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Anotace 
Kolektiv Džungle Rebo 2020  Knížka Džungle děti provede nejzajímavějšími tropickými pralesy 

planety a představí jim jejich zvířecí obyvatele. Malí přírodovědci tak 
zjistí, že ačkoli džungle v různých koutech světa možná vypadá na 
první pohled podobně, ve skutečnosti je každá z nich jedinečná a 
plná zajímavých zvířat, jaká jinde nenajdou. 

Pitrová, Pavlína Velikonoce Fragment 2020  Velikonoce - pro někoho svátky jara, pro jiného nejvýznamnější a 
nejdůležitější křesťanský svátek. Jaká je historie Velikonoc? Jak je 
slavili naši předkové a jaké zvyky a tradice dodržovali? Jaké pokrmy 
se tradičně na Velikonoce připravovaly a někde i dodnes připravují? 
Jaké pověry a pranostiky se k těmto svátkům váží? Jak se tyto svátky 
slaví ve světě? Jak ovlivnily českou literaturu? 

Socolovský, Gisela Cesta do 
vesmíru - 
Mladý 
objevitel 

SUN 2020  Před vznikem vesmíru nebylo zhola nic. Prostor ani planety... 
dokonce ani čas! Dokážeš si to přestavit? V této knize se dočteš, jak 
vše začalo, co je ve vesmíru, co jsou galaxie a hvězdy, Slunce, Země a 
planety Sluneční soustavy, kdy vznikl obor astronomie, kdo je 
astronaut a jaký je život ve vesmíru... Je toho tolik, že se od knihy 
nebudeš moci odtrhnout, dokud ji nedočteš! Troufneš si 
prozkoumat její stránky? 

https://www.hostbrno.cz/parvela-timo/


 Lidské tělo - 
1001 otázek a 
odpovědí 

SUN 2020  Všechny děti jistě zajímá, jak funguje jejich tělo a různé orgány, 
ústrojí a soustavy, které ho tvoří. Tato knížka jim poskytne jasnou 
odpověď na většinu otázek. 

Bestardová, Aina Co se skrývá v 
moři 

Host 2019  Kouzelné lupy odhalují tajemství ukrytá v jemných kresbách Ainy 
Bestardové. Zajímá tě, co se děje pod mořskou hladinou? A chceš 
vědět, co všechno se odehrává v lesním království? Podívej se přes 
jednu ze tří barevných lup! Díky nim uvidíš, co jinak zůstává očím 
skryto. Červená, modrá, zelená — každá barva odhalí jiné tajemství 
a láká k prozkoumávání života v lese nebo v podmořském světě. 
Nenechte si ujít další dvě knížky s půvabnými kresbami Ainy 
Bestardové, v nichž autorka použila fascinující techniku RGB 
ilustrace. 

Bestardová, Aina Co se skrývá v 
lese 

Host 2019  Zajímá tě, co se děje pod mořskou hladinou? A chceš vědět, co 
všechno se odehrává v lesním království? Podívej se přes jednu ze tří 
barevných lup! Díky nim uvidíš, co jinak zůstává očím skryto. 
Červená, modrá, zelená — každá barva odhalí jiné tajemství a láká k 
prozkoumávání života v lese nebo v podmořském světě. 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751


Bula, Oksana; Michalicyna, 
Kateryna  

Kdo roste 
v parku 

Host 2019  Naučte se s dětmi rozeznávat nejznámější listnaté stromy. Jednoho 
dne vykoukl ze země malý zelenkavý semenáček. V údivu si prohlíží 
vysoké stromy kolem. „Kým asi budu, až vyrostu,“ ptá se. „Břízou, 
dubem, nebo snad kaštanem?“ Každý strom v parku mu o sobě 
vypráví spoustu zajímavých věcí, ale semenáček se nejspíš žádnému 
z nich nepodobá. Nebo přece jen ano? Milá obrázková knížka 
představí dětem jedenáct nejběžnějších stromů. Díky dojemnému 
příběhu si snadno zapamatují, jak stromy vypadají, jakou mají kůru, 
plody, listy a květy. 

Gravelová, Élise Klub přátel 
hub 

Host 2019  Podívejte se houbám pod klobouk! „Jmenuju se Élise a líbí se mi 
všechno, co je trochu zvláštní. Proto taky ráda kreslím houby. 
Chodím se svými dcerami na výpravy do lesa, kde je spolu hledáme a 
zkoumáme. A teď se můžete na jednu takovou expedici vydat s 
námi. Ukážu vám, že to jsou naprosto fascinující stvoření! Ani 
rostliny, ani živočichové: žijí ve své vlastní říši čítající miliony druhů 
nejrůznějších tvarů, barev, velikostí, vůní a pachů. Přidejte se k nám 
do klubu přátel hub!“ V tomto malém mykologickém pojednání nás 
kanadská výtvarnice Élise Gravelová zve na společnou procházku po 
lese, abychom s ní objevili ty nejkrásnější, nejpodivnější, nejvzácnější 
i nejlegračnější druhy hub. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/oksana-bula-228382
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/kateryna-michalicyna-245342
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751


Kolektiv To je metro, 
čéče!  

Paseka 2019  Pražské metro určitě znáte vy, vaše babička i máma. Třeba s ním 
každý den jezdíte do školy, do práce nebo na nákup. Ale víte, že je to 
místo plné zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství? 
Seznamte se s Karlem Kroupou nejmladším a jeho svérázným 
dědečkem a ponořte se spolu s nimi do chodeb, tunelů, historie i 
současnosti podzemní dráhy. Poznejte, jak se metro budovalo, i 
zvláštnosti jednotlivých stanic. 
Zkuste si vypočítat, kam až byste dojeli, kdybyste všechny trasy 
pospojovali do jediné. Co se děje v metru v noci? Jak zasáhla metro 
tisíciletá povodeň? A straší ve Strašnické? Knížka plná ilustrací, 
plánků a komiksů představuje pražské metro jako úžasnou stavbu i 
skvělý dopravní prostředek. 
A protože spojuje populární výklad s veselým příběhem, čeká na 
čtenáře a čtenářky pořádná jízda. Tak ukončete výstup a nástup, 
roztodivná kniha o metru se právě otevírá. 

Richter-Magnuszewska, Jola Rok na trhu Host 2019  
 
 
 
 
 

Vítejte na trhu v Dobrotíně! Každý týden tady můžete nakoupit 
zdravou zeleninu, řemeslné výrobky a další věci, které s láskou 
vypěstovali nebo vyrobili místní lidé. Dýňový baron nabízí 
vegetariánská jídla. Když vás honí mlsná, můžete si zajít ke stánku 
manželů Vanilkových. Mariana zase šije neobyčejné hračky a Anežka 
oblečení. Bylinkářka Boženka připravuje léčivé směsi a nejkrásnější 
květiny najdete u Violky. Nemáte chuť se u nás zastavit? 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/richter-magnuszewska-jola-242681
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751


Edmondson, Matt;  Parsons, 
Garry 

Mravouka Edice Knihy 
Omega 

2018  Připoj se v tomto dobrodružném příběhu plném zábavy k Elliotovi, 
chlapci posedlému kouzly, při jeho hledání největšího kouzelníka na 
světě. Naučíš se tak neuvěřitelným trikům s mizením předmětů a 
jejich znovuobjevováním! 

Henri, Cap; Raphaël, Martin  Čí je to kostra? Host 2018  Kostra je neuvěřitelně fascinující součást těla většiny tvorů, které 
znáš. Z čeho se skládá? Jak funguje? Je možné na první pohled 
rozeznat lidskou kostru od gorilí nebo rozlišit lebku želvy od lebky 
zmije? Proč má dítě v těle 350 kostí a dospělý jen 200? V této hravé 
encyklopedii se dozvíš o kostře vše — od hlavy až k patě. Poznáš, čí 
je to kostra? Nahlédni pod jedno z 25 odklápěcích okének a nech se 
překvapit, co odhalí.  

Lada, Josef Tradiční český 
rok 

Grada 2018  Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize vám 
přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale také zde 
najdete známá lidová říkadla, pořekadla, písničky, pranostiky i 
vánoční a velikonoční koledy. Dozvíte se spoustu zajímavostí o 
našich klasických symbolech, lidových pověrách či oblíbených 
dětských hrách, které neodmyslitelně patří k tradičnímu českému 
roku. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/edmondson-matt-235052
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/parsons-garry-235053
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/cap-henri-235222
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/martin-raphael-235223
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/freytag-berndt-592


Vaněček, Michal; Ráž, Václav Co má vědět 
správný Čech 

Grada 2017  
 
 
 
 
 

Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Víte, jaké jsou naše 
státní symboly a co znamenají? Kolik máme státních svátků a proč je 
slavíme? Nebo kteří Češi a jaké vynálezy se celosvětově proslavili? V 
této knížce se dozvíte odpověď nejen na tyto otázky, ale také 
spoustu dalších zajímavostí a střípků z naší historie. Máme právo být 
hrdi na to, co jsme v historii dokázali, kam jsme posunuli hranice 
vědy a techniky, hranice lidských možností ve sportu, co jsme 
dokázali v umění. Tato kniha pro vás jistě bude inspirací a 
připomene vám, proč být hrdý na to, že jsem Čech, a jací Češi byli a 
jsou kabrňáci! 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vanecek-michal-152294
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vaclav-raz-201445

