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 Jak se stát youtuberem  

Hvězdou ve svém vlastním videu! Nick Willoughby 

 Milujete YouTube? Máte své oblíbené youtubery, které sledujete pravidelně? Říkáte si, že to co oni, byste 
zvládli taky? Tak to zkuste! Uvidíte, že i za nejjednodušším videem je velká práce. Díky této knížce 
konečně přesvědčíte rodiče, že sledování a natáčení videí není ztráta času, nýbrž činnost, při níž se 
můžete mnohému naučit a hlavně zažít spoustu zábavy tvůrčím způsobem. Ukáže vám, jak tvořit videa, 
která můžete sdílet. Projde s vámi procesem výroby filmu od začátku do konce. Co je důležité připravit si 
před natáčením? Na co nezapomenout, když držíte v ruce kameru či mikrofon? Jaké vlastnosti by měl mít 

režisér? Realizujte své nápady a vyberte si na to správné nástroje. Naučte se, jak video rámovat a nasvítit i jak dosáhnout 
dokonalého zvuku. Vyhrajte si s úpravami v základních editačních programech pro PC a Mac. Střih, efekty, hudba, titulky, 
přechody, komentáře… A konečně – distribuujte své dílo, představte ho veřejnosti! Založte si YouTube kanál, nastavte správně 
soukromí a získejte co nejvíc zhlédnutí. Tato kniha vám bude po celou dobu prospěšným a srozumitelným rádcem. 

 

Záleskautky  
Podnázev:Lumberjanes  

Autoři: Brooke A. Allenová, Noelle Stevensonová  

Jak by vypadaly Rychlé šípy, kdyby vznikly ve 21. století? Přesně jako Záleskautky! Pět nejlepších 

kamarádek si chce užít léto na dívčím skautském táboře a utužit svoje přátelství, jenže jim plány neustále 

hatí tříoké lišky, vodní příšery nebo zdivočelí skauti z chlapeckého tábora. Naštěstí nemají problém tomu 

všemu nakopat zadek a klidně i vyhrát páku nad oživlou sochou. A když budou mít štěstí, ani nenakrknou potetovanou vedoucí. 

Záleskautky se právem staly kultem pro moderní čtenářky i čtenáře a oblíbíte si je, pokud jste odrostli realistickým příběhům 

Rainy Telgemeierové nebo dobrodružstvím modrovlasé Hildy, s níž mají Jo, April, Mal, Molly a Ripley mnoho společného — 

ulítlou formou podporují hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha. Je nám jasné, že tohle všechno zní 

moc dobře na to, aby to byla pravda. A přitom je to ještě lepší!  

 

 Nejhorší děti na světě  
Autoři: David Walliams 

Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě? Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými 
holkami! Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celý den na válendě a koukat na telku. Není divu, 
že se jí stane ta hrozná věc, o níž se tady snad ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou Samem 
slintajícím tak, že se na školním výletě dostane do strašného průšvihu! A nezapomeňte ani na Brečivou 
Bertu, ubulenou holku, která si příšerně vymýšlí! David Walliams tentokrát sepsal sbírku deseti báječně 
zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil geniální Tony Ross. 

 

Fidget Spinner Super triky, finty a vychytávky  
Autoři: Cara Stevens  

Užij si dokonalou zábavu se svým spinnerem! Nauč se super triky, kterými ohromíš své kamarády a 
všechny kolem. Objev spoustu her a tipů, jak o svůj spinner pečovat, jak si udělat bezva sbírku, jak si 
vyrobit vlastní spinner, jak si ho ozdobit, jak ho opravit, když píská a spoustu dalších vychytávek. Zjistíš, 
proč je spinner pro tebe tak dokonalá zábava. Je zde i místo pro zápisy výsledků třídních turnajů a vedení 
statistiky spinner borců! Jsi připraven stát se světovým spinner mistrem? 
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O pyšné žárovce Hedvice  
Autoři: Jaroslav Nykl  

Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem elektrických drátů se nachází žárovková země. 

V té zemi bylo pořád veselo, celé dny se zpívalo a tančilo. Pak ale přišla jedna pyšná, hrozně nafoukaná 

stowattová žárovka Hedvika a začala všem poroučet...  

 

Dědečku, už chodím do školy  
Autoři: Ladislav Špaček  

Dědečku, už chodím do školy je dalším pokračováním oblíbené série knížek Dědečku, vyprávěj a 

Dědečku, ještě vyprávěj. Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou vnučkou Viktorkou o světě 

kolem nich. Viktorka už je ovšem školačka, chodí do první třídy, a proto si přináší spoustu nových podnětů 

a otázek ze školního prostředí. Knížka pomůže rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim mravní 

hodnoty současného světa, pěstovat v nich silnou vůli, vytvářet správné návyky chování mezi lidmi a v různých situacích, které 

Viktorku potkávají. Knížka je stejně jako předchozí dva díly doplněna o CD, na kterém autor předčítá celou knihu. Děti si ji tak 

při poslechu mohou podle obrázků „číst“ samy, ty starší si pak knihu s dědečkem budou číst společně. 

Kniha Dědečku, už chodím do školy získala ocenění Český bestseller za rok 2016 v kategorii Česká literatura pro děti a mládež. 

 

Dobrý pejsek pro kokínko přeskočí i přes hovínko  
Autoři: Hynek Vilém  

Sbírka se po svém prvním vydání v roce 2008 stala okamžitě bestsellerem a byla rychle rozebrána. 
Některé básně téměř "zlidověly", děti je milují, recitují se v mateřských školkách, staly se součástí 
divadelního představení, často je umí nazpaměť i rodiče. 

Kniha obsahuje nádherné barevné ilustrace, které vhodně a vtipně doprovází každou básničku.  

 

Fantastická zvířata a kde je najít  
Podnázev: a kde je najít Mlok Scamander  

Autoři: Joanne K. Rowlingová  

Alespoň jeden výtisk knihy Fantastická zvířata a kde je najít vlastní téměř každá kouzelnická domácnost v 

celé zemi. Nyní, po omezenou dobu, mají i mudlové příležitost zjistit, kde žije pětinoh, čím se živí kluběnka 

a proč není dobrý nápad nechávat za dveřmi mléko pro bodloše. 

 

 Josefína a bytosti  
Autoři: Jana Šouflová, Lucie Kaletová 

Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese a 

před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili, anebo 

přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné. Jenže to není všechno! V trafice u stanice tramvaje sedí věštkyně 

a předpoví vám z oslizlé žvýkačky, že možná zemřete. Duch kluka z devátého století vám tvrdí, že se 

znáte. Staré lípy propustí ze zajetí svých kořenů upíra a poradí vám, ať si ho ochočíte. Že je to přitažené 

za vlasy? A co když jste nuceni skočit do děsivého víru pro prastarý meč, spolkne vás obří had a potom 
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musíte svést souboj s temným Černobogem a jeho sluhy? 

Možná při tom zjistíte, že nejste tím, kým jste si mysleli, že jste, což je dost šokující. Objevíte místo, odkud pocházíte. To místo 

je brána a skrz ni může projít na svět dobro, nebo zlo. A kde je od té brány klíč? Ten klíč jste vy. Pokud se jmenujete Josefína 

Slámová. Anebo pokud… máte chuť prožít ten příběh s ní. 

 

 Čárymáry na zdi  
Autoři: Michal Sušina, Václav Čtvrtek 

Obrázky mají velkou moc, a obzvlášť ty dětské. Přesvědčte se o tom ve znovuobjeveném pohádkovém 

příběhu Václava Čtvrtka. Co se všechno stane, když ožije křídový panák nakreslený na zdi mezi oknem a 

meruňkovým stromkem? Legendární tvůrce Rumcajse nebo Křemílka a Vochomůrky v půvabné knížce o 

oživlé malůvce na zdi odhaluje neviditelná kouzla ukrytá v dětské kresbičce. 

Kniha vychází u příležitosti autorova 105. výročí narození a 40. výročí úmrtí. Křídový panáček se narodil na jedné staré domovní 

zdi. Namaloval ho tam rošťák Standa Trnka. Kreslený panáček ale není jen tak obyčejnou čáranicí na zdi. Díky barevným 

křídám a jejich kouzelným čárám ožil, naučil se mluvit a zatoužil po podobném světě, jako je ten lidský, a tak panáček najde 

krásnou panenku, potká se se zlobou škarohlída Dusbaby i s lumpárnami nezbedného Standy. Usměje se nakonec pan 

Dusbaba? Polepší se Standa Trnka? A zůstane panáček se svou hodnou panenkou? Nechte se pozvat do kouzelného 

vyprávění Václava Čtvrtka. 

 

 Písničky z pohádek a dětských filmů 4. díl  

Čtvrtý díl zpěvníku: Arabala, Ať žijí duchové, Byla jednou koťata, Bylinková princezna, Co takhle svatba 

princi, Čert ví proč, Dobrodružství na pasece, Ferda Mravenec, Honza a tři zakleté princezny, Jabloňová 

panna, Koloběžka první, Královský slib, Lotrando a Zubejda, Míša Kulička, O chytrém Honzovi, O krtkovi, O 

loupežníku Rumcajsovi, O princezně na klíček, O třech rytířích krásné paní a lněné kytli, Pasáček a císařova 

dcera, Plaváček, Pohádky z mechu a kapradí, Popelka, Princezna Hyacinta, Příběhy včelích medvídků, S 

tebou mě baví svět, Sněhurka a sedm trpaslíků, Šmankote babičko čaruj, Tom a Jerry, Vděčná zvířátka, 

Večerníčky Václava Chaloupka (Pruhovaní kamarádi), Z pekla štěstí, Za humny je drak, ZLatovláska, Zvědavé štěnátko, Žofka. 

 

Poppy Borůvková, narozená v pondělí  
Autoři: Jennifer K. Brownová  

Představte si, že váš učitel umí číst myšlenky jen proto, že se narodil ve čtvrtek. Šílené, že? Ve městě Nova 

to je ale úplně normální! Poppy Borůvková by měla umět přemisťovat předměty z místa na místo jen silou 

vůle, narodila se totiž v pondělí. Moc jí to ale nejde. Proto má odjet na letní školu, aby se zdokonalila. 

Bohužel tam míří i její úhlavní nepřítel, dokonalá Elli Prestonová. Proč se jen nenarodila v pátek? To by 

dokázala lehce zmizet... 
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Kuba nechce prohrávat  
Autoři: Petra Braunová  

Kuba nerad prohrává. A zvlášť teď, kdy do třídy přibyl kluk Sebastián. Žil s rodiči ve Velké Británii, 
samozřejmě umí výborně anglicky, skvěle vypadá a vůbec… Spolužačky jsou nadšené, Kuba otrávený. Ale 
nevzdá se. Nezlomí ho ani nový miláček děvčat, ani nový pan učitel! 

 

 Řekni mi kdy to bylo?  
Autoři: Géraldine Maincent  

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ se tentokrát věnuje dějinám lidstva a 
celé planety Země. Odpovídá na 216 přemýšlivých otázek rozdělených do kapitol Osobnosti a 
pamětihodnosti, Historie a věda, Kultura a sport či Každodenní život. Knížka s praktickou spirálovou vazbou 
jako obvykle nabízí půvabné a vtipné ilustrace a nechybí ani tři listy se samolepkami. 
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Audioknihy 

Bylo nás pět  
Autoři: Karel Poláček, Jan Zadražil 

Oblíbené příhody Petra Bajzy i jeho kamarádů Čeňka Jirsáka, Tondy Bejvala, Edy Kemlinka a Pepka Zilvara ve 
zbrusu nové, vpravdě rošťácké audioknize! Syn majitele koloniálu se smíšeným zbožím na prvorepublikovém 
maloměstě vypráví o tom, co zažívá se svými čtyřmi kamarády. Mezitím dělá naschvály služce Kristýně 
(zvané Rampepurda, neboť pochází se vsi Rampuše), dobírá si boubelatého Otakárka Soumara z bohaté, 
obchodnické rodiny, tropí si legraci ze staromilce pana Fajsta a pokukuje po cukrářovic dceři Evě, za což se 
mu ostatní kluci smějí. Významnou událostí v Petrově životě je příjezd cirkusu, neboť se musí začít chovat 

slušně, aby se směl podívat na představení. Pak ale onemocní spálou a během horečnatého blouznění se mu zdá o velkolepé výpravě do 
Indie. 
 
Účinkující: Jan Zadražil 
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