku-408207, 2/19/2020 

 

Ričlová Lachoutová, Irena:  Přání od jezera draků 

Praha: Krigl, 2018, 95 s. 

Originální pohádkový příběh o tajemném jezeru, které mohl najít jen neobyčejný člověk, o zakletém 

drakovi, po kterém dali lidé jezeru jméno, o princi, který chtěl být raději kovářem a o dětském 

přátelství, které přerostlo v lásku. Koktejl ingrediencí, které nejsou nové, ale správně namíchané a 

napínavě podané. 

vlastní anotace, 1/16/2019 

 

Stará, Ester:  Šedík a Bubi 

Praha: Euromedia, 2018, 89 s. 

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 
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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. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/sedik-a-bubi-362637, 1/16/2019 

 

Štelbaská, Zuzana:  Jitřenka 

Praha: Fragment, 2018, 71 s. 

Jitřenčina zahrádka je pro ni a pro její kamarády kočičku Lízu a pejska Titiho to nejkrásnější místo na 

světě. Celé dny si zde hrají, objevují všechna zákoutí a poznávají její obyvatele: krtečka, ježka, pilné 

mravenečky nebo malé pavoučky. Pokud se chcete do Jitřenčina království podívat a dozvědět se, jak 

to bylo s maličkými housátky, protivnou vosou nebo zahrádkou v pokojíčku, otevřete tuto knížku 

plnou překrásných ilustrací a přeneste se tam… 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/50144799/jitrenka/, 1/16/2019 

 

Veselý, Radek:  Jak se chtěl obr stát trpaslíkem 

Praha: Cpress, 2019, 104 s. 

Obr Buclík není jen tak obyčejný obr. Příliš nevyrostl, a možná i proto se rozhodl opustit ostatní obry 

a vydat se za dobrodružstvím. Uchvátily ho totiž legendy o trpaslících, které zaslechl od lidí. A aniž by 

věděl, co nebo kdo je to trpaslík, vše kolem nich mu přijde neuvěřitelné a lákavé. A tak se rozhodl – 

stane se jedním z nich! 

https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-se-chtel-stat-obr-trpaslikem-411452, 2/19/2020 

 

Wohlleben, Peter:  Víš, kde jsou děti stromů 

Brno: Kazda, 2018, 32 s. 

To by Píťa, malý veverčák, tak rád věděl. A proč se lidé nemusejí bát vlků? Hajný Petr vezme Píťu na 

dobrodružné putování lesem. Na cestě přespí pod širým nebem, pozorují, jak se kácí jehličnaté 

stromy, a skutečně potkají jednoho vlka! Objeví však stromové děti a jejich rodiče? A najde se i pro 

Píťu rodina, v níž by mohl zůstat? První obrázková knížka od autora bestsellerů Petera Wohllebena: 

laskavý příběh, který dětem přibližuje les a přírodu jedinečným způsobem. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vis-kde-jsou-deti-stromu-394386, 2/19/2020 


