
do prázdninové 
knihovny

t
i

p yKnižní



Perníková chaloupka 
Jiří Trnka  
- prostorové leporelo s papírovými loutkami 
Přidat do seznamu přání Knížka přináší kromě klasické pohádky s ilustracemi Jiřího 
Trnky i překrásné skládací loutky z ruky světoznámého českého 
ilustrátora a tvůrce loutkových filmů a ještě čtyři scény, ve 
kterých si děti celou pohádku mohou s loutkami přehrát. Pobízí 
tak malé čtenáře k větší aktivitě a obrazotvornosti a rozvíjí 
jejich představivost a fantazii. 



Zahrada 
Jiří Trnka
Zahrada Jiřího Trnky patří mezi díla, 
která léta oslovují děti i dospělé. Má 
své kouzlo, poezii i humor. Pohádku 
Trnka nejen ilustroval, ale sám i 
napsal. Pět kluků otevře starou 
rozvrzanou branku a vejdou do krásné 
zahrady, kde potkají starého 
moudrého trpaslíka, zlomyslného 
kocoura a odhalují rozličná tajemství.



Od jara do jara 
František Hrubín
Výbor k 100. výročí narození (1910) a 40. výročí úmrtí 
(1971) básníka z nejmilejších vydává jako poděkování 
nakladatelství Albatros, jehož byl František Hrubín dlouhá 
léta blízkým spolupracovníkem. Nový výbor obsahuje 
říkadla, verše a veršované pohádky notoricky známé, ale 
také báničky, které už řadu let nevyšly. Oddíly jsou podle 
ročních období: jaro, léto, podzim, zima; verše Františka 
Hrubína jsou však především plné slunce a optimismu.



Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek  
(čtyř pravých a šesti levých) 
Justyna Bednareková
Copak vy jste se nikdy nepozastavili nad tím, proč a kam 
se ztrácejí ponožky, které jste hodili do pračky? Je nad 
slunce jasné, že někam mizet musejí, když dovnitř dáme 
dvě, a ven vytáhneme jenom jednu. Alespoň v domě malé 
Bé to tak chodí. A víte co? Ztracené ponožky se totiž 
vydávají do světa! Tam se pak proslaví jako filmová 
hvězda. Nebo se stanou detektivem, myší maminkou, 
zachráncem koťátek anebo jednoduše zalátají díru ve 
vraním hnízdě. Vtipná odpověď na otázku, kam při praní 
mizejí ponožky z páru, vyprávěná s radostí a pro radost. 

Roztomilá knížka přináší příběhy deseti ponožek, každá z 
nich zažívá své dobrodružství. Zavede vás do pohádky, na 
plavbu po moři i mezi bojující růže. A stejně jako je každý 
příběh jiný, tak je osobitá i každá ponožka: jedna je vlněná, 
druhá chlupatá, třetí hedvábná… Jakou asi mají povahu? 
Kam se vypraví? Jaký je čeká osud? Ideální na předčítání 
a vymýšlení vlastních příhod. Odteď vám ani ta 
nejsepranější ponožka nebude připadat nudná. A při čtení 
se budete cítit, jako byste na nohou měli měkoučké 
ponožky z prvotřídní angorské vlny.



To je Praha 
Kukovičová, Černá 
Přidat do seznamu přání 

Kouzelná kniha o Praze pokračující v tradici známých knih 
Miroslava Šaška seznamuje dětské čtenáře s více i méně 
známými zákoutími našeho hlavního města, zavádí je na mosty, 
ostrovy i rozhledny, do centra i na periferii.



To je … 
M. Šašek 
Přidat do seznamu přání 

Edice průvodců od světově  
uznávaného ilustrátora Miroslava Šaška. 



Gerda  
Příběh velryby 

Adrián Macho 
Přidat do seznamu přání Ať se ti v životě stane cokoli, řiď se 
svým srdcem a najdeš, co hledáš”
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?



Rozumí koza petrželi? 
…a další to se jen tak říká 
Renata Škaloudová
Co se může tahat z chlupaté deky? Cucky. Dá se najít jehla 
v kupce sena? Ano, ale píchne to. Jak kouká tele na nová 
vrata? Nijak, nezajímají ho. Proč se nemá házet flinta do 
žita? Protože ho nepoznáme od pšenice. Kde je co by 
kamenem dohodil? Házej! Dospělí někdy mluví tak 
zvláštně. A když se jich zeptáte, řeknou: „Nechytej mě za 
slovo, TO SE JEN TAK ŘÍKÁ.“ Pak se v tom vyznejte… Ale 
víte co? Třeba se v tom s pomocí této knížky opravdu 
trochu vyznáte.
Kniha nabízí 28 koumáckých příběhů, v nichž si desetiletá 
dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená úsloví (frazémy). 
Chápou je doslovně a tak se je také snaží vyzkoušet nebo 
prožít. Dostávají se tím do ošemetných situací, na kterých 
jsou příběhy postaveny; následně jsou významy frazémů 
vysvětleny. Cílem publikace není objasnění původu úsloví, 
ale přiměřená forma jejich pochopení spolu s obohacením 
výrazových prostředků čtenářů.
Kniha je určena dětem ve věku 10–12 let. Osloví i jejich 
rodiče a také učitele češtiny a pedagogy, kteří pracují s 
dětmi s odlišným mateřským jazykem.
PhDr. Renata Škaloudová má za sebou třicetiletou 
speciálněpedagogickou praxi. Působí jako školská 
logopedka, zaměřuje se na rozvoj řeči dětí s různými typy 
postižení, využívání alternativních a augmentativních forem 
komunikace. Má bohatou lektorskou i publikační činnost. V 
Portálu vydala knihu Rohlík, auto, dům.



Hoši od Bobří řeky 
Jaroslav Foglar
"První svazek souborného díla Jaroslava Foglara v novém 
vydání”

Příběh o skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím 
přátelství. Vedoucí Rikitan dá dohromady partu dvanácti chlapců 
a utvoří oddané bratrstvo. Každý z nich je jiný, ale všichni se 
navzájem skvěle doplňují. Rikitan pro chlapce vymýšlí zábavné 
hry, aby je vedl k čestnosti, fyzické síle i moudrosti. Společně si 
zamilovávají přírodu a podle zálesáka Roye loví bobříky. Stávají 
se tak věrnými kamarády, kteří spolu zažívají nezapomenutelná 
dobrodružství.

od 
9 let



Záhada hlavolamu 
Jaroslav Foglar
Klub Rychlých šípů je zpět! První díl stínadelské trilogie s 
ilustracemi Jiřího Gruse.” 
V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub Rychlých 
šípů – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a 
Rychlonožka – u toho nesmí chybět! Když chlapci poznají 
příběh zámečnického učně Jana Tleskače, podniknou 
nebezpečnou výpravu na nepřátelské území, kde je ukryt 
kovový hlavolam ježek v kleci. Rychlé šípy to však nebudou mít 
jednoduché. Stínadlům totiž vládne drsná parta Vontů...

od 
9 let



Rychlé šípy  
- komiks 
Jaroslav Foglar
Romantická dobrodružství a 
veselé příhody, které chtějí 
prožívat snad všechny děti. 
Rychlé Šípy vás pobaví i poučí. 
Aniž si to v prvé chvíli 
uvědomíte, budete se snažit je 
napodobovat, stanou se vaší 
učebnicí kamarádství, svornosti, 
odvahy, pochopení druhých, 
umění si za každé situace 
poradit. Některé příběhy se vám 
hlouběji vryjí do paměti. Řadu let 
se ke knize můžete vracet, 
abyste ji pak uschovali pro své 
děti, tak jako to dělávali vaši 
otcové a dědové pro vás. 
Můžete si ji předávat z generace 
na generaci jako poselství 
nádherného dětství, jako poklad 
z ryzího zlata, jako truhlu plnou 
dobrodružství a ušlechtilosti.

od 
9 let



Příběhy na dobrou  
noc pro malé rebelky 
100 výjimečných žen

Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky 
mimořádných žen z minulosti i současnosti. Umělkyně, 
sportovkyně, vědkyně, političky a další velké osobnosti, 
které se nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují malé i 
velké čtenáře snít velké sny. Seznámíte se s královnou 
Alžbětou I., módní návrhářkou Coco Chanel nebo s 
tenistkou Serenou Williams. Každý medailonek navíc 
doprovází celostránkové portréty od šedesáti výtvarnic z 
celého světa.

od 
9 let



Opakuji si o prázdninách  
1. - 5. třída - pracovní sešit 
Přidat do seznamu přání 

Publikace je určena všem kteří si chtějí zopakovat učivo 1. - 5. 
ročníku základní školy. Zejména je vhodná na prázdniny pro 
žáky. Obsahuje hlavně cvičení z českého jazyka a matematiky. 



Kouzelné čtení 
Albi 
Přidat do seznamu přání 

Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému se 
děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a 
užitečných informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v 
předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i 
dospělé. Záleží pouze na tom, jakou knihu si právě zvolíte. 

www.kouzelnecteni.cz


