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Anotace 
Neuveden První čtení o 

zvířátkách 
SUN 2020  Krásné pohádky, které na vás čekají v této knížce, spojuje několik prvků. Jsou 

to povětšinou klasické a známé příběhy, jež se různých obměnách a verzích 
vyprávějí po generace. Hlavními hrdiny příběhů jsou vždy zvířátka. Myslíte, že 
uvažují stejně jako lidé? Pusťte se do čtení a uvidíte. 

 

 Bambi – První 
čtení s velkými 
písmeny 

SUN 2019  Edice "První čtení do kapsy" přináší začínajícím čtenářům převyprávěné a 
citlivě zkrácené klasické pohádky. Knížky jsou bohatě ilustrovány a pohádky 
jsou upraveny tak, aby malým čtenářům nenadělaly při čtení moc těžkostí. 

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


 Popelka – První 
čtení s velkými 
písmeny 

SUN 2019  Edice "První čtení do kapsy" přináší začínajícím čtenářům převyprávěné a 
citlivě zkrácené klasické pohádky. Knížky jsou bohatě ilustrovány a pohádky 
jsou upraveny tak, aby malým čtenářům nenadělaly při čtení moc těžkostí. 

 Kocour v 
botách 

SUN 2018  Když chudý mladík nemá nic jiného než kocoura, není před ním zrovna zářivá 
budoucnost. Nebo ano? Pomůže kocour svému pánovi získat bohatství i 
krásnou princeznu? Klasická pohádka je převyprávěna pro malé čtenáře. 

Nováková, Iva První čtení s 
počítáním 

Portál 2017  Autorský pracovní sešit je tvořený tematickými dvoustránkami, na kterých si 
dítě procvičí jednak čtení s porozuměním (krátké vyprávění s následným 
jednoduchým úkolem, jehož správné řešení potvrdí, že dítě článek opravdu 
přečetlo) a dále sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku. 



Vaněček, Michal Myšové – první 
super čtení s 
aktivitami 

Grada 2017  
 
 
 
 
 

Legrační příběhy myšáků a jejich kamarádů, ve kterých není o napínavé zážitky 
nouze. Užij si dobrodružství a zpestři si čtení řešením zábavných úkolů i 
vyluštěním nejrůznějších hádanek, bludišť nebo rébusů. 
 

 Moje první 
abeceda a první 
čtení 

LIBREX 2017  V této jedinečné knize najdete pestré příběhy, verše, říkadla, bajky, hádanky a 
abecedu pro začínající čtenáře. Jsou zde také rady a příklady, jak psát dopisy. 
Pestré první čtení, které je oblíbenou četbou ve školách. 

 

de Ruiter Jo Tedovo velké 
dobrodružství – 
První čtení 

SUN 2016  Přidejte se k malému Tedovi, který vyráží na fantastický výlet po mnoha 
zemích, kde bude zkoumat divy světa. Jo de Ruiter pro vás ilustrovala tuto 
zábavnou a hravou knížku, kterou si děti zamilují, a navíc se dozví pár 
drobností ze zeměpisu. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/de-ruiter-jo-199870


Shealy Dennis 
R.,  Kellman Craig 

Tajný život 
mazlíčků: První 
čtení 

CPress 2016  Copak asi dělají vaši mazlíčci, když nejste právě doma? Páchají nejrůznější 
vylomeniny! Kocour Koule podnikne útok na ledničku, andulka Čimča si pustí 
videohru a pes Leonard si zapaří na oblíbenou rockovou hudbu. Jaké 
překvapení čeká na Maxe, který věrně vyhlíží svou paničku? 

 

Trelová, Bohunka První čtení O 
mláďátkách 

Rubico 2016  Kniha spojuje encyklopedii o přírodě a první čtení pro nejmenší čtenáře. Je 
psána pro děti srozumitelnou a poutavou formou a je doplněna stovkami 
originálních fotografií. U každého mláďátka je věcný přehled o jeho druhu a 
po něm následuje příběh ze života. Například o bizonovi u indiánů, o lovcích 
goril, o ztraceném kolouškovi, o lišce u jezevce a mnoho dalších. Děti si samy 
přečtou, jak je svět zvířat velmi zajímavý, strhující a záhadný. 

Sdílet 0 

 

Walt Disney Zootropolis – 
Moje první 
čtení 

Egmont 2016  V příběhu oblíbených postav si děti procvičí získané čtenářské dovednosti, 
rozšíří slovní zásobu a prohloubí schopnost porozumět přectenému textu. 
Naše knížky pomohou rozvíjet kreativitu i emoční inteligenci a prispějí k 
dobrému vztahu ke knihám a čtení vůbec. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/dennis-r-shealy-205517
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/craig-kellman-205518
https://www.knihydobrovsky.cz/prvni-cteni-o-mladatkach-671039
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/disney-walt-148595


 Moje 
fantastická 
rodina – První 
čtení 

SUN 2016  Moje zábavná rodina Každá rodina je trochu nenormální. Seznamte se s 
malým chlapcem, který miluje svou rodinu, i když v ní skoro každý má podivné 
zvyky. Děti si zamilují tuto humornou knížku o neobvyklých postavičkách, 
vyprávěnou ve verších. Skvělá pro všechny věkové kategorie! 

 Lidové říkanky – 
kouzelné čtení  

ALBI Interaktivní 
mluvící kniha 

 Pamatujete si na říkanky ze svého dětství? Pojďme si jich pár připomenout 
společně. 

 Kouzelné čtení 
– Moje první 
písmena 

ALBI Interaktivní 
mluvící kniha 

 Interaktivní naučná kniha Moje první písmena seznámí děti od 3 let se všemi 
písmenky české abecedy. Kouzelné čtení tentokrát dětem představí nejen 
písmena, ale naučí je i slabiky. Slabikování si mohou za pomoci elektronické 
Albi tužky i vyzkoušet. Jednotlivé slabiky slov jsou barevně rozlišené, pro děti 
se tím slabikování stane rázem snadnější. 
Každé písmenko abecedy doprovází básničky Jana Vodňanského s ilustracemi 
Ladislavy Pechové. Nechybí ani spousta zábavných kvízů. 
Na konci knihy se mohou děti těšit na písmenkovou pohádkovou hru. 
Kniha Moje první písmena obsahuje přes 2000 zvuků a textů. Je namluvena 
Andreou Elsnerovou. 

 



 Kouzelné čtení 
– Moje první 
čísla 

ALBI Interaktivní 
mluvící kniha 

 Interaktivní naučná kniha Moje první čísla z edice Kouzelné čtení naučí děti od 
3 let počítat od 1 do 20. Každá dvoustránky knížky je věnována čtyřem 
číslicím, pod kterými je ukryta i část pohádky nebo vyprávění vztahující se ke 
konkrétnímu číslu. 
Kniha Moje první čísla obsahuje 2 druhy kvízu - jednoduchý a složitější. 
Jednoduchý kvíz je zaměřený na poznávání předmětů a zvuků, složitější na 
počítání kolik čeho je na obrázku. 
Kromě počítání od 1 do 20 se děti naučí i orientaci napravo, nalevo a barvy. 
Na poslední dvoustraně na děti čeká hra, ve které si procvičí získané znalosti z 
počítání. 
Poutavá grafika knihy osloví především malé děti. 
Kniha Moje první čísla obsahuje přes 1 300 zvuků a textů. Je namluvena 
Andreou Elsnerovou. 

 

 


