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Pipi Dlouhá punčocha 
Vypráví Libuše Šafránková 

 Astrid Lindgren 

Poslechněte si nejedno dobrodružství, které prožívá nejznámější devítiletá dívenka Pipi. vypráví 
Veronika Gajerová Příhody ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním, 
jménem i vzezřením, nejsou skutečně ledajaké. Pipi bydlí sama bez rodičů v domku na okraji 
města, společníkem jí je pouze malá opička. Není však vůbec smutná, prožívá spoustu veselých 
dobrodružství se svými přáteli. A jednou se dokonce vydá lodí za tatínkem, který je na dalekém 
ostrově černošským králem… 

 Čáp Čeněk 
 Helena Haraštová 

Letní dny se ponenáhlu začínají krátit a malý čáp Čeněk, který se sotva naučil 
trochu létat, zvědavě pozoruje, jak se jeho rodiče, další příbuzní i všichni čapí sousedé připravují 
na dalekou cestu. Kam mají namířeno? A proč nechtějí zůstat na svých komínech? To Čeněk na 
začátku příběhu vůbec netuší. V průběhu čtení budete nejen sledovat celou dlouhou čapí cestu 
do teplých krajin, ale dozvíte se také, proč někteří ptáci na zimu odlétají a kdy je zase budete 
moci přivítat doma. Na každé dvoustraně na vás čekají malé záhady, kterým s pomocí 
odklápěcích okýnek přijdete na kloub! 

 Havran Nezbeda Je těžké nezlobit! 
 Nele Moostová, Annet Rudolphová 

Klasické dětské nešvary pomůže vyřešit havran Nezbeda! Sám už přišel na to, že 
se zlobením daleko nedojde. 

Tenhle malý havran je pěkný vykuk. Říká, že být hodný a nezlobit, přeci dokáže každý. On chce 
být ale jiný a nedělat to, co ostatní. Chce zkrátka zlobit. A tak zlobí. Blíží se však jeho narozeniny 
a s nimi podmínka: pokud nezlepší své chování, nedostane žádný dárek. Havran najednou 
zjišťuje, že přestat zlobit mu nějak nejde. Ještě že má kamarády, kteří mu s pravidly slušného 
chování pomohou! 

 Havran Nezbeda Všechno je moje! 
Trénuj čísla a počítání 

 Nele Moostová 

Ten malý havran vypadá jako sympaťák. Nikdo by do něj neřekl, že ukradne 
všechno, co mu pod zobák přijde. Vždy vymyslí nějaký trik, jak „štípnout“ plyšového medvídka 
nebo kolečkové brusle. A to dokonce i svým kamarádům. Havran Nezbeda zkrátka chce, aby 
všechno bylo jeho a s nikým se nemusel dělit. Naštěstí však dostane rozum a přijde na to, že mít 
plno hraček, ale žádné kamarády, je otrava. Lepší je hrát si spolu s ostatními a hračky si 
navzájem půjčovat. 

https://www.knihcentrum.cz/autor/astrid-lindgren
https://www.knihcentrum.cz/autor/helena-harastova
https://www.knihcentrum.cz/autor/nele-moostova
https://www.knihcentrum.cz/autor/annet-rudolphova
https://www.knihcentrum.cz/autor/nele-moostova


Nové knihy pro děti v Městské knihovně v Broumově – září 2018 

 

 

 Kapka Kája 
 Helena Haraštová 

Jednoho dne dopadla na zem malá dešťová kapka a pořádně si natloukla. Odkud jen spadla? A 
co tu pohledává? To na začátku příběhu netuší ani ona sama. V průběhu čtení nejen pochopíte, 
co se kapce Káje přihodilo, ale seznámíte se přímo s koloběhem vody v přírodě a zjistíte, proč je 
déšť užitečný. Na každé dvojstraně na vás čekají malé záhady, kterým s pomocí odklápěcích 
okýnek přijdete na kloub! 

Klub Tygrů Zmizení v hlubinách (velký) 
 Thomas C. Brezina 

Příběh, který tě vtáhne do děje a už nepustí! Kamarádi z Klubu Tygrů tráví 
prázdniny na havajském ostrově Maui. Když je kapitán ponorky pozve na palubu, 
jsou štěstím bez sebe. Pod hladinu se však náhle ponoří jen Biggi s Lukem, 
Patrika nechají bez vysvětlení na břehu. Co má toto podivné chování znamenat? 

Tygr brzy začíná tušit, že nejde o omyl. Podaří se mu včas odhalit pravdu a překazit nekalé plány 
zločinců? 

Kluk příběhy z dětství 
 Roald Dahl 

Jako malého kluka potkalo Roalda Dahla spoustu neuvěřitelných příhod. 
Navštěvoval internátní školu, kde se setkal s šikanou a přísnými tresty, které si 
dnes už sotva dovedeme představit. (Už asi tušíte, odkud se vzala strašná slečna 
Kruťáková a Drtičova základní škola!) Prázdniny trávil na palubě rybářské lodi. 

Testoval čokoládu pro pana Cadburyho. Zažil úžasné africké dobrodružství. Se svými kamarády 
se pomstil paní Pratchettové, majitelce cukrárny plné báječných laskominek, ale taky pěkně 
odporné babizně, která si zasloužila trochu zavařit. Zážitky malého chlapce jsou veselá, 
podivuhodná i děsivá. Všechna jsou ale zaručeně pravdivá. Pro dospělé i malé čtenáře od 8 let. 

Nejhorší děti na světě 2 
 David Walliams 

Četli jste Nejhorší děti na světě? A myslíte si, že horší děti než hrdinové téhle 
vypečené knížky (samozřejmě kromě vás) neexistují? Pchá! Šeredně se mýlíte! 
Připravte se, že kluci a holky v „dvojce“ jsou daleko příšernější! A tentokrát se 

můžete těšit i na trafikanta Rádže. Sbírku deseti strašliváckých historek napsal světoznámý 
britský šprýmař David Walliams a ilustrace opět nakreslil báječný Tony Ross. David dnes patří k 
nejoblíbenějším a nejprodávanějším autorům dětské literatury, jeho knihy byly přeloženy do více 
než padesáti jazyků a po celém světě se jich prodalo přes dvacet milionů. 

Transport za věčnost 
 František Tichý 

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co přijde dál: 
vyloučení jeho židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté hvězdy na kabátech, 
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transport do Terezína… Kniha Františka Tichého je inspirovaná skutečnými událostmi a příběhy 
chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a fantazie, ale zároveň je tak 
pravdivá, až z ní mrazí... 
Román pro čtenáře od deseti let ilustroval Stanislav Setinský. 

Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ 
 Michal Černý 

Knížka vychází z konceptu myšlenkových map známého amerického autora 
Tony Buzana. Michal Černý ovšem tuto metodu upravil pro českého dětského čtenřáe tak, aby 
děti mohly pracovat s důvěrně známými reáliemi a pohybovaly se v prostředí, které je jim blízké. 

Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ 
 Michal Černý 

Knížka vychází z konceptu myšlenkových map známého amerického autora 
Tony Buzana. Michal Černý ovšem tuto metodu upravil pro českého dětského čtenřáe tak, aby 
děti mohly pracovat s důvěrně známými reáliemi a pohybovaly se v prostředí, které je jim blízké. 

Velké stroje - Hledej a objevuj 
Krásná kniha plná hledání a překvapení. Děti se dozvědí spoustu zajímavých 
informací o velkých strojích a jejich práci. Na obrázcích pak vyhledají předměty, které 
tam nepatří, ale také ty, jež se náklaďáků, kombajnů, jeřábů a jiných pomocníků při 

stavbách týkají. 

Záhada královny Nefertiti 
Dobrodružství klubu stopařů 

 Maria Maneruová 

Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů, vyrážejí za dalším dobrodružstvím! 
Když se vydali společně se sirem Andrewem do Amarny, ani ve snu by je nenapadlo, že se 
seznámí s královnou Nefertiti a s faraonem Achnatonem! Že to není možné? Ale je. A ještě k 
tomu záhadná událost, která čeká na objasnění. 

Kleopatřina pomsta 
Dobrodružství klubu stopařů 

 Maria Maneruová 

Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů, opět v akci. A zase tajemné dobrodružství v 
Egyptě. Se svými rodiči přijedou zkoumat zříceniny paláce královny Kleopatry. Seznámí se tam s 
dvojicí podivných archeologů, kteří chtějí objevit její hrobku. A Klub stopařů je na této cestě s 
radostí doprovodí! 

 

https://www.knihcentrum.cz/autor/michal-cerny-1
https://www.knihcentrum.cz/autor/michal-cerny-1
https://www.knihcentrum.cz/autor/maria-maneruova
https://www.knihcentrum.cz/autor/maria-maneruova

