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4 vesmírné příběhy Čtyřlístku 
 Radim Krajčovič, Jiří Poborák, Jaroslav Němeček, Hana Lamková 

V edici „4 příběhy Čtyřlístku“ jsme připravili novou knihu, tentokrát s vesmírnou tem
atikou. 
Kniha obsahuje příběhy: Mimozemšťané na Blaťáku, Kosmonos z 
kosmonmos, Planeta dinosaurů a Výlet na měsíc. 

   

Jak to chodí v psí školce 
 Michal Sušina, Iva Gecková 

Začtěte se do pohádkových příhod psích předškoláků! V téhle školce si budete 
připadat jako v psí grotesce. Malý pejsek Bobeš jde poprvé do školky mezi ostatní 
štěňátka. Paní učitelka, velice elegantní a náramně upravená fenka afgánského 
chrta, všechny učí společně jíst, plavat, zahrabávat kostičky a spořádaně se venčit 

na procházce. Všechna štěňátka jsou moc šikovná, jen ten Bonifác! Tenhle nenapravitelný 
propadlík má v hlavě samou lumpárnu. Tak trochu bláznivé pohádkové vyprávění Ivy Geckové by 
nebylo úplné bez vtipných ilustrací Michala Sušiny. 

Marcelín Pivoňka 
 Jean-Jacques Sempé 

Malý Marcelín Pivoňka mohl být šťastné dítě, tak jako mnoho jiných dětí. Bohužel, 
byl postižen podivnou nemocí: červenal se... Červenal se pro nic za nic. Naštěstí, 
mohli byste namítnout, v tom Marcelín nebyl sám, všechny děti se červenají. 

Zrudnou, když se stydí nebo když udělají nějakou hloupost. Ale Marcelínův případ byl proto tak 
znepokojující, že se červenal úplně bez příčiny... Po Raoulu Tabourinovi je Marcelín Pivoňka už 
druhá autorská knížka Jeana-Jacquesa Sempého přeložená do češtiny. Francouzský král 
něžného, hořkého i inteligentního kresleného humoru vypráví o dětství, o životních překážkách, 
které nejprve vedou k osamění a později utvářejí charakter, a především o jednom velkém 
přátelství. 

Moje velká tlustá zombí ryba Žij a 

nechej plavat 
 Mo O´harová 

Tom vezme Frenkýho do vodního světa plného akvárií s živočichy ze všech koutů 
světa. Vypořádá se Frenký s upířím kotětem, žraloky a hladovou chobotnicí s paranormálními 
schopnostmi? Ve druhém příběhu se Frenký nachomýtne k natáčení pořadu „Můj mazlíček má 
talent“. Neznámý zloděj připravil všechna zvířata o jejich mimořádné schopnosti, proto ho někdo 
musí najít a zastavit. Stane se tím odvážným hrdinou Frenký? 

Strom naděje 
 Katherine Applegateová 

Jindy poklidná atmosféra v malém městečku se změní, když se přistěhuje nová 
rodina, která je tak trochu “jiná”. Hrozí, že kvůli nevraživosti místních bude muset 
z města zmizet a s ní i prastarý dub, ke kterému lidé už po léta chodí na prvního 

máje věšet svá přání. Ale za ta léta, co je dub na světě, si naštěstí našel v říši zvířat přátele, kteří 
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ho nenechají na holičkách! Příběh držitelky ocenění Newberry Medal naučí čtenáře postavit se 
vlastnímu strachu. 

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem 
Otáčej a uč se! 

 Pavla Hanáčková 

Znáš základní protiklady? Že ne? S touto knížkou máš jedinečnou příležitost se je zábavným 
způsobem naučit! Na každé dvoustraně na děti čeká kouzelné kolečko a stránka k procvičení. 

Veselý krok přes celý rok 
 Josef Lada 

Tato půvabná knížka je určena dětem od tří let, ale je vhodná i pro začínající 
čtenáře k samostatnému čtení. Jednotlivé měsíce roku tvoří samostatné kapitoly, v 
nichž jsou zařazeny nejznámější klasické verše, lidová říkadla, hádanky, 

jazykolamy, pranostiky a pořekadla. Čítanka poslouží rovněž jako vynikající pomůcka k 
rozšiřování vědomostí a ke spolehlivému upevnění čtecích návyků ve školských 
zařízeních.Nejznámější barevné ilustrace Josefa Lady činí z této poetické publikace malý klenot. 

Anča a Pepík 5 
 Lucie Lomová 

Poslední díl sebraných příběhů královny českého komiksu Lucie Lomové.  
Už jsou tu zase oblíbení hrdinové, Anča a Pepík! Tyhle myší děti z Ušína zažívají 
každou chvíli nějaké dobrodružství, záhady se na ně hrnou a oni se často ocitají 
ve velkých nesnázích. Ale jsou odvážné a vynalézavé, takže zatím se jim vždycky 

povedlo dostat se z každého nebezpečí a na všechny nepřátele vyzrát. Doufejme, že tomu tak 
bude i tentokrát! 
V posledním, pátém, svazku souborného vydání najdete příběhy z let 1998 - 2000, které původně 
vycházely v časopise Čtyřlístek. Hned několikrát budou muset Anča s Pepíkem vymyslet plán, jak 
se dostat ze zajetí nebo jak zrušit kouzla. Zažijí honičku se zločinci a, jak se dalo čekat, zase 
zabloudí do Čarovného lesa, což slibuje další zázračné dobrodružství. Na konci pak najdete 
dlouhý výpravný příběh Studnou do pohádky, který završuje celé pětisvazkové vydání Sebraných 
myšek. 

Cesty dětí do staletí 3 
aneb Běla a Kuba v době naší první republiky 

 Kateřina Schwabiková, Barbora Brůnová 

Běla a Kuba se již potřetí vydávají na dobrodružné výpravy do minulosti naší země! Po dvou 
úspěšných předchozích dílech Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši 
historii a Cesty dětí do staletí 2 aneb Jak Běla a Kuba putovali za našimi panovníky je stroj času 
tentokrát zanesl do Československé republiky v letech 1918 až 1938. Prožij s nimi i ty dalších 
deset nových dobrodružství a seznam se s naší první republikou, která teď slaví 100. výročí 
vzniku! Zjisti, jak se zrodila i za jakých okolností po dvaceti letech zanikla. Poznej, jak byla řízena 
a hlavně jak se v ní lidem žilo: jak se oblékali, kde bydleli, co jedli, jak si vydělávali na živobytí i co 
dělali ve volném čase. Dozvíš se také, jak se dařilo prvorepublikové kultuře, průmyslu či 
zemědělství. Díky nádherným obrázkům z kreslených příběhů Běly a Kuby ti Československá 
republika ožije přímo před očima. Čtivé vyprávění kolem nich ti poskytne spoustu zajímavých 
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informací. Hříčky a úkoly zajistí moře zábavy a tipy na výlet inspiraci pro rodinné výlety. Ani 
nebudeš vědět jak – a v první republice budeš jako doma! 

Elvíra Strašidlo z kontejneru 
Mládě jménem Pecka 

 Lucie Paulová 

Elvíra se vrací v novém příběhu nabitém dobrodružstvím, tajemnem a 
neočekávanými situacemi. Spolu se svým přítelem Brunem zachrání fretku Polárku a její 
kontejner bude domovem fretčí rodinky. Elvíra se stane nedobrovolnou ochránkyní mláděte 
Pecky a dostane se do nesnází, které ji zavedou hluboko pod Prahu. V dobrodružné výpravě za 
záchranu Brunova mláděte se ocitne v labyrintu pražské kanalizace. Tam potká podivné bytosti a 
ne všechny jsou zrovna přátelské. Elvíra musí použít svou odvahu a důvtip, aby se dostala spolu 
s Peckou zpět. 

Malá bojovnice 

 Carmen Lemniscates, Jennifer Adams 

Malá bojovnice je silná a přitom milá. Kamarádí se se sluncem a s větrem. 
Stará se o své tělo i duši. Pomáhá ostatním a svět je díky ní lepší. 

Každý může udělat něco dobrého dnes a tady. Díky promyšlené hře mezi úsporným textem a 
ilustracemi malí čtenáři vytuší, že každý den je plný příležitostí pro dělání lepšího, milejšího a 
spravedlivějšího světa. Nemusí jít o velké činy, často i ty nejběžnější každodenní rituály mohou 
mít velkou sílu. Záleží jen, jak se provedou. Inspirací této příjemně zářivě ilustrované knihy byla 
slavná HeatherAsh Amara, autorka Warrior Goddess Training zabývajícího se povzbuzením 
sebevědomí a sebeuvědomění žen. V současné době boomu podobných povzbuzujících knížek 
(nejen) pro děti, Malá bojovnice je výjimečná svým poselstvím, že skutečná síla a statečnost je v 
bytí dobrým člověkem. 
Jednoduchá knížka s velkým poselstvím osloví malé i velké holky. 

Objevuj s úsměvem Auta 
 Marcin Brykczynski, Artur Nowicki 

Vzdělání, humor, rýmované hádanky i interaktivní úkoly najdou děti v leporelu 
určeném pro nejmladší fanoušky všeho, co má kola! Jen si to představte: Kolik 
existuje vozidel! Auta osobní i nákladní, moderní i veterány, obytný přívěs i 
přepravník pro koně, jeřáb, bagr, autobus, popelářský vůz, sněžný pluh, 

kombajn a mnoho, mnoho dalších. Nezřídka si je děti představují jako živé bytosti, které se 
usmívají, diví, rmoutí nebo zlobí. Mohou si o nich povídat a popisovat, jakou činnost autíčka 
vykonávají a co vyjadřují jejich výrazy. Kromě základních technických znalostí se učí empatii a 
rozvíjí estetické vnímání. 

Úžasný svět vědy U6 
 Kamila Teslíková, Eva Hadwigerová 

Robot Advee, povýšený pan Továrník a jeho nešikovný asistent Ducháček 
provedou zvídavé čtenáře tentokrát úžasným světem vědy a ukážou, že i věda je 
vlastně ohromné dobrodružství a taky skutečná zábava. Knížka vznikla podle 
oblíbeného televizního cyklu ČT a navazuje na řadu knih "U6 Úžasný svět 

techniky". Poslouží též jako osvěžující pomůcka a inspirace pro školní vyučování. 
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Čertí babička 
 Iva Gecková, Drahomír Trsťan 

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být i někdo, kdo se postará 
o pořádek, legraci a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by to bez ní 
s peklem dopadlo. Čertí babička se o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará, léčí 

jejich bolístky a učí je v pekelné škole. A když začne vyprávět, to je něco… 
Na tomhle pekle bude něco moudrého. 

 

Dívka, která chtěla zachránit knížky 
 Kirsten Tibballs 

Anna má je skoro deset let a ze všeho nejvíc ráda čte. Miluje čtení tolik, že 
jedním z jejích nejlepších přátel je knihovník Monsen. I když mu je už přes 
čtyřicet! Jednoho dne Monsen řekne Anně, co se stane s knihami, které si v 

knihovně nechce nikdo půjčit. Zmizí. Jsou zničeny. Ale co se stane se všemi, kteří v těchto 
knihách žijí? Zmizí také? To přeci nejde! Anna musí knížky zachránit! Ale jak? 
Okouzlující, poetický a magický příběh o zvláštní lásce ke všem, kteří žijí uvnitř knih, napsaný 
jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších norských spisovatelů. Knihu doplňují kouzelné 
ilustrace Lisy Aisato. 
 

Dreamologie 
 Lucy Keatingová 

Kdo by nechtěl potkat kluka svých snů? 
Alice potká kluka svých snů – doslova. S Maxem cestují po světě a prožívají 
spoustu krásných a dobrodružných chvil. Ale je v tom háček! O všem se Alici jen 
sní... Do té doby, než se s otcem přestěhuje do Bostonu a začne chodit na novou 
školu. A koho ve třídě nepotká? Maxe – kluka z masa a kostí! Není ale takový, 

jakého si ho Alice představovala. Má komplikovanou povahu a cestu k sobě nenacházejí snadno. 
Za vším vězí dávný experiment, který jim hranici mezi realitou a snovým světem nadlouho 
rozostřil. Komediální příběh s laskavě potrhlými hrdiny a spoustou sympatických postav, které 
čtenáře donutí smát se nahlas!  

Kouzelný prst 
 Roald Dahl 

Pan Frejka a jeho synové hrozně rádi loví divoké kachny a vysokou. Holčička, 
která žije na sousední farmě, to však nesnáší! Jednoho dne uvidí, že rodina se 
zase chystá na lov, ukáže na ně svým kouzelným prstem – a spustí se smršť 
kouzel a problémů! Den po lovu se Frejkovi probudí, a zjistí, že jim narostla místo 
rukou ptačí křídla! Musí přísahat, že se pušek navždy zbaví, a dostanou tak ještě 

jednu šanci... Kniha je určena čtenářům od 7 let. 

Objevuj s úsměvem Dinosauři 
 Emilia Dziubaková 

Nerozlučná dvojice kamarádů. Vousáč a švábice se vydávají na cestu časem. Je 
to povedená dvojice – představte si pračlověka a švábí dámu, kteří zabloudí do 
země dinosaurů. Chudáčci, jsou z těch velkých obrů celí paf, postupně se ale 
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dozvídají spoustu zajímavých, úžasných poznatků o podivuhodných bytostech, kteří – musí uznat 
– jsou docela sympaťáci. Zábavné a naučné leporelo je určeno dětem od 2 do šesti let. 

Pohádky od vody 
Autor:Kopcová Gabriela 
Kdo mi pomůže číst? 
Šest bohatě ilustrovaných pohádkových příběhů pro malé čtenáře, kteří ještě 
neznají všechna písmenka, ale kterým obrázky jistě napoví. 
A co se všechno dozvědí? 
Malý žabák Kváček se mezi velkými žabáky naučí pořádně kvákat, vážky jsou za 

svoji parádivost potrestány, malé vydry přestanou ve vodě jen dovádět, ale naučí se pořádně 
plavat, žabky Kapky se sice nedostanou až k moři, ale najdou své domovy v krásné okolní 
krajině, neposedný bobřík se naučí ve dne spát a večer s ostatními bobry vstávat a ryby Ryběnky 
jsou odměněny za péči o vodní zahrádky. 

Rychlé Šípy 
 Jaroslav Foglar 

Rychlé šípy jsou komiksová dobrodružství pětice kamarádů. Jsou to Mirek Dušín, 

Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Spolu s dalšími hrdiny 
příběhů, které napsal Jaroslav Foglar, prožívají nejrůznější příhody. 
Některé jsou veselé, jiné k zamyšlení. Komiks Rychlé šípy četli už naši prarodiče. Je 
proto zajímavé, že patří k nejčtenějším komiksům i v dnešní době a nabízí tak 

zvláštní pohled do tehdejšího života, doby a zvyků. Zároveň nenásilnou formou učí děti poradit si v 
každé situaci a jednat s lidmi, s kterými se nejedná lehce. 
Rychlé šípy jsou často zatahováni do sporů s Bratrstvem kočičí pracky, které tak v příbězích sehrává 
zápornou roli, ale pomáhá pochopit mnoho záporných lidských vlastností a tak je včas rozpoznat. 
Rychlé šípy Jaroslava Foglara jsou knihou, ke které se budete vracet i po letech a kterou si schováte 
pro své děti. 
Můžete si ji předávat z generace na generaci jako poselství nádherného dětství, kde valná většina 
příběhů má dobrý konec. 

Už nechodím na nočník 
 Guido van Genechten 

Pejskovi se strašně moc chce, ale na nočníku sedí jeho sestřička. Na jejím 
nočníku totiž sedí myška… Pejsek oběhne všechny nočníky v domě, ale 
všude někdo sedí! A Pejskovi už se chce STRÁÁÁŠNĚ MOC… Vtipné 

povídání o pejskovi, který se v nouzi naučí na velký záchod. Kniha pro všechny děti, kterým se 
také někdy chce strašně moc. 
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