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Anotace 
Burešová, Jana Stromové 

pohádky 
CPress 2020  Pohádky, kde v příbězích spolu s princi a princeznami, krály a královnami, 

čaroději a vílami svoji významnou roli sehrávají i stromy jako jeřáb, bříza nebo 
třeba lípa. Vstupte do světa, kde stromy mají velkou moc a není radno se k 
nim nepěkně chovat, kde stromy dobrým lidem pomáhají a přinášejí jim 
radost a poznání. Nechte na sebe dýchnout kouzlo příběhů, s dobrým 
koncem, které potěší nejednu dětskou duši. Svět příběhů, které ač 
pohádkové, nesou v sobě moudro i poznání. 

Kotová, Marcela Poslouchám 
pohádku a čtu 
podle obrázků 

Grada 2020  Již v předškolním věku lze u dítěte rozvíjet jeho budoucí čtenářské schopnosti. 
Objevujte společně pomocí krátkých příběhů písemnou podobu řeči a nechte 
dítě číst podle obrázků. Díky obrázkovému čtení si procvičí porozumění 
čtenému textu, logické přemýšlení, zrakové vnímání, tvorbu vět podle fantazie 
a navíc si rozšíří slovní zásobu. 

 

Onderová 
Zuzana 

Jak šly pastelky 
za sluníčkem  

Fragment 2020  Tohle se nemělo stát! Pět pastelek zůstalo přes víkend zamčených ve škole, a 
to znamená jediné. Pěknou nudu! Kdyby se alespoň nehádaly o to, která z 
nich je nejhezčí. Pod vedením odvážné Černé se proto vydávají za sluníčkem, 
které jako jediné dokáže jejich při rozsoudit. Budou se během dobrodružného 
putování stále jen hašteřit, nebo potáhnou za jeden provaz? Uvědomí si, že 
mohou zůstat samy sebou a zároveň si vzájemně pomáhat? 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/onderova-zuzana-234303
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/onderova-zuzana-234303


Rožnovská, 
Lenka 

Povídání o 
svaté Anežce 
České  

Triton  2020  Výlet do dávné historie může být poutavý i poučný. V naší knížce se vrátíte v 
čase více než osm set let zpět, a přesto se dozvíte o princezně, na kterou se 
dodnes vzpomíná s láskou. Jmenovala se Anežka a byla dcerou krále Přemysla 
Otakara I. Odmítla se vdát za významné panovníky své doby a raději vstoupila 
do kláštera, aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným. 

Shepherdová 
Andy,  Ogilvie 
Sara 

Chlapec, který 
vyrůstal s 
dráčky 

PIKOLA 2020  
 
 
 
 
 

Tomas má tajemství, opravdu VELKÉ tajemství. Má totiž dráčka. Jeho malý 
drak se narodil z tajuplné kaktusovité rostliny jménem dračilka a je děsně 
roztomilý. Chovat draka však není vůbec jednoduché. Na to už přišli i 
Tomasovi nejlepší kamarádi, kteří si dráčky také pořídili. Vybuchující dračí 
bobky či jejich mlsný jazýček dokážou člověku občas pěkně zavařit. Nemluvě o 
plamenu, který sem tam nekontrolovaně chrlí. Tomasovi nezbývá nic jiného, 
než zahájit dračí trénink a přitom se snažit držet co nejdál od problémů ve 
škole i doma. Zní to ovšem jednodušeji, než to ve skutečnosti je. Vyžaduje to 
veškerou Tomasovu kreativitu. A aby toho nebylo málo, přesně v tu chvíli 
začala dračilka vypadat fakt divně. Tomas s přáteli se rozhodnou, že musí 
dračilku zachránit a odhalit její tajemství. Své tajemství má navíc i jejich 
úhlavní nepřítel Liam. Zdá se, že kamarádi budou mít plné ruce práce. 

Šimková, Božena Krkonošská 
pohádka 

MOTTO 2020  Příběhy o hezké, ale hubaté Anče, jejím milém Kubovi, nenasytném a 
nepřejícím Trautenberkovi a spravedlivém Krakonoši, který nenechá žádnou 
sousedovu podlost bez potrestání, zná snad každý z televizní obrazovky.  

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/shepherdova-andy-246413
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/ogilvie-sara-246414
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/de-ruiter-jo-199870


Takáčová, 
Magdalena 

O neposedné 
opičce 

Fragment 2020  Žila byla v jednom pralese malá opička. Celý den běhala, skákala, šplhala po 
stromech, potápěla se v jezeře nebo honila motýly. I když už večer zívala na 
celé kolo, tvrdila ostatním zvířátkům, že se jí vůbec nechce spinkat. Je to 
vůbec možné? 

Werich, Jan Fimfárum Albatros Media 2020  Nově zpracované vydání půvabných pohádek plných humoru, jazykového 
vtipu i poučení. Jejich autor si v nich vzal na mušku některé lidské vlastnosti a 
zlořády. Knížka okouzluje krásou češtiny, hravostí a moudrostí vypravěče a 
potěší děti i dospělé. Mnohé z Werichových pohádek se dočkaly i filmové či 
televizní podoby (Tři veteráni, Lakomá Barka nebo Královna Koloběžka První). 

 Frčíme - Příběh 
podle filmu 

Egmont 2020  Přidejte se k elfím teenagerům na jejich neuvěřitelné výpravě! Frčíme, nový 
film z dílny Disney a Pixar, vás zavede do neobyčejného fantasy světa, kde 
kouzelná stvoření žijí předměstským životem. Dva bratři se v něm vydají za 
dobrodružstvím, aby se přesvědčili, jestli ještě existuje magie a špetka kouzel. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/disney-walt-148595


Highlights for 
Children, Inc. 

Skryté obrázky 
pro šikovné děti 

Grada 2019  Dokážeš najít přes 300 skrytých obrázků? Čekají tě super zábavné aktivity! 
Naučíš se soustředit na detail a parádně kreslit. Procvičíš si čtení a získáš 
skvělé logické myšlení. 

 

Jechová, Šárka Najdi rozdíly Rubico 2019  Oblíbené úkoly nejen pro děti. Celá kniha je plná dvojic obrázků, mezi nimiž 
jsou drobné rozdíly, které má čtenář nalézt. 

Šulc, Petr Brzy budu 
prvňákem 

Pierot 2019  Kniha popisuje zkušenosti prvňáčka Vítka, který je plný radostného očekávání, 
ale i pochybností z nového prostředí. Vítek se tak dozvídá, na co si musí dávat 
pozor při cestě do školy, proč jsou na silnicích dopravní značky a jak se podle 
nich chovat, a také mnoho dalších užitečných informací, například co dělají 
pan ředitel, učitelka, uklízečka nebo školník.  

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/highlights-for-children-247751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/highlights-for-children-247751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/inc-248008


Leblová, Eliška Co žije a roste 
na zahradě – 
Hravá 
přírodověda  

Portál 2018  Pracovní sešit seznamuje děti se živočichy a rostlinami vyskytujícími se na 
zahradách a v parcích. Obsahuje pracovní listy, náměty na hry, básničky, 
hádanky a jiné aktivity se třídou či dětskou skupinou. 

 Macho, Adrián Gerda, příběh 
velryby 

CPress 2018  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.knihydobrovsky.cz/autori/adrian-macho-237554

