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10-13 let

Neviditelná knihovna Genevieve Cogman

Sbírání knih může být někdy nebezpečné... 

Skutečností je, že pravda může být mnohem 

podivnější než fikce...Irene je profesionální špionka 

záhadné knihovny, stínové organizace, která sbírá 

důležitá beletristická díla ze všech časových období. 

Nyní byla ona a její tajemný asistent Kai vysláni do 

Londýna. Jejich mise: získání zvláště nebezpečné 

knihy. Problém: v době, kdy dorazí, je už kniha 

ukradena.

12-14 let

Podivná knihovna Haruki Murakami

Chodíte si půjčovat knihy do knihovny? Mladík si 

jako obvykle odskočí navečer do místní knihovny: 

vrátit dvě knížky a nějaké jiné si půjčit. Ten den se 

však už nevrátí domů. Běžná knihovna se náhle 

změní v záhadné bludiště s nekonečnými 

chodbami, zamčenými dveřmi a celou, v níž se 

chlapec nakonec ocitá. 

10-13 let

Bradavická knihovna  Joanne K. Rowlingová

Všechny tři legendární knihy z Bradavické školní 

knihovny v jednom boxu! Fantastická zvířa a kde je 

najít, Bajky Barda Beedleho i Famfrpál v průběhu 

věků se teď budo ve vaší knihovničce vyjímat ještě 

lépe. Ideální dárek pro všechny kouzelníky i mudly!

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/cogman-genevieve-204643
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/murakami-haruki-151887
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/joanne-k-rowlingova-161240


8-10 let

Spolkla mě knihovna Klára Smolíková

Schválně, jaká nejpodivnější věc se ti s knihou 

stala? Tak třeba Davida a jeho kocoura spolkla 

knihovna. Jen si to představ: v klidu si chceš číst a 

najednou jsi uprostřed té nejbláznivější a 

nejdivočejší výpravy do knižní historie! 

6-8 let

Zakousněte se do knihy Klára Smolíková

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. 

tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře 

čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k 

podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní 

zásoby a jsou různého typu (dokreslování, 

doplňování, spojování, dopisování atd

12-14 let

Vstupte do literárního             

doupěte                         

Klára Smolíková,         Jiří 

W. Procházka

Pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení  

Předkládaný materiál by rád ukázal, že literatura je 

fajn a že do oblasti literární tvorby může vstoupit 

každý. Možná toto koketování s texty nevyvrhne na 

břeh fůru nových spisovatelů, ale to není důvod, 

proč si v literárních vlnách nezařádit.

6-8 let

Knihožrouti - Kam zmizela 

školní knihovna

Klára Smolíková,    

Barbora Buchalová

Aleš se Zorkou se pouštějí do dobrodružného 

pátrání. Tentokrát přímo ve škole. Musí zjistit, co se 

stalo se školní knihovnou! Během prázdnin beze 

stopy zmizela a s ní všechny knížky!

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/klara-smolikova-169186
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/klara-smolikova-169186


6-8 let

Knihožrouti - Tajný čtenářský 

spolek
Klára Smolíková

Třeťáci Aleš a Zorka jsou v knihovně pečení vaření, 

vlastně jim jedna knihovna ani nestačí. Jenže se 

zdá, že v okolí se potulují záškodníci, kteří vyhlásili 

knihám válku. 

8-10 let

Franklinova létající knihovna  Jen Campbell

Drak Franklin zbožňuje knížky a rád z nich předčítá 

ostatním. Jenže potíž je v tom, že se ho všichni 

trochu bojí. Naštěstí najde spřízněnou duši v malé 

holčičce Luně, která miluje knihy stejně jako on. 

Okamžitě se z nich stanou kamarádi, kteří si 

nepřetržitě povídají o tom co si přečetli.

10-12 let

Dobrodružství v kouzelné 

knihovně
Jan Hora

S knihou Dobrodružství v kouzelné knihovně 

můžete zažít pořádné dobrodružství.Zjistěte, co 

mezi dědečkovými knížkami objevili dva kamarádi 

Honza a Aleš. Kouzelná knihovna je zavedla na 

ponorku Kapitána Nema, bojovali po boku Tří 

mušketýrů, setkali se s Vinnetouem, navštívili 

Ostrov pokladů a prožívali další dobrodružství po 

boku legendárních hrdinů.

8-10 let

Strašidelná knihovna - 

Ztracený duch

Dori Butlerová 

Hillestad

Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Jednoho dne 

přijde silný vítr a odvane ho pryč od jeho rodiny. 

Zanese ho do vzdálené knihovny, kde potká Klárku 

– holčičku, která ho jako jediná vidí! Klárka se chce 

stát detektivem, a tak Kazovi slíbí, že mu s pátráním 

po rodičích pomůže. Stopa, po které se vydají, je 

přímo v knihovně. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/klara-smolikova-169186
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/jen-campbell-190638
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/hora-jan-149598
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/dori-butlerova-hillestad-206342
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/dori-butlerova-hillestad-206342


14-15 let

Knihovna v noci Alberto Manguel

Alberto Manguel nás s neodolatelným nadšením 

provede po knihovnách všeho druhu, počínaje 

poličkami knih z jeho dětství až po „kompletní" 

internetové knihovny, od starého Egypta a Řecka 

po Arábii, od Číny a Říma po Google. 

10-12 let

Pozor, v knihovně je kocour! Klára Smolíková

David je náruživý čtenář a každý ví, že při čtení běží 

čas jinak. Zastavuje se, všelijak se kroutí a pak se 

klidně obrátí čelem vzad. Kocour Koniáš zálibu 

svého pána ve čtení zprvu s kočičím nezájmem 

přehlížel, jenže pak se sám mezi knihami ztratil. 

David stopuje kocoura a jeho stopy ho dovedou do 

mnoha českých a moravských knihoven. 

3-5 let

Peppa v knihovně

Peppa moc ráda čte, ale všechny knížky, které má 

doma, už zná skoro nazpaměť. Nezbývá, než se 

vydat do knihovny, kde se skrývá spousta nových 

příběhů

6-8 let

Tajemství jedné knihovny 

aneb Ze života knižních skřítků

Monika Davidová,  Eva 

Dolejšová
Hezká a interaktivní kniha pro děti.

15 let

Hitlerova soukromá knihovna Timothy W. Ryback

Jeho knihovna pro něho byla pierijským zřídlem, 

oním metaforickým antickým zdrojem vědění a 

inspirace. Hojně z něho čerpal, aby upokojil svoje 

intelektuální nejistoty a posílil své fanatické tužby. 

Četl dychtivě, alespoň jednu knihu za noc, někdy i 

víc, jak tvrdil.

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/alberto-manguel-160743
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/timothy-w-ryback-153411


8-10 let

Dobrodružství v knihovně Kašmir Huseinović

V největší knihovně v největším městě na světě, na 

nejzapadlejší poličce v nejzapadlejší místnosti, stály 

nejosamělejší knížky. Knížky, které si z 

knihovnynikdo nikdy nepůjčil a nepřečetl.Jednoho 

dne se pohádkové bytosti z nejosamělejších knížek 

rozhodly, že svéknížky opustí a vyjdou do světa, aby 

zjistily, proč si nikdy nikdo ke čtenínepůjčí ty 

nejosamělejší pohádky.

dárek pro 

knihovnice

Dewey - Kocour z knihovny, 

který okouzlil celý svět
Myronová Vicki

Jedno chladné zimní ráno jde Vicki, vedoucí malé 

iowské knihovny, vybrat ze schránky vrácené knihy 

a objeví v ní droboučké, na kost promrzlé kotě, 

které tam někdo předešlou noc vhodil. Vytáhne 

zubožené zvířátko z hromady těžkých svazků, a 

jakmile se jí schoulí do náruče, je rozhodnuto. 

Kocourek pojmenovaný Dewey podle slavného 

amerického knihovníka se stane trvalým 

inventářem knihovny a postupně si získá srdce 

velkých i malých čtenářů.

6-10 let

Knihovnické pohádky Zuzana Pospíšilová

S touto vtipně ilustrovanou knížkou poznáte 

knihovnu tak, jak ji neznáte. Seznámíte se seskřítky 

knihovníčky, vysvobodíte zakletou knihovnici, 

budete svědky toho, jak se z čarodějnice stane 

vášnivá čtenářka, a možná se i dozvíte, jak vznikla 

první kniha. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/huseinovic-kasmir-192920
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/myronova-vicki-153947
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/zuzana-pospisilova-148718


10-12 let

Analfabeta Negramotná Ján Uličiansky

Příběh vypráví o jedenáctileté Bětě, vyrůstající jen s 

matkou a babičkou, která touží po setkání se svým 

otcem. Pro svoji averzi k četbě a ke knihám je 

přejmenována na Analfabetu Negramotnou. 

Zápletkou se stane její útěk z domova na Štědrý 

večer, při kterém se ukryje do knihovny a čtenář s 

ní prožívá neuvěřitelné příhody s protagonisty 

světových děl pro děti, jako jsou například 

Pinocchio, Pipi Dlouhá punčocha nebo Harry 

Potter.

3-6 let

Knížka Hervé Tullet

Stačí jí zatřást, někde poklepat, jinde fouknout do 

barevných puntíků a začnou se dít překvapivé 

věci… Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, orientaci 

na ploše, číselné představy a zrakové vnímání 

předškolních dětí, připravuje pro čtení a psaní

8-10 let

Medvěd Wrr - Po přečtení 

zavřít! 

Michal Široký,        Jaromír 

Štejnar

Znáte ten pocit, když se začtete do knihy a její 

příběh Vás zcela pohltí? Tak přesně tohle se stalo i 

medvědovi Wrr. A to doslova! V otlučené krabici od 

bot se dostane do zdánlivě opuštěné továrny, ve 

které vznikají knihy. Ano, všechny ty knihy, kterých 

máte doma plné police nebo knihovny.

8-10 let

Kiko a tajemství papírového 

motýla 
Markéta Pilátová

Tatínek KIKO umí restaurovat vzácné staré knihy, 

aby jejich příběhy nevybledly a lidé je mohli číst 

ještě i po několika staletích. V knihovně 

kroměřížského zámku má vyspravit už docela 

vetché stránky o slavném Zrzavém králi, jenže 

právě to se mu nedaří a nedaří. Naopak. Každou 

nově nanesenou barvou obrázek krále jen bledne a 

v jeho příběhu mizí čím dál víc stránek.

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/uliciansky-jan-152666
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/herve-tullet-177092
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/pilatova-marketa-152580


6-8 let

O Vendulce a drakovi V hrsti

V knihovně je drak!Vtipný akční příběh s 

pohádkovým podtónemKdyž se starostova dcera 

Vendulka dozví, že v městské knihovně se 

usídlilalítá saň, nedá jí to a rozhodne se podívat se 

na ni zblízka. Z dobrodružnévýpravy do knihovny si 

odnese domů nejen nezapomenutelné zážitky, ale 

iprávě vylíhlého dráčka, který nestihl odletět s 

maminkou.

dárek pro 

knihovnice a 

paní učitelky ZŠ

České děti a mládež jako 

čtenáři 2017

Jaký vztah mají dnešní děti a mládež ke knihám a 

čtení? Co dělají děti ve svém volném čase? Jak často 

využívají internet a nová média? Došlo v posledních 

pěti letech v Česku k nějakým podstatným 

změnám? Kniha přináší výsledky opakovaného 

reprezentativního výzkumu čtenářství u dětí ve 

věku od šesti do čtrnácti let a mládeže ve věku mezi 

patnácti až devatenácti lety, který realizoval 

Knihovnický institut Národní knihovny České 

republiky, a uvádí ho do souvislosti s výzkumem, 

který proběhl v letech 2013 a 2014

tip na dárek do 

knihoven

Lovci knih - hra

Hráči mají za úkol z řeky vylovit co nejvíce knih, 

které plavou po velké povodni v řece, a bezpečně je 

dopravit do knihovny.

8-10 let

Záhada č. 28
Magdalena Wagnerová,      

 Pavel Štefan

Původní pohádka nejen o tom, jak vznikla první 

veřejná knihovna na světě. 



MŠ, 6-8 let

Pan Lišák má knihy rád!
Biermannová 

Franziska

Malý pan Lišák má moc rád knihy. Co to znamená, 

že je má rád? Má je rád opravdu a natolik, že 

pokaždé, když nějakou dočte do konce, tak ji se 

špetkou soli a trochou pepře spořádá. Svou zálibou 

v knihách tedy nejen naplňuje touhu po vzdělání, 

nýbrž i zahání hlad. A ten má stále obrovitý. 

Nezastaví se ani před knihami z městské knihovny.

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/biermannova-franziska-189541
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/biermannova-franziska-189541

