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Šest vran  
Autoři: Leigh Bardugo  

Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň to platí v Ketterdamu, ve kterém se nikdo nevyzná lépe, než 

Kaz Brekker, fenomenální podvodník a zloděj. A když se objeví neodolatelná zakázka? Je čas sehnat si 

pomocníky. Zloděj, trestanec, hazardní hráč, černá ovce rodiny, špionka a kráska-zabiják – šest 

nebezpečných psanců, kteří se pokusí dostat se do nejstřeženější pevnosti světa. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží? 

 

Moje první pokusy 
Staň se malým velkým vědcem!  

Na zajímavé pokusy, díky nimž se dozvíš, jak funguje okolní svět, nepotřebuješ špičkově vybavenou 
laboratoř. Stačí ti pár věcí z kuchyně, pomoc někoho dospělého a můžeš začít – usmažit vajíčko bez ohně, 
nechat zmizet minci nebo barevný déšť. Opravdu to zvládneš během pár minut! U každého pokusu je také 
vysvětleno, proč se to děje nebo kdo na to přišel jako první. Uvidíš, že fyzika i chemie nemusí být jenom 
nuda! Staň se malým velkým vědcem! 

 

 Zvířata Zajímavosti a fakta 
Proč jsou obrovské krakatice tak hrozivé? Který papoušek může být nebezpečný? V této knize najdete 1161 
zvláštností a zajímavostí o zvířatech – žijících i o těch dávno vyhynulých! Obsahuje stovky barevných ilustrací, 
kreseb a fotografií a mnoho zajímavých informací o dinosaurech a prehistorickém světě, o ptácích, kočkách a 
psech, koních, hadech a mnoha dalších zvířatech. Zábavu si užijete i s aktivitami, kvízy a testy, ve kterých si 
můžete nabyté znalosti prověřit. 

 

 

Pohádka o Otesánkovi  
Autoři: Markéta Říhovská  

Příběh o chlapci vytesaném z pařízku, o Otesánkovi, který je stále hladový, a čím víc toho jí, tím větší 

má hlad, až nakonec dopadne špatně, je v knize doprovázen velkými ilustracemi, ale také obrázky (tzv. 

piktogramy), které odrážejí podobu věty, a pomáhají tak pochopit a vnímat větnou stavbu, napomáhají v 

mluvení i čtení a podporují čtenářské i předčtenářské dovednosti. Každý slovní druh je označen jinou 

barvou, což usnadňuje orientaci ve větě a přirozeně dětem zpřehledňuje strukturu české věty včetně aktuálního větného 

členění. A ovšem pomáhá také v porozumění větám a jejich správnému tvoření. Protože příběh pohádky je založen na 

opakování, umožňuje dětem rychlou orientaci v textu a dopřává jim možnost stavět, číst a rozumět celému příběhu s malým 

množstvím slov. Děti si tak mohou pohádku přečíst samy nebo díky obrázkům pomáhat ve čtení dospělému. Mohou ji také 

zpětně snadno interpretovat. Kniha je určena pro děti, jež milují příběhy a rády si čtou. Díky obrázkům lze knihu nabídnout už 

dvouletým dětem. Předložit ji právě proto ale lze také dětem s poruchou autistického spektra, dětem s dysfázií, dětem, jejichž 

mateřský jazyk není čeština, či dětem s jiným znevýhodněním, které komplikuje vnímat pohádky a příběhy „klasickým“ 

způsobem. 

 

Trénink mozku pro děti  
Podnázev:Testováno dětmi i učiteli  

Autoři: Tony Buzan, Jennifer Goddard  
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Rychle vezměte do ruky tužku, je na čase potrénovat si mozek. Tato kniha je plná zábavných věcí, které pomohou rozvíjet váš 

mozek a díky nimž se z vás stanou lidé, kteří se snadno učí po celý život. Ponořte se do rébusů a nedovolte, aby se v nich vaše 

mysl utopila. Odhalte všechny možné druhy chytáků, osmisměrek, paměťových her a myšlenkových map. Otestujte své přátele, 

vyzvěte rodiče a bavte se. 

 

 

Logopedie s Povídálkem - R  
Podnázev:Procvičujeme hlásku R  

Autoři: Hana Fialová  

Publikace Logopedie s Povídálkem – R je určena rodičům, učitelům mateřských škol, speciálním pedagogům 

a logopedům. Děti předškolního a mladšího školního věku vede zábavnou formou k reedukaci obtížné hlásky 

R tak, aby se nácvik stal hrou a nenudil. Zároveň se správnou výslovností rozvíjí kniha i zrakovou paměť, sluchově verbální 

paměť, fonematický sluch, slovní zásobu a jazykový cit. Slova jsou v sešitu řazena dle výskytu hlásky R ve slově. Půvabnými 

obrázky knihu opatřila známá ilustrátorka Edita Plicková 

 

 

Cestovatelka  
Autoři: Alexandra Brackenová  

Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoli její chyba může změnit budoucnost. 

Poté, co je unesena a probudí se na neznámem místě a v neznámém čase, ji ohrožují dvě mocné skupiny 

nepřátel, které si přejí její smrt. A tak se jí dostane pomoci od někoho, od koho to nikdy nečekala. Od 

někoho, kdo by měl být dávno mrtvý. Mezitím Nicholas a Sophia sledují Ettinu stopu a snaží se ji vypátrat, i 

když jim v tom Ironwoodovi snaží ze všech sil zabránit. 

 

Moje velká tlustá zombí ryba Zpackaný pokus  
Autoři: Mo O´harová  

Z té milé zlaté rybičky se stala stvůra! Když Tomův brácha ponoří Frenkýho do jedovatého zeleného slizu, 

vypadá to, že už to Frenký nerozdýchá (nebo spíš nerozplave). Pomocí elektrošoku ho znovu vzkřísí, ale 

ejhle. Tenhle nový Frenký je teď nějaký divný. Proměnil se na velkou tlustou ZOMBÍ RYBU, která dokáže 

hypnotizovat… a pozor, touží po pomstě! Jestli se chceš válet smíchy, pusť se do čtení! 

 

Hrátky s abecedou  
Podnázev:Říkanky a aktivity od A do Ž  

Autoři: Jaroslava Dvořáková  

Chcete, aby se vaše dítě naučilo poznávat písmenka a učení ho bavilo? Vyzkoušejte naši hravou abecedu 
plnou veselých říkanek. Jednoduché básničky jsou doplněny zábavnými úkoly, díky kterým si děti jednotlivá 
písmenka lépe procvičí a snadno si je zapamatují. Knížka je vhodným doplňkem k výuce čtení nejmenších 

školáků, případně předškoláků. Využijí ji jak učitelé, tak rodiče při domácím procvičování. 
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Strašidelná knihovna Ztracený duch  
Autoři: 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. Před 

pár dny se totiž v jedné z místností začalo ozývat strašidelné kvílení, které děsí návštěvníky. Že by to byl 

někdo z Kazovy rodiny? 

 

Emily Pírková a kouzelná truhla  
Autoři: Holly Webbová  

CO SKRÝVÁ KOUZELNÁ TRUHLA? Emily je moc ráda, že patří do pohádkové rodiny, ale musí udržet 

existenci světa čar a kouzel v naprosté tajnosti. A to i před svou nejlepší kamarádkou. Ale pak si najednou 

její starší sestra Lory přivede domů cizího kluka… Který se až moc zajímá o tajemné dveře do pohádkového 

světa. Kdo je onen tajemný cizinec, který všem v rodině připadá podezřelý a povědomý zároveň? Že by se 

snažil proklouznout do pohádkového světa? MAGICKÁ SÉRIE O EMILY A JEJÍCH DOBRODRUŽSTVÍCH. 

 

Jediný den  
Autoři: Martin Baltscheit  

Kamarádi divočák s lišákem zažijí vylíhnutí okouzlující mušky jepice, která je tak líbezná, že je těžké ji 

nemilovat. Jenže jako každá jepice má na život jen jeden jediný den. Hodní přátelé jí tu hroznou věc 

nedokážou říct, a tak jí namluví, že tím, kdo má brzy odejít, je lišák. Líbezné mušce je ihned jasné, co je 

třeba udělat. V tom případě se do toho jediného dne musí vejít celý život a veškeré jeho štěstí. 

 

Barry Trappney a příšernej víkend  
Podnázev:Barry Trappney  

Autoři: Jim Smith  

Nejlepší kamarád Bumba zlobí. Nechce hrát hry, které ho dřív bavily, a radši si čte knihy s brýlatou Nancy. 

Barry (nebo Smolíček, jak mu říká maminka) si připadá odstrčený. A to je pozval na víkend do jejich 

karavanu, co mají zaparkovaný přímo na pláži u moře. Barrymu se nelíbí, že se Bumba i Nancy spolčují, a tak 

když se u jejich karavanu zničehonic objeví Sharonella, z hodného Smolíčka se stane Sharonellin parťák na pěkné darebačiny. 

Jen zkuste hádat, co je to smrdiplesk! Pro všechny, kteří mají rádi malého Poseroutku. Malí čtenáři se nebudou moci odtrhnout 

a budou se smát nahlas (a znechuceně ošklíbat!). 

 

Dračí srdce Velká zkouška (1)  
Autoři: Ana Galánová  

Kale je chytrý kluk a navíc dobrý sportovec. Žije na hradě, má skvělé kamarády, poštovního holuba, brnění 

pro svůj oddíl křižáků a pokoj s vlastním katapultem umístěným v okně. Ke štěstí mu chybí jediné: drak. A 

právě dnes nastal den, kdy mu bude jeho vlastní drak přidělen! Ovšem navždy mu zůstane, jen pokud s ním 
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splní velkou zkoušku… Nádherně ilustrované příběhy plné dobrodružství a fantazie si získaly oblibu u dětí i rodičů po celém 

světě. 

 

Malí muzikanti  
Podnázev:Poznej zvuky  

Zábavné zvukové leporelo Malí muzikanti seznámí Vaše děti se zvuky šesti hudebních nástrojů a pomůže 

jim zapamatovat si zvuk, který nástroje vydávají. 

 

Malý zajíček  
Autoři: Richard Powell  

Interaktivní leporelo s posuvnými obrázky, které podporuje rozvoj zrakového vnímání, jemné motoriky a 

myšlení. Posouváním pohyblivých částí děťátko odkryje veselá překvapení a naučí se mnoho nového. 

Pestré barvy, roztomilá zvířátka a žertovné situace pobaví každého smíška. Leporela jsou určená pro děti od jednoho roku k 

zafixování pojmů jako hubený-tlustý, čistý-špinavý, uvnitř-venku, malý-velký, pomalý-rychlý, nahoře-dole apod. 

 

Mlsná myška  
Podnázev:Kdopak mi to snědl?  

Autoři: Richard Powell  

Toto leporelo určené pro nejmenší, nabízí dětem spoustu zábavy a radosti. Stačí jen zatáhnout za 

pohyblivou část a objeví se doposud dobře ukryté tajemství. Vaše děti tak mohou objevovat stále něco nového, každá stránka 

přinese něco zajímavého. Veselé barevné ilustrace, zábavně zpracovaný jednoduchý a dětem srozumitelný příběh, ale i 

praktické provedení knihy, zajisté způsobí spoustu radosti. 

 

Ema ve školce  
Autoři: Gunilla Woldová  

Ema chodí do školky ráda. Nejvíc si hraje s Nelou, i když se občas pošťuchují. Ve školce Emu všechno 

baví, někdy se jí ani nechce domů a maminka musí počkat, než si Ema dohraje. Děti mají ve školce strom, 

na který mohou šplhat. Tentokrát se Ema s Nelou nepohodly, až Ema spadla. A dole byly dva kameny. Ema 

se uhodila, až jí teče krev. Musí do nemocnice. Ema ošetření statečně vydrží a při příchodu do školky se usmívá. Ema je 

hrdinka! V knížce jsou dva příběhy – Ema ve školce a Ema u doktora. 

 

Auťák  
Podnázev:leporelo na kolečkách  

Autoři: Ludmila Ljubenova, Galina Zlatareva  

Leporelo pro nejmenší, ve tvaru auta se čtyřmi kolečky, lze použít i jako hračku. 
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Polámal se mraveneček 
Autoř: Josef Kožíšek  

Oblíbená veršovaná pohádka Josefa Kožíška o uzdravení mravenečka. Dnes už klasické leporelo vypráví 

příběh o malém mravenečkovi, který je celý polámaný. Přijde ho léčit mravenčí doktor, ale nakonec mu 

pomůže přátelské pohlazení jeho kamaráda. 

 

Traktor jede na pole  
Podnázev:Hravé úkoly s angličtinou  

Veselé obrázkové leporelo seznámí zvídavé kluky a holčičky s tím, co dělá traktor v průběhu celého roku. Ke 

všem obrázkům jsou připraveny jednoduché úkoly a jsou v nich vyznačena základní anglická slovíčka. Na každé stránce si 

navíc děti mohou procvičit postřeh a zahrát si na detektiva. Podaří se jim vypátrat, kam se zakutálela pneumatika? 

 

Tři prasátka v domečku 

Překrásná knížka ve tvaru zámku zaujme každé dítě. Pohádka o třech prasátkách je doplněna nádhernými 

velkými ilustracemi, které čtenáře doslova vtáhnou do děje. Poznejte, jak se bydlí v pohádce a jak žijí tři 

prasátka ve svých malých domečcích! 

 

 

Statečné hasičské auto 

Červené hasičské auto čeká den plný dobrodružství. Podívejte se, koho všechno zachránilo. 

 

O makovém semínku  
Autoři: Andrea Popprová  

Martínek pomáhá mamince válet těsto na preclíky. Ale než je maminka dá péct, posype je tmavými 

kuličkami. Copak to je? Máček! Martínek se rozhodl vypátrat, jak takové makové semínko vzniká. Mák je hezká a dobrá 

rostlinka, a než si pochutnáme na makových koláčích či buchtách, má před sebou hodně práce. Podívejte se! Poznávací 

leporelo. 

 

Nejlepší bloger na světě  
Autoři: Andrew McDonald  

Charlie míří vysoko: chce se stát Nejlepším blogerem na světě. Jenže to má háček. Začne pochybovat, že líný 

kačer Čárkód by mohl zůstat hvězdou jeho blogu, ale brzy se strhne lavina nečekaných příhod, takže o témata 

rozhodně nemá nouzi. Jak se vykroutí ze žaloby, kvůli které si ředitel pozval rodiče? Co znamenají záhadné 

plakáty, které někdo začal vyvěšovat ve škole? Kdy konečně dá pusu spolužačce Kozačce a proč má před 

ním jeho nejlepší kamarád tajnosti? A co teprve ta záležitost se školním maskotem 
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 Emily Vichrná a rybí ocas  
Autoři: Liz Kesslerová  

Dvanáctiletá Emily žije odnepaměti na lodi. Její matka ji ale celý život úzkostlivě drží od vody co nejdál. Přesto 

nakonec povolí a dovolí Emily chodit ve škole na hodiny plavání. Přihodí se však něco naprosto nečekaného! 

Jakmile vklouzne do vody, stane se z ní mořská panna. A brzy pozná, že zdaleka není jediná. Pod mořskou 

hladinou se ukrývá úchvatný, tajemný svět, kde mořské panny studují ve škole mnohem zajímavější předměty 

– třeba vábení námořníků. 

 

Proč tygr nenosí kravatu  
Podnázev:Hravé verše s angličtinou  

Autoři: Ondřej Hník  

Hra s jazykem se nemusí omezovat jen na češtinu, nebo angličtinu, smíchat dva jazyky dohromady je totiž 

daleko větší legrace! V každé české básničce je zakuklené jedno anglické slovíčko. Nauč se ho a vyplň zábavné úkoly, které 

pro tebe autor vymyslel. 

 

Můj atlas Česka  
Autoři: Ondřej Hník  

Jak byste popsali nebo nakreslili místo, kde žijete? Takové zadání dala redakce Albatrosu dětem z celé 

České republiky. A místa, která v atlasu najdete, nejsou ledajaká! Vydejte se na cestu s koláží plnou textů a 

ilustrací od dětských, ale i dospělých zkušených autorů: Ondřeje Hníka a Jiřího Votruby. Poznejte všechny 

krásy a kouty republiky dětskýma očima! 

 

Měl jsem psa a kočku – audiokniha (CD) 
Autor: Karel Čapek 

Čte: Václav Voska  

Mistrný projev Václava Vosky humorného popisu Čapkových trampot s přáteli člověka. Osobně prožité 
chvíle od pořízení si pejska, průběhu, kdy se z miláčka rodiny stane rozmazlený jedinec projevující bezohledně svou autoritu, a 
co si potom počít. Čtení, které by neměl brát na lehkou váhu nikdo, kdo chce své ratolesti udělat radost a pak prožívá 
rozčarování ze vstávání s novým členem rodiny v šest ráno na první procházku. 

 

Zajíček si moc rád čte 
Jsem zejíček Kája a mám moc rád knížky. Rád bych svým kamarádům ukázal, že čtení je velká zábava! A 
přesvědčí tato knížka s veselými obrázky i vás? 
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