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Milé čtenářky a čtenáři,

snad se mnou budete souhlasit, že zavřené školy a distanční výuka 
bylo něco jako vážně špatný seriál, který opravdu nemusíte vidět znovu 
a maximálně o něm budete jednou vyprávět jako o hodně divném 
úletu. Protože všechno se zvládá lépe, když je člověk mezi kamarády, 
nebo aspoň spolužáky, a ne pořád zavřený doma. Také knížky se čtou 
s větší radostí, když si o nich pak můžete s někým povídat, někomu je 
hned půjčit a tak podobně. 

I v době covidu jsme pro vás knihy vydávali a jsme rádi, že vám je 
teď můžeme nabídnout pěkně pohromadě. Najdete u nás knížky pro 
zábavu i vážnější, naučné, do školy, komiksy, ale i takové, které vám 
třeba pomůžou s problémy, které jen tak nejsou vidět. Knížky totiž 
nejsou jenom pro knihomoly zalezlé u sebe v pokoji, ale otevírají 
naopak člověku celý svět, pomáhají mu se v něm cítit dobře, rozumět 
sobě i druhým a prožívat vše mnohem opravdověji. 

Věřím, že u nás v Portále najdete knížku přesně pro sebe!

Martin Bedřich  
šéfredaktor

1 kniha věk 6+ 

2 knihy věk 8+ 

3 knihy věk 10+
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Klára Smolíková

S Komenským do komiksu

01PRÍBEHY

#DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ 

#KOMIKS #PŘÍBĚHY ZE 

ŠKOLY #DĚJEPIS 

ˇˇ

CIRKUS SYNEK 

„Tak to nás čeká pořádnej cirkus,“ zahalasil za zkroušenou 

dvojicí vcházející do třídy veselý chlapecký hlas.

„Miky,“ otočila se Filipa, „nestraš. Třeba to Synková přejde.“

„Ta?“ odfrknul si. „Vsadím se, že se ve sborovně chystá 

k protiútoku. Schytáme to všichni.“ Vůbec se nezdálo, že by ho 

to trápilo. Ostatní se po nich tázavě dívali.

„Já jsem nechtěla. Opravdu,“ zavrtěla hlavou Filipa a omluvně 

se zadívala na spolužáky, kteří většinou netušili, co se na chodbě 

stalo.
„Bylo mi ctí být svědkem takového hrdinství, má paní,“ poklekl 

před drobnou blondýnkou Mikuláš a levou rukou si přidržel 

pravou, tedy pahýl, který mu koukal z rukávu. S kratší rukou 

s nedovyvinutými prsty se narodil a sám sebe kvůli tomu 

nelitoval. Jenže dospělí, včetně Synkové, si s jeho postižením 

nevěděli rady a upadali do rozpaků. Miky je v tom s chutí 

nechal.
„Takže už jsi to vyhlásila?“ nahrnul se do dveří jako poslední 

Vavřinec. Výjev si proto vyložil mylně. Myslel si, že Mikuláš 

pokleká před narozeninovou královnu. 

„O co jde, Vávro?“ zeptal se Mikuláš, když Filipa neodpovídala.

„Filipa má narozeniny a zve nás na únikovku,“ vyhlásil Vávra 

pro celou třídu. „Udělal jsem průzkum a jako nejlepší mi vyšla 

Cesta z labyrintu!“

Z lavic se začalo ozývat Všechno nejlepší! a Ať žije, Filipa! 

a Gratulace! Ve všeobecné vřavě zaniklo zvonění na hodinu 

i příchod učitelky. Čtveřice stála hned na ráně před  

katedrou, všichni ostatní byli v lavicích.

379 Kč
303 Kč

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Pevná, 144 str.

Příběh Filipy a jejích spolužáků 
se odehrává během jediného 

dne stráveného únikovou 
hrou. Pátrání v jednotlivých 

místnostech se dětem prolíná 
s komiksovým příběhem ze 

života Jana Amose Komenského. 
Uniknou z jeho labyrintu?

OCENĚNO  
ZLATOU STUHOU 

2021
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Abigail Rayner

PŘEKLAD DANIELA KROLUPPEROVÁ
ILUSTRACE MOLLY RUTTAN

Pevná, 40 str.

Jsem zlodějka?

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY 

#ILUSTRACE

Radana Dungelová

ILUSTRACE JAN DUNGEL

Pevná, 96 str.

Čim, Čára a zahrada

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ZVÍŘATA #PŘÍRODA #ILUSTRACE

Jakmile Eliška uviděla ve škole ten 
nádherný, lesklý, zelený kámen, 

zatoužila po něm. A v nestřeženém 
okamžiku ho ukradla! Veselý příběh 

o vážných věcech. Jak se Eliška 
vypořádá s následky svého jednání 

a se svým svědomím?

Radana Dungelová
I l u s t r a c e J a n D u n g e l

249 Kč 
199 Kč

02 PRÍBEHYˇˇ

Čim a Čára jsou dva malí vrabčí 
sourozenci. Děti Anička a Honzík 
jsou také dva sourozenci a všichni 
čtyři se sejdou na zahradě 
jednoho domu. Co se stane, když 
se obě děti začnou na obyčejnou 
zahradu svých prarodičů koukat 
neobyčejnýma očima dvou 
vrabčích sourozenců? 

265 Kč
212 Kč



#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#ZVÍŘATA #PŘÁTELSTVÍ #ILUSTRACE

Michael Ende, Wieland Freund

Rodrigo Raubíř 
a neohrožený Špunt

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ 

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE REGINA KEHN

Pevná, 184 str.

149 Kč
119 Kč

299 Kč
239 Kč

Špunt je malý chlapec, který neví, 
co je strach a sní o dobrodružném 
životě plném nebezpečí. Jednoho 
dne se dozví, že nedaleko něj žije 

rytíř Rodrigo Raubíř, kterého se 
bojí celé okolí a příkopy jeho hradu 

lemují ohlodané vybělené kosti. Malý 
Špunt se rozhodne okamžitě: uteče 
z domova a vstoupí do Rodrigových 

služeb.

Udo Weigelt

Pevná, 70 str.

Mája a ohnivý lišáček
PŘEKLAD LUKÁŠ NOVOSAD
ILUSTRACE JOËLLE TOURLONIAS

Mája se právě přestěhovala do nového 
domova a během stěhování ztratila svého 
plyšáka na spaní. Místo něj Mája najde v krabici 
gumových medvídků malého červeného 
medvídka s dlouhým pruhovaným ocasem, 
Káju! Příběh o tom, jak se rodí přátelství a že je 
vždycky lepší nebýt na světě sám.

03PRÍBEHYˇˇ



Hana Zobačová

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 72 str.

Pokojíček plný hraček

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#POHÁDKY #GENETICKÁ 

METODA ČTENÍ  

#PRVNÍ ČTENÍ 

219 Kč
175 Kč

04 PRÍBEHYˇˇ

Kniha plná krátkých příběhů vypráví 
o tom, co se stane, když… se plyšový lev 
v noci ztratí v bytě. Když mají auto a kolo 
závody od stolu až k oknu. Když si robot 
neumí hrát. Nebo když hračky pořádají 

narozeninovou oslavu. Kniha vychází ze 
zásad genetické metody výuky čtení.
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ALE JE TU EDA. A MÁ VZTEK. „TAK TO TEDY NE. TO NENÍ FÉR! BUĎ SI HRAJ S NÍM, NEBO NIC!“ ŘEK A ČERT SE LEK. PRINC ZAS NIC A KRÁL SE JEN SMÁL: „VŽDYŤ JE TO DRAK!“

23

ČERT MOC RÁD HRÁL KARTY. A S NÍM PRINC A KRÁL. I DRAK BY RÁD HRÁL, ALE ČERT MU ŘEK: „TY A HRÁT? KDES NA TOM BYL? TO NE. TO JE HRA JEN PRO NÁS. BĚŽ PRYČ!“
PRINC NA TO NIC A KRÁL SE JEN SMÁL: 

„FUJ, DRAK. MÁ VELKÝ DRÁP. TO BYCH SE BÁL S NÍM HRÁT!“
A TAK ŠEL DRAK PRYČ, JAK MU ŘEK ČERT. 

A BYL SÁM A MĚL V OKU PLÁČ.



#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#ZVÍŘÁTKA #POHÁDKY #GENETICKÁ METODA ČTENÍ #PRVNÍ ČTENÍ 

#PRO KLUKY #DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY #POHÁDKY #GENETICKÁ METODA ČTENÍ #PRVNÍ ČTENÍ 

219 Kč
175 Kč

215 Kč
172 Kč

Eva Horáková

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 72 str.

Moje maminka je nej

Hlavními hrdiny pohádek jsou zvířátka, 
která si vyprávějí veselé příběhy 

o tom, co prožila či prožívají se svými 
maminkami. Krátké pohádky vychází ze 

zásad genetické metody výuky čtení. 

Hana Zobačová

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 72 str.

Auta, vlaky, bagry taky

Potřebuje auto pět kol? A co se stane, 
když je loď moc rychlá? O čem sní vlak? 
Pohádky o autech, vlacích, letadlech, lodích, 
a dokonce i jedné ponorce jsou psány 
velkými tiskacími písmeny a vychází ze 
zásad genetické metody výuky čtení. 

05PRÍBEHYˇˇ
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ALE JE TU EDA. A MÁ VZTEK. „TAK TO TEDY NE. TO NENÍ FÉR! BUĎ SI HRAJ S NÍM, NEBO NIC!“ ŘEK A ČERT SE LEK. PRINC ZAS NIC A KRÁL SE JEN SMÁL: „VŽDYŤ JE TO DRAK!“



Frida Nilsson

Pevná, 176 str.

Léto s Hedvikou

#PRO HOLKY #LEGRACE 

#SÉRIE HEDVIKA 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#NOVINKA

389 Kč
311 Kč

Třetí díl série o Hedvice. Zábavný letní 
příběh o lásce, o odcházení, o tom, co 

je na lidech důležité, a jak získat zpátky 
ztracený fotoaparát.

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

06 PRÍBEHYˇˇ

44

„Ty mě vůbec neposloucháš! Napíšeš dopis, položíš ho někam, 

kde ho najde, a pak utečeš z domova a týden se nevrátíš.“

Špek si přiloží zelené brčko pod nos jako knír, ohrne horní ret 

a podaří se mu tam brčko udržet bez pomoci rukou. Pak se podívá 

na Hedviku, jako by čekal na potlesk.Když je ale pořád ticho, nechá brčko spadnout na zem.
„Není to skvělý plán?“Hedvika upije šťávu.„A proč bych podle tebe měla utíkat z domova?“

„No přece protože nedostaneš vynadáno, až se vrátíš!“ odpoví Špek.

Za sedm dní ze sebe člověk dokáže setřást hněv. Za sedm dní se 

mu začne stýskat po někom, kdo je pryč. Za sedm dní si možná 

dokonce pomyslí: ten foťák už byl stejně starý a ošklivý.

Aspoň Špek si to myslí.„A mohla bych těch sedm dní bydlet u vás?“ zeptá se Hedvika, 

když si to trochu promyslela.„Asi jo...“ Špek se štípne do brady. „Jasně že mohla. Budeš spát 

s Bobíkem v kuchyni na pohovce.“Hedvika se kousne do spodního rtu. V Chicagu to dvakrát útulné 

není. Navíc si skoro nedokáže představit, že by se vešla vedle 

vypaseného Bobíka.Ale protože sama žádný lepší plán nemá, odstrčí sklenici se šťávou 

a vstane.
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„Plán, jak vyřešit tu věc s foťákem tvojí mámy.“
Takový plán si Hedvika poslechne moc ráda.
„Jo!“ vykřikne a dychtivě zakomíhá nohama.
Špek se uvelebí v židli a zkříží ruce na břiše.
„Napíšeš dopis,“ začne.„Dopis?“

„Jo, omluvný dopis. Tvojí mamince!“Hedvika se ošije.„Nenapadá tě něco lepšího? Určitě se bude hrozně zlobit.“
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#LEGRACE #PŘÍBĚHY 
ZE ŠKOLY #PRO HOLKY 

#ZVÍŘATA #SÉRIE HEDVIKA

#LEGRACE #PŘÍBĚHY  

ZE ŠKOLY #PRO HOLKY  

#SÉRIE HEDVIKA

349 Kč
279 Kč

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 136 str.

Ve škole se dějou věci!

299 Kč
239 Kč

První díl série o Hedvice. Hedvika 
nastupuje do první třídy a už se 

nemůže dočkat! Jistě ji kromě nových 
kamarádů čeká i spousta legrace! 

Zejména, když tomu s nejlepší 
kamarádkou Lindou občas trochu 

pomohou.

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 176 str.

Poněkud zvláštní kůň

Druhý díl série o Hedvice. Hedvika si ze 
všeho nejvíc přeje mít vlastního koně. Její 
spolužačka Ellen dostala právě od rodičů 
poníka. Hedvičin domácí mazlíček má 
také čtyři kopyta, ale přesto se to nějak 
nepovedlo.

07PRÍBEHYˇˇ

44

„Ty mě vůbec neposloucháš! Napíšeš dopis, položíš ho někam, 

kde ho najde, a pak utečeš z domova a týden se nevrátíš.“

Špek si přiloží zelené brčko pod nos jako knír, ohrne horní ret 

a podaří se mu tam brčko udržet bez pomoci rukou. Pak se podívá 

na Hedviku, jako by čekal na potlesk.Když je ale pořád ticho, nechá brčko spadnout na zem.
„Není to skvělý plán?“Hedvika upije šťávu.„A proč bych podle tebe měla utíkat z domova?“

„No přece protože nedostaneš vynadáno, až se vrátíš!“ odpoví Špek.

Za sedm dní ze sebe člověk dokáže setřást hněv. Za sedm dní se 

mu začne stýskat po někom, kdo je pryč. Za sedm dní si možná 

dokonce pomyslí: ten foťák už byl stejně starý a ošklivý.

Aspoň Špek si to myslí.„A mohla bych těch sedm dní bydlet u vás?“ zeptá se Hedvika, 

když si to trochu promyslela.„Asi jo...“ Špek se štípne do brady. „Jasně že mohla. Budeš spát 

s Bobíkem v kuchyni na pohovce.“Hedvika se kousne do spodního rtu. V Chicagu to dvakrát útulné 

není. Navíc si skoro nedokáže představit, že by se vešla vedle 

vypaseného Bobíka.Ale protože sama žádný lepší plán nemá, odstrčí sklenici se šťávou 

a vstane.
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#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#LEGRACE  

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#PRO KLUKY #LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ  #PŘÍRODA 

08

Ulf Stark

Brož., 256 str.

Šílenci a suchaři

PRÍBEHYˇˇ

299 Kč
239 Kč

Co byste dělali, kdyby se vám naskytla 
možnost předstírat, že jste opačného 

pohlaví? Simone se s maminkou stěhuje 
do domu na předměstí Stockholmu. Vydá 

se do nové školy a zjistí, že paní učitelka 
si o ní díky jejímu sestřihu a oblečení 

myslí, že je kluk jménem Simon! Kolotoč 
zábavných nedorozumění začíná! 

349 Kč
279 Kč

PŘEKLAD MARIE VOSLÁŘOVÁ
ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Andy McNab, Phil Earle

Brož., 256 str.

Dostaňte mě odsud!
PŘEKLAD MICHALA MARKOVÁ
ILUSTRACE ROBIN BOYDEN

Danny je obyčejný kluk z obyčejného 
města. Má spoustu kamarádů, maminku 
a otravného staršího bratra Dylana. A taky 
má rád nebezpečí. Když se ve škole dozví, že 
by měli se třídou odjet na výlet do divočiny, 
je nadšený! Bude šplhat po horách, jezdit 
v kajaku, spát ve stanu… Ale ukáže se, že 
divočina není město… 



Timo Parvela

PŘEKLAD MICHAL ŠVEC
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Pevná, 112 str.

Koumákův fotbalový tým

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #LEGRACE #PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY

#PRO KLUKY #FOTBAL #LEGRACE 
#PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY #NOVINKA

Timo Parvela

Ilu
st

ra
ce
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si 

Pit
kä

ne
n

blok
Koumákuv 

g

215 Kč
172 Kč

112 Kč
215 Kč

Pate (známý coby Koumák ze série o Elle) dostal 
prázdninový úkol - psát si deník. Psát „deník“ je 
zastaralé, tak začne psát blog, který sdílí se svými 
spolužáky. Kniha je určena především dětem, které 
„nerady čtou“. Příběh je bohatě prokládaný obrázky, 
nákresy, blogovými záznamy a online konverzací. 

Pate už je opět tu. A tentokrát miluje fotbal! Má i svůj 
nejoblíbenější tým Medvědů a před sebou velký turnaj. 

K překvapení všech Pateho do týmu nevyberou, a tak 
mu nezbývá, než si založit svůj vlastní! Krátké kapitoly 

jsou bohatě prokládány obrázky, nákresy, přímou 
promluvou, poznámkovými a novinovými zápisy.

Timo Parvela

Pevná, 96 str.

Koumákův blog

Timo Parvela

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE MAGDA VEVERKOVÁ-HRNČÍŘOVÁ

PŘEKLAD MICHAL ŠVEC
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Pevná, 160 str.

Ella a superstar

Další příběh volné série o školačce Elle! Pate neumí 
násobilku a vypadá to, že propadne z matematiky. 

To ale Ella a její kamarádi v žádném případě 
nedovolí a vymyslí plán. Z Pateho se stane superstar 

a jako hvězda přece násobilku znát nemusí!

09PRÍBEHYˇˇ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY  

#LEGRACE #PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY 

#SÉRIE ELLA

249 Kč
199 Kč



Tuutikki Tolonen

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE KATI VUORENTO

Pevná, 206 str.

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #TAJEMSTVÍ 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

349 Kč
279 Kč

Do muzea jednoho malého ospalého 
městečka někdo zašle vzácnou starou 

zamčenou šperkovnici. Muzeum ji může 
vystavit a pokud se najde někdo, kdo od 
ní bude mít klíč, smí si její obsah odnést. 

Jedenáctiletá Agnes při návštěvě muzea 
poznává, že tento vzácný exponát vídá ve 

spánku a pokud by měla věřit svým snům, ví 
také, kde ke šperkovnici najít klíč…

Agnes a odemčený sen
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„Tady není. Možná, že to fotila. Podívej, na schodech stojí 

čtvrtý hrníček. Tady seděla, potom vstala a udělala tuhle fotku.“

„Jak můžeš znát nějakou stařenku, která tady bůhví jak 

dávno bydlela? Vždyť ses sem přestěhoval teprve před rokem,“ 

nemohla pochopit Agnes.Piškot se pousmál.„Zas tolik jich tady neznám, ale Helena Auralaová dřív praco-

vala jako šéfredaktorka Harmalských listů. A vloni před Vánoci 

se v redakci konala veliká party, na kterou byli pozváni všichni, 

kdo kdy noviny vedli.“„A kromě nich zřejmě i jejich děti,“ pobaveně prohodila 

Agnes.
„Samozřejmě. Na ty se přece nikdy nesmí zapomenout,“ po-

tvrdil Piškot a na chvíli se odmlčel. „No, když on táta po mně 

vždycky chce, abych se všem jeho kolegům představil, a Helena 

Auralaová mi tak nějak utkvěla v paměti. Tehdy zrovna prodala 

svůj velký dům, se kterým prý byly pořád jenom samé starosti, 

a nastěhovala se do jedné z těch řadovek po dřevorubcích. 

A její syn Heikki nebo Hermanni nebo tak nějak se tam na-

stěhoval s ní, protože se ještě nestihl osamostatnit a vylétnout 

z rodného hnízda, i když už byl v důchodu. Aspoň tak to tehdy 

Helena Auralaová povídala.“Agnes zírala na smějícího se Piškota a nemohla uvěřit svým 

uším.
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Agnes Maria před Rauhalou ve společnosti svých přítelkyň a psů 

v létě 1992. Foto: Rodinné album Heleny Auralaové.„Docela veselé tetky,“ okomentoval obrázek Piškot.
Agnes se zadívala Agnes Marii do tváře, která se na ni z mi-

nulosti usmívala.„Mimochodem ta Helena Auralaová bydlela v jedné z těch řa-

dovek tam u vás,“ pokračoval Piškot, „ale vloni v zimě umřela.“

„Která z nich to je?“ zeptala se Agnes. Piškot si fotogra�ii chvíli 

prohlížel, ale pak zakroutil hlavou.
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#PRO HOLKY #PRO KLUKY #LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ 

329 Kč
263 Kč

Tuutikki Tolonen

Pevná, 248 str.

Tuutikki Tolonen

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Pevná, 288 str.

Strašidelná chůva 

#PRO HOLKY #PRO KLUKY  

#LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ  

#NAPĚTÍ

Zábavná, humorná, lehce strašidelná knížka vypráví 
příběh obyčejné současné rodiny, jejíž život se obrátí 

vzhůru nohama, když se u nich na prahu jednoho dne 
objeví vlasatá příšera páchnoucí močálem, která bude 

novou chůvou jejich dvou dcer a syna. 
339 Kč
271 Kč

Strašidelná cesta

TuutikkiTolonen

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Pevná, 216 str.

Strašidelný dopis

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ 

#NAPĚTÍ 

ILUSTRACE
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www.portal.cz

Dobrodružné putovánı ́Maikki, Hilly a Kaapa přıḿo 

navazuje na knihu Strašidelná	chůva. Jde tedy o druhý 

dıĺ  volné trilogie o světě lidı ́ a bubáků, jež v sobě 

mıśı ́to nejlepšı ́z Roalda Dahla, Astrid Lindgrenové 

a J. K. Rowlingové.

Tuutikki	Tolonen je úspěšná a oceňovaná inská 
spisovatelka pro děti a mládež. V Portále vyšla jejı ́
kniha	Strašidelná	chůva	(2018).

V dalšıḿ dıĺe strašidelné série se opět setkáváme 

s Maikki, jejıḿi sourozenci a kamarádem Grahem. 

Maikki putuje do podzemnıh́o světa, kde ji cesta 

zavede až do země bubáků. Se svými přáteli, Grahem 

a Strážcem, zde nalezne něco, co by nečekala ani 

v nejdobrodružnějšıḿ snu. Podzemnı ́ sıĺ y ale 

nedovolujı ́ těm, kteřı ́sem vstoupili, vrátit se zpět. 

Maikki proto musı ́uprchnout, jinak se z podzemı ́

už nikdy nedostane ven…

Určeno	především	čtenářům	ve	věku	8–12	let.

309 Kč
247 Kč

Závěr strašidelné trilogie o bubácích a jejich říši. 
Jednoho dne do domu Hellemaaových doručí 

mravenci záhadný dopis. Vzápětí se v koupelně 
objeví i Maikkin starý známý Strážce, pro nějž 

se život v podzemí stal nesnesitelným.Tajuplná 
stvoření se z podzemí dostávají na svobodu. 

Povede se dětem zahnat temné síly zpět pod zem?

V dalším díle strašidelné série se opět setkáváme s Maikki, 
jejími sourozenci a bubákem Grahem. Maikki putuje do 
podzemního světa a cesta ji zavede až do země bubáků, 
kde nalezne něco, co by nečekala ani v nejdobrodružnějším 
snu. Podzemní síly ale nedovolují jen tak se vrátit zpět. 
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„Tady není. Možná, že to fotila. Podívej, na schodech stojí 

čtvrtý hrníček. Tady seděla, potom vstala a udělala tuhle fotku.“

„Jak můžeš znát nějakou stařenku, která tady bůhví jak 

dávno bydlela? Vždyť ses sem přestěhoval teprve před rokem,“ 
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kdo kdy noviny vedli.“„A kromě nich zřejmě i jejich děti,“ pobaveně prohodila 
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„Samozřejmě. Na ty se přece nikdy nesmí zapomenout,“ po-

tvrdil Piškot a na chvíli se odmlčel. „No, když on táta po mně 

vždycky chce, abych se všem jeho kolegům představil, a Helena 

Auralaová mi tak nějak utkvěla v paměti. Tehdy zrovna prodala 

svůj velký dům, se kterým prý byly pořád jenom samé starosti, 

a nastěhovala se do jedné z těch řadovek po dřevorubcích. 

A její syn Heikki nebo Hermanni nebo tak nějak se tam na-

stěhoval s ní, protože se ještě nestihl osamostatnit a vylétnout 

z rodného hnízda, i když už byl v důchodu. Aspoň tak to tehdy 
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Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Pevná, 120 str.

Hádej, čím budu

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #LEGRACE #PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY #PRVNÍ ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#HÁDANKY #BÁSNIČKY

219 Kč
175 Kč

Hádej,
čím buduH
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Zuzana Pospíšilová
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I l u s t r ac e L i b o r D r o b n ý

299 Kč
239 Kč

Paní učitelka Gábina se ujme malého černého pejska 
z útulku. A jelikož ho nemůže mít doma, stává se z něj 
školní štěně, které si brzy získá srdce všech. Zábavný 
i napínavý příběh pro čerstvé školačky a školáky!  

Víš, kdo je to automechanik nebo meteorolog? A co ke 
svému povolání potřebuje paní doktorka? Kde potkáš 

paní družinářku a jak se jmenuje pán, který ve škole 
leccos opraví? Krátké veršované hádanky o povoláních 

s bohatými ilustracemi, které dětem slouží také jako 
nápověda při hádání.

Zuzana Pospíšilová

Pevná, 64 str.

Školní štěně

Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ
Pevná, 64 str.

Štěpánův podivuhodný stroj

#PRO KLUKY #TAJEMNO 

#DOBRODRUŽSTVÍ #TECHNIKA

Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. Všechno ho zajímá, všemu 
chce přijít na kloub. Co se stane, když se takový kluk ocitne 
sám v noci s velkými starožitnými hodinami? Jak fungují? A 

jaké tajemství se skrývá u prarodičů na půdě? 225 Kč
180 Kč
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#PRO HOLKY #PRO KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ 
#KOMIKS #ČAS #ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#DOBRODRUŽSTVÍ #HRA PRO 

JEDNOHO HRÁČE #NAŠE DĚJINY #GAMEBOOK 

199 Kč
159 Kč

199 Kč
159 Kč
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Kristína Kačaljaková

PŘEKLAD HANA ZOBAČOVÁ

Brož., 64 str.

Kde trčíš?!?

Čas na světě se zastavil. Nic se nehýbe, 
vše stojí. Co teď? Záchranná akce je jen 

na tobě! Pomoz opravit kouzelné hodiny 
a vrať do světa řád! Vydej se spolu 

s hrdiny tohoto komiksu na výpravu 
za ztraceným časem a nauč se při tom 

pracovat se svým hněvem. Při čtení 
a luštění komiksu budeš plnit různé úkoly 

a taky do něj můžeš kreslit i psát!

Renata Šindelářová

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Brož. , 128 str.

Zpět o sto let na výlet

Vojta s Klárkou jsou opět tu a tentokrát se 
společně vydávají na cestu 20. stoletím 
ve stopách své prababičky. Objeví, co 
všechno zažili naši prarodiče, jaký byl jejich 
život, čeho se báli a na co se těšili, dokonce 
jaké hráli hry? Kniha kombinuje čtení 
s luštěním, každá kapitola je ukončena 
nějakým úkolem, který čtenáře odkáže na 
pokračování v příběhu. 



Ilona Fišerová

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Pevná, 176 str.

Tajná mise šotka Mařínka

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ 

#LEGRACE #NOVINKA

399 Kč
319 Kč

14 PRÍBEHYˇˇ

26

den pro něj létá holub Josífek, co bydlí pod střechou kina. 

Táta miluje létání a Josífkovi za to sbírá v kině popcorn, 

který zase zbožňuje on.“„Ano, ano, létání je skvělé,“ mumlal si zamyšleně ředitel. 

„A teď k věci. Proč jsem tě vlastně pozval…“
Levík zvědavě povytáhl obočí. Ticho v uzavřeném 

glóbusu rušily jenom hodiny, které místo kukání každou 

hodinu štěkaly v různých světových jazycích. Byl to dárek 

od ostatních učitelů z ŠŠŠ, který dostal ředitel Škodil 

ke svým sto padesátým narozeninám. Hodiny právě 

odštěkávaly šestou.Ředitel si odkašlal. Znělo to skoro stejně jako poslední 

štěknutí hodin. A pronesl: „Rád bych překonal svého 

nejslavnějšího předka Jáchyma Škodila.“
Levíkovi zůstalo povytažené obočí a k tomu ještě vykulil 

oči. Polknul tak hlasitě, až se zastyděl. Pak se přiškrceně 

zeptal: „A jak to souvisí se mnou?“„Hned vysvětlím,“ řekl ředitel a maličko si lokl inkoustu. 

Slastně přivřel oči, polknul lahodný doušek a tajuplně 

pronesl: „Uděláme spolu něco, co se ještě žádnému ze 

šotků nepodařilo.“„A to?“ snažil se Levík pochopit, kam ředitel míří.
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Levík svíral svůj kalíšek a pozoroval, jak panu řediteli od 

inkoustu zmodraly rty. Ředitel mu rázem připadal méně 

přísný. Posadil se a opatrně si tedy také lokl. To byla 

lahoda! Ředitel měl pravdu. Není inkoust jako inkoust. 

S tím, který občas s kamarády tajně ulizovali při výtvarce, 

se to nedalo vůbec srovnat.„Pořád ještě bydlíte pod dřevěnou podlahou v kině?“ 

začal se důvěrně vyptávat ředitel.„Kdepak, přestěhovali jsme se. Maminka získala nové 

místo. Chystá sborník zbytečných slov. Takže teď bydlíme 

v pracovním stole soudní zapisovatelky. U soudu se 

těch zbytečných slov namluví hodně, sborník bude prý 

obsáhlý. Maminka má zajištěnou práci až do důchodu, 

a navíc si pochvaluje, že má pohodlné cestování. Nechává 

se do soudní síně nosit v kapse slečny zapisovatelky. Měl 

byste vidět, jaké jsou to z okraje našeho šuplíku někdy 

akrobatické skoky,“ řekl Levík. Zaculil se, když si vzpomněl, 

jak se maminka naposledy z jejich šuplíku odvážně vrhla 

do zapisovatelčiny kapsy.„A tatínek stále upravuje titulky u fi lmů?“ přerušil jeho 

myšlenky ředitel.
„Ten už v kině vydrží asi napořád. Moc ho to baví,“ 

rozzářil se Levík. „A dopravu má také spolehlivou. Každý 
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„Upravíme lidské peníze,“ řekl ředitel a oči se mu 

rozzářily nadšením.
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Už jste někdy psali kamarádovi zprávu, 
že pro něj máte „dárek“, a vyšel vám 
z toho „párek“? Tak za to mohl určitě 

tiskařský šotek! Levík Mařínek je jedním 
z těch nejšikovnějších, a tak trochu proti 

své vůli se stane agentem s tajným 
úkolem. Jaká asi je jeho mise a podaří 

se mu ji splnit?  



Petr Horáček

Pevná, 30 str.

Husa Líza a vánoční hvězda

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #LEGRACE #OBRÁZKOVÁ KNIHA #VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #OBRÁZKOVÁ KNIHA #VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Nové, velkoformátové vydání oblíbené 
vánoční knihy pro děti! Když husa Líza 

zjistí, že na vánočním stromě chybí 
hvězda, vydá se na dlouhou cestu, 
aby z oblohy uloupla jednu zářící 

hvězdu. Je jí jedno, jak dlouhé bude 
její putování, ona se nevzdá! A na konci 

knížky čeká na ni i na její kamarády ze 
statku překvapení.

299 Kč
239 Kč

215 Kč
172 Kč
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Oslík se jednoho rána probudí a zjistí, 
že maminka je pryč! Naštěstí nezůstane 
dlouho sám. Navštíví ho andělíček, 
který o mamince ví – je u jesliček, kde 
se v noci narodilo Jezulátko. Oslík 
s andělíčkem se společně vydají do 
betlémské stáje a pozvou každého, 
koho potkají, aby se k nim připojil. 

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE CHRISTIANE HANSEN

Otfried Preussler

Pevná, 32 str.

Oslík a vánoční andělíček

26

den pro něj létá holub Josífek, co bydlí pod střechou kina. 

Táta miluje létání a Josífkovi za to sbírá v kině popcorn, 

který zase zbožňuje on.“„Ano, ano, létání je skvělé,“ mumlal si zamyšleně ředitel. 

„A teď k věci. Proč jsem tě vlastně pozval…“
Levík zvědavě povytáhl obočí. Ticho v uzavřeném 

glóbusu rušily jenom hodiny, které místo kukání každou 

hodinu štěkaly v různých světových jazycích. Byl to dárek 

od ostatních učitelů z ŠŠŠ, který dostal ředitel Škodil 

ke svým sto padesátým narozeninám. Hodiny právě 

odštěkávaly šestou.Ředitel si odkašlal. Znělo to skoro stejně jako poslední 

štěknutí hodin. A pronesl: „Rád bych překonal svého 

nejslavnějšího předka Jáchyma Škodila.“
Levíkovi zůstalo povytažené obočí a k tomu ještě vykulil 

oči. Polknul tak hlasitě, až se zastyděl. Pak se přiškrceně 

zeptal: „A jak to souvisí se mnou?“„Hned vysvětlím,“ řekl ředitel a maličko si lokl inkoustu. 

Slastně přivřel oči, polknul lahodný doušek a tajuplně 

pronesl: „Uděláme spolu něco, co se ještě žádnému ze 

šotků nepodařilo.“„A to?“ snažil se Levík pochopit, kam ředitel míří.
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16 HÁDANKY, RÉBUSY, DOPLNOVACKYˇˇ

31

PÁNI, NEVĚDĚL JSEM, ŽE 
UMÍM PLAVAT JAKO RYBA.

Vybarvi 
obrázek podle 
výsledků a uvidíš, 
jaké neznámé tvory 
potkali strašák s Pepou 
hluboko v moři.
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 : 

6

32
 : 

4
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 : 

6

7 · 8 + 7

6 · 8

7 · 8

8 · 6 + 8

24 : 3 · 7
7 ·

 7 
+ 7

24 : 4

30 : 5
12 : 2 2 

· 3

42 : 7

36
 : 

6

30 : 5
3 · 8 : 4

2 · 3 · 9

18 : 2 · 6

36 : 6 · 9

3 · 3 · 6 6 · 96 · 8 + 6

2 · 7 + 40

7 · 7 + 5

49 : 7

1 · 7 35 : 5

42 : 6

9 · 5 + 3
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Vybarvi obrázek podle výsledků a uvidíš, jaké neznámé tvory potkali 
strašák s Pepou hluboko v moři. (Iva Nováková, Počtář Pepík popleta)
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Nejvýznamější české lázně jsou Karlovy

Mezinárodní folklórní festival se koná ve R C

Největší zřícenina hradu u nás:

Velehrad je významné místo.

Krajina plná skal – to je Český

Areál u Nového Města na Moravě: aréna.

Rožmberk je náš největší

Kost, Karlštejn, Bouzov patří mezi naše

Vltava, Lužnice, Odra, Dyje patří mezi naše

Pohádkový vládce Krkonoš:

V Moravském krasu jsou nádherné

Socha Radegasta stojí v

Slavné dostihy se konají v

Na Ještědu je postaven zajímavý

Ve Valašském muzeu v přírodě jsou k vidění lidové Y

Svatováclavská koruna patří mezi korunovační

V Hluboké nad Vltavou je krásný

Nákladní lodě plují po řece I

MÁM RÁD NAŠI ČESKOU ZEMI...
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HÁDANKY, RÉBUSY, DOPLNOVACKYˇˇ 17
Hádanka Lahůdky (Roger Rougier, 
Trénujeme logické myšlení)

Křížovka Mám rád naši českou zemi 
(Iva Nováková, Poznej s námi Česko)
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Nejvýznamější české lázně jsou Karlovy

Mezinárodní folklórní festival se koná ve R C

Největší zřícenina hradu u nás:

Velehrad je významné místo.

Krajina plná skal – to je Český

Areál u Nového Města na Moravě: aréna.

Rožmberk je náš největší

Kost, Karlštejn, Bouzov patří mezi naše

Vltava, Lužnice, Odra, Dyje patří mezi naše

Pohádkový vládce Krkonoš:

V Moravském krasu jsou nádherné

Socha Radegasta stojí v

Slavné dostihy se konají v

Na Ještědu je postaven zajímavý

Ve Valašském muzeu v přírodě jsou k vidění lidové Y

Svatováclavská koruna patří mezi korunovační

V Hluboké nad Vltavou je krásný

Nákladní lodě plují po řece I

MÁM RÁD NAŠI ČESKOU ZEMI...
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Rébus Náhodná písmena  
(Rob Eastway, David Wells,  
100 mozkocvičných hádanek)

Hádanka Bláznivý střih  
(Martin Gardner, Jakou 
barvu má medvěd?)

86 ●  

61.  Bláznivý stř ih

Tato úloha je mnohem těžší, než se zdá. Vaším úkolem 
je rozstřihnout útvar na obrázku (nebo jej rozdělit čá-
rou) na dvě stejné čás� . Střih (nebo čára) samozřejmě 
nemusí být rovný.
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LAHŮDKY

Odpověď: Jediný salát zůstane v sobotu.
Na straně 33 začerni políčka s písmenem S.

Na záhonku Tomášova dědečka je 16 salátů. Želva každý den sní polovinu 
salátů, které vidí. Začíná v úterý.

Který den ráno zůstane na záhoně už jen jeden jediný salát?ttttttttttetetttttt

Ouha! V _____________ zbyl jediný salát.

Na straně 33 začerni políčka s písmenem, na které začíná slovo odpovědi.

NÁPOVĚDA 1. Když začala jít v úterý, ve středu jich bylo jen 8.
2. Ve středu jich bylo 8 a ve čtvrtek dvakrát méně.
3. V den, kdy želva sní poslední salát, není škola.

NÁPOVĚDO

HÁDANKA

18
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Na záhonku Tomášova dědečka je  
16 salátů. Želva každý den sní polovinu 
salátů, které vidí. Začíná v úterý. Který 
den ráno zůstane na záhoně už jen 
jediný salát?

Tato úloha je mnohem těžší, než se 
zdá. Vaším úkolem je rozstřihnout 
útvar na obrázku (nebo jej rozdělit 
čárou) na dvě stejné části . Střih 
(nebo čára) samozřejmě nemusí 
být rovný.

„Co je to? Písmena, ze kterých 
máš vytvořit co nejvíc slov?“ 
zeptal se Vláďa, když se 
podíval na papírek v Aniččině 
ruce.

j   d   t   č   p   š   s   o

„Ne,“ odpověděla mu, „je to 
posloupnost. Mám za úkol 
přijít na to, jaké písmeno bude 
následovat. Prý je to logické 
a jednoduché, ale já v tom 
žádné pravidlo nevidím!“  
A co vy?

Řešení najdeš na straně 32 tohoto katalogu



Vladimíra Ottomanská

Pevná, 107 str.

Co napoví stromoví

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#STROMY #PŘÍRODA 

#ILUSTRACE

Anička a Honzík jsou dvojčata, která  
mají dědečka s kouzelnou holí špacírkou, 

složenou ze dřeva různých stromů. 
Zpočátku o stromech mnoho nevědí, ale 

dědeček jim o nich začne vyprávět. Jak 
který strom vypadá, kde roste, jaké má 

listy a v čem je pro nás užitečný. 

Na konci kapitoly vždy čekají 
jednoduché otázky, které prověří 

pozorné čtení. 299 Kč
239 Kč

18 PRÍBEHYˇˇ

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

„Dědo, podívej,“ zavolala Anička a ukázala prstem před sebe 

na obrovské stromy, jejichž větve se nad cestou dotýkaly, 

„to vypadá jako sněhová brána. Tou bychom mohli klidně 

vjet přímo do pohádky!“ zatleskala Anička rukama a 

zavrtěla se na sedátku. Děda se usmál a pomalu si přendal 

špacírku z jedné ruky do druhé. Honzík si jízdu náramně 

užíval, poslouchal cinkání rolniček, rozhlížel se kolem sebe. 

Najednou úplně ztuhnul.Na pravé straně stál v lese mezi stromy malý domek, 

vypadalo to, že má okna zdobená perníkem. Otočil se na 

saních, aby se podíval ještě jednou, ale žádný domeček nebo 

chaloupku už neviděl. Mezi stromy však zahlédl zase něco 

divného. Malý človíček v mysliveckém oblečku seděl na 

jelenovi, který rozvážně kráčel mezi zasněženými stromy.

„Hajný Robátko a jelen Větrník,“ zašeptal nevěřícně Honza.

V tom Anička vyskočila, tahala dědu za rukáv a volala:

„Dědo, dědečku, podívej, támhle v mlází je liška a veze 

někoho na ocase. Vždyť to je, to je Budulínek!“ dodala užasle.

Děda se jen usmíval, pak si pomalu přendal špacírku zpátky 

do pravé ruky a skoro neslyšně řekl: „Jojo, děti, je to tu jako 

v pohádce.“Anička s Honzíkem se posadili zpátky na sedátko a vůbec 

nevěděli, jestli se jim to všechno jenom nezdálo. Klidně by 

jezdili až do večera, ale pan Hraběta s Hubertem se museli 

vrátit domů ještě za světla.„Dě-ku-je-me,“ volali a mávali jim na rozloučenou, dokud 

celý povoz nezmizel za první zatáčkou.
„Teda dědo, to byl nejkrásnější výlet ze všech!“ volal Honzík 

a samou radostí vyhazoval do vzduchu plné hrsti sněhu. 

„Máme toho nejlepšího dědečka na světě,“ přidala se Anička a skákala a tancovala kolem dědy jako divoženka. Tak dlouho řádili, až nakonec dědu povalili do sněhu.„No, počkejte, uličníci,“ smál se děda, chytil oba za nohu a stáhl je k sobě do sněhu. Všichni tři si lehli na záda, rozhodili ruce i nohy a hluboce oddechovali. Všude bylo úplné ticho, jen z dálky k nim doléhalo slabounké cinkání rolniček.
1. Co se vyrábí z jasanového dřeva?
2. Má jasan velkou a hustou korunu?
3. Co je to fantazie?4. Máš rád/a pohádky?

1. Z jasanového dřeva se vyrábí podlahy a sportovní vybavení.

2.  Ano, jasan je svou korunou dobře k rozeznání od ostatních 

listnatých stromů. 3. Fantazie je představivost a obrazotvornost.

64
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#POHÁDKA #PRO HOLKY 
#PRO KLUKY #VODA 

#PŘÍRODA #ILUSTRACE

Daniela Krolupperová

Zákeřné keře

#POHÁDKA #PRO HOLKY  

#PRO KLUKY #ROSTLINY  

#PŘÍRODA #ILUSTRACE

Pevná, 88 str.

Děti se prostřednictvím pohádkového příběhu 
seznámí s nejběžnějšími jedovatými rostlinami 

v jejich okolí. Malá víla Vincencie je zakleta zlým 
čarodějem Rulíkem Zlomocným. Kouzlo může 

zlomit pouze ten, kdo rozpozná všechny rostliny 
použité v čarovném věnci, pomocí kterého 

Rulík Vincencii zaklel. Pozorné čtení prověří na 
konci každé kapitoly několik otázek. 

Daniela Krolupperová

Pevná, 88 str.

Rybí sliby 
ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, 
kterou bídný černokněžník Mořemor zlým 
kouzlem odnese daleko od rodného moře až 
k prameni horského potůčku. Panenku čeká 
strastiplná cesta domů. Naštěstí jí pomohou dobří 
tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Děti se při 
čtení nenásilnou formou seznámí s nejběžnějšími 
živočichy i rostlinami v okolí vodních toků a moře, 
a zároveň také s koloběhem vody.

235 Kč
188 Kč

19PRÍBEHYˇˇ

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

299 Kč
239 Kč

„Máme toho nejlepšího dědečka na světě,“ přidala se Anička a skákala a tancovala kolem dědy jako divoženka. Tak dlouho řádili, až nakonec dědu povalili do sněhu.„No, počkejte, uličníci,“ smál se děda, chytil oba za nohu a stáhl je k sobě do sněhu. Všichni tři si lehli na záda, rozhodili ruce i nohy a hluboce oddechovali. Všude bylo úplné ticho, jen z dálky k nim doléhalo slabounké cinkání rolniček.
1. Co se vyrábí z jasanového dřeva?
2. Má jasan velkou a hustou korunu?
3. Co je to fantazie?4. Máš rád/a pohádky?

64

co_napovi_stromovi_zlom.indd   64

co_napovi_stromovi_zlom.indd   64

01.07.2022   10:33:20
01.07.2022   10:33:20



Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 88 str.

Jde sem lesem

#POHÁDKA #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #LES #PŘÍRODA 

#ILUSTRACE

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 96 str.

Mizící hmyzíci

#POHÁDKA #PRO HOLKY #PRO KLUKY #HMYZ #PŘÍRODA #ILUSTRACE

Chlapec Toník tráví prázdniny na venkově 
u babičky a ztratí se v lese. Při sledování 

jeho napínavého dobrodružství se čtenáři 
seznámí nejen s panenkami z květin 

a skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít 
cestu z tajemného hvozdu, ale i s některými 

léčivými rostlinami. V poznávání rostlin 
dětem pomáhají názorné ilustrace a otázky 

za každou kapitolou.

299 Kč 
239 Kč

Království růží postihlo zlé prokletí. 
Bylo napadeno neznámými vetřelci, 
černými tvorečky, kteří způsobili, 
že růžové keře začaly vadnout 
a chřadnout. Celému království hrozí 
zkáza. Je ohrožen i život růžových víl 
obývajících růžové keře. Najdou víly 
někoho, kdo je zachrání? Pohádka, 
která dětem pootevře okénko do 
tajemného světa hmyzu.

299 Kč
239 Kč

20 PRÍBEHYˇˇ



#PRO HOLKY #POHÁDKA 
#VÍLY #BYLINKY #HERBÁŘ

Radomír Socha

Zhoubné houby

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#LES #HOUBY #PŘÍRODA 

#ILUSTRACE

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 104 str.

255 Kč
204 Kč

269 Kč
215 Kč

Knížka hravou formou přibližuje 
známé i neznámé, jedlé i velmi 

nebezpečné houby. Knížkou 
provázejí Jonáš a Adélka, trávící 
prázdniny u dědečka – velkého 

znalce hub, který je učí poznávat 
jednotlivé druhy hub a také 

pochopit základy ohleduplného 
chování v přírodě. Nabyté znalosti 

prověří otázky za každou kapitolou.

Radomír Socha

Pevná, 112 str.

Vílí býlí 
Tajemství kouzelného herbáře
ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Když Janinka objeví na půdě kouzelný herbář, 
začnou se dít podivné věci. S pomocí víl se 
holčička dostane do čarovné říše, kde pozná 
mnohá tajemství léčivých rostlin.

21PRÍBEHYˇˇ



Gerda Raidt

PŘEKLAD ERIK SCHWARZBACH

Pevná, 96 str.

#PRO HOLKY #PRO 

KLUKY #EKOLOGIE # 

PŘÍRODA #ENCYKLOPEDIE 

#ILUSTRACE

299 Kč
239 Kč

Široce pojatá kniha pro děti mladšího školního 
věku popisuje, co je odpad, jak vzniká, jak 

se třídí a recykluje, jak vznikají smetiště 
a odkladiště odpadu, jak lze předcházet jeho 

vzniku, kde všude se nachází. 

Co s odpadem?
Encyklopedie pro školáky

22 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

21

Takový přírodní koloběh se snažíme napodobit. 
Říkáme tomu recyklace a znamená to: 
zpátky do oběhu. Je prak� cké získat použitý 
materiál zpět, protože pak nepotřebujeme 
novou surovinu. Starý odpad se znovu využije 
pro nové výrobky.

Od doby, kdy lidé začali používat předměty z kovu, 

také přetavovali rozbité kovové předměty do nových.

V minulos�  to byly například polámané meče 
a podkovy.

Dnes se také přetavují měděné dráty ze starých 
elektrických kabelů. Ze starého kovu lze vyrobit 
nové předměty, kolikrát chceme.
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Kdo má zahradu, může svůj organický odpad 
kompostovat…

… dokud se odpad nepřemění v čerstvý tmavý 
humus. Humus pak dáváme do záhonů. Rostliny 
z něho získávají živiny a rostou a plodí, až nakonec 

odumírají a stane se z nich opět humus, který zase 

bude vyživovat nové rostliny.  V přírodě se vše 
používá znovu.  Je to dokonalý koloběh.

… a pozorovat, jak se do něj s chu�  pouštějí stovky žížal…
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Petra Štarková

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Pevná, 96 str.

Jak se dostat z maléru
Občanskoprávní průvodce pro děti od 8 let

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #EKOLOGIE #KLIMA #ENCYKLOPEDIE #ILUSTRACE

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#PRŮVODCE #FUNGOVÁNÍ STÁTU 

#OBČANSKÁ VÝCHOVA

249 Kč
199 Kč

319 Kč
255 Kč

Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti mladšího 
školního věku popisuje všechno důležité kolem 
klimatu: jeho rozdíl s počasím, proč existují klimatická 
pásma či roční období, jak poznat jaké počasí bylo 
v minulosti atd. 

Myslíte si, že není možné, aby se z normálních kluků 
stali jednoho dne nevědomky zločinci, po kterých pátrá 

policie? Vedle poutavého příběhu trojice kamarádů 
v knize čtenář najde jednoduše a srozumitelně podané 

základní informace o tom, jak vlastně funguje náš stát.

Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian

Pevná, 96 str.

Jak se vyznat v klimatu 
Encyklopedie pro školáky

PŘEKLAD MICHAELA WEBEROVÁ

PŘEKLAD MICHAELA WEBEROVÁ

Pevná, 96 str.

Bez vody to nejde!
Encyklopedie pro školáky

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #EKOLOGIE 

#VODA #ENCYKLOPEDIE #ILUSTRACE

Ráno si vyčistit zuby, přes den pít a jít si zaplavat, 
večer zalít zahradu a vysprchovat se. K tomu všemu 

potřebujeme vodu. Dá se všechna vypotřebovat? 
Odkud vlastně pochází? Bohatě ilustrovaná 

encyklopedie pro děti mladšího školního věku.

t o n e j d e !

b e z

E n c y k l o p e d i e p r o š k o l á k y

CHRISTINA STEINLEIN

MIEKE SCHEIER

249 Kč
199 Kč
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Takový přírodní koloběh se snažíme napodobit. 
Říkáme tomu recyklace a znamená to: 
zpátky do oběhu. Je prak� cké získat použitý 
materiál zpět, protože pak nepotřebujeme 
novou surovinu. Starý odpad se znovu využije 
pro nové výrobky.

Od doby, kdy lidé začali používat předměty z kovu, 

také přetavovali rozbité kovové předměty do nových.

V minulos�  to byly například polámané meče 
a podkovy.

Dnes se také přetavují měděné dráty ze starých 
elektrických kabelů. Ze starého kovu lze vyrobit 
nové předměty, kolikrát chceme.
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Christina Steinlein; Mieke Scheier



Iva Nováková 

ILUSTRACE VIKTOR SVOBODA

Brož., 64 str.

Poznej s námi sousední státy
Zábavné doplňovačky pro malé školáky

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ČEŠTINA #ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST #KREATIVNÍ PSANÍ

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ZEMĚPIS 
#KŘÍŽOVKY A DOPLŇOVAČKY

189 Kč
151 Kč

159 Kč
127 Kč

Třicítka pracovních listů obsahuje originální texty, které se 
hodí všem začínajícím spisovatelům. Literární hry, etudy 
a rozehrávky by měly pomoci učitelům, knihovníkům či 
vedoucím tvůrčích dílen žáky a studenty aktivizovat, vést je 
k předjímání, porozumění, a především psaní vlastních textů. 

Pracovní listy hravou formou seznamují děti s našimi sousedy. 
Hlavní hrdina Jirka Čech má mezi našimi sousedy své 

kamarády. Ti se stávají průvodci nejen Jirkovi, ale i čtenářům 
a luštitelům. Představují jim svoje státní symboly, hlavní 

město, jazyk, kraje, památky, přírodu, turistická lákadla, zvyky. 
Získané znalosti si děti procvičují formou zábavného luštění, 

doplňování a dokreslování.

Klára Smolíková 

Brož. , 64 str.

Fantastické psaní
Pracovní listy pro podporu čtenářské 
gramotnosti dětí staršího školního věku

Iva Nováková

Brož., 64 str.

Zábavná čeština
Luštění s procvičováním pro děti od 7 let

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ČEŠTINA 

#KŘÍŽOVKY A DOPLŇOVAČKY

Další z populárních sešitů autorky Ivy Novákové, která sestavila 
učební látku českého jazyka pro druhé třídy do podoby zábavných 

křížovek a doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, 
hledání nadřazených a podřazených slov, doplňování větných celků, 

sestavování smysluplného textu atd.

b –
 p

   
 v

 –
 f 

   
d –

 t

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

DĚ, TĚ, NĚ

SLOVESA

běží

stojí

sedí

leží

h – ch    

SLA  BI  KY

souhlásky

ž – š    

PŘEDLOŽKY

na

vedle

pod

samohlásky
koláč

zajíc
buchta

krajíc

DRUHY VĚT

hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny

ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni

PODSTATNÁ JMÉNA

Luštìní s procvièováním 
pro dìti od 7 let

Iva Nováková

souhláskyDĚ, TĚ, NĚ ž – š    
SLA  BI  KYDRUHY VĚT

Zábavná
èeština

169 Kč
135 Kč
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O d m ě ň u j  t o  d o b r é

45

Tvoji sourozenci si vyslouží laskavá gesta (odměny) 

tím, že budou dělat to, co se ti líbí.

Jenže to je problém!

Oni jaktěživo neudělají nic, co s
e mi líbí.

Jestli tě nenapadá nic, ale vůbec nic, co tvůj 

sourozenec dělá správně, tak máš asi na nose brýle 

Sourozenci-jsou-na-nic. Sundej si je a zamysli se 

znovu.

Stane se aspoň někdy, že:

 Vedle tebe klidně sedí, třeba jen několik minut?

 Nechají tě v klidu, když potřebuješ napsat 

úkoly?

 Půjčují ti svoje věci?

 Ukážou ti, jak se něco dělá?

 Řeknou vtip?

 Zahrají si s tebou hru?

 Nekopají do tebe v autě?



Dawn Huebner

Sourozenecká příručka  
pro přežití

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#RÁDCE #SOUROZENECKÉ 

VZTAHY

S o u r o z e n e c k á  p ř í r u č k a  p r o  p ř e ž i t í

46

Napiš si seznam dobrých věcí, které tvůj bratr nebo sestra 

občas dělají – toho, o čem si přeješ, aby to dělali častěji.

Začni tomu věnovat pozornost. Všímej si, kdy si 

s tebou bratr nebo sestra hraje… nebo ti půjčuje věci… 

nebo tě nechává chvíli na pokoji.

Tohle jsou ukázky přesně takového chování, které je 

třeba odměňovat.

Všechno to začíná prvním pravidlem: odměňuj to dobré.

Takové projevy laskavosti způsobí, že se dobré věci 

budou stávat častěji.

269 Kč
215 Kč

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ
ILUSTRACE MAGDALENA KOKEŠOVÁ 

Brož., 128 str.

Mít sourozence je někdy bezva a někdy 
hrozná otrava. Jak řešit konflikty 

a vzájemné spory i bez rodičů, jak 
udělat kompromis, jak se chovat 

v konkrétních situacích, tahle praktická 
příručka ti pomůže zlepšit vztahy mezi 

sourozenci. 

O d m ě ň u j  t o  d o b r é

45

Tvoji sourozenci si vyslouží laskavá gesta (odměny) 

tím, že budou dělat to, co se ti líbí.

Jenže to je problém!

Oni jaktěživo neudělají nic, co s
e mi líbí.

Jestli tě nenapadá nic, ale vůbec nic, co tvůj 

sourozenec dělá správně, tak máš asi na nose brýle 

Sourozenci-jsou-na-nic. Sundej si je a zamysli se 

znovu.

Stane se aspoň někdy, že:

 Vedle tebe klidně sedí, třeba jen několik minut?

 Nechají tě v klidu, když potřebuješ napsat 

úkoly?

 Půjčují ti svoje věci?

 Ukážou ti, jak se něco dělá?

 Řeknou vtip?

 Zahrají si s tebou hru?

 Nekopají do tebe v autě?
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 #PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#RÁDCE #CHYBOVAT JE 

LIDSKÉ

  #PRO HOLKY #PRO KLUKY #RÁDCE #EMOCE #MINDFULNESS

Kimberly Feltes Taylor, Eric Braun

Brož., 128 str.

Chyba není konec světa

M
ar

k 
C.

 P
ur

ce
ll,

 Ja
so

n 
R.

 M
ur

ph
y

Mindfulness 
pro zvládání hněvu

pro teenagery

249 Kč
199 Kč

Když uděláme chybu, cítíme se děsně 
a zdá se nám, že se blíží konec světa. 

V téhle knize zjistíš, že z chyb se nestřílí 
a naučíš se, jak s nimi pracovat. V knize 

najdeš různé vtipné úkoly, hádanky a testy, 
které ti pomohou zjistit, jak moc se bojíš 

chyb a co můžeš udělat pro to, aby to 
bylo jinak. 259 Kč

207 Kč

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ
ILUSTRACE STEVE MARK 

Mark C. Purcell, Jason R. Murphy

Brož., 144 str.

Mindfulness pro zvládání hněvu
Pro teenagery
PŘEKLAD IVO MÜLLER

Občasný pocit frustrace ze školy, ze vztahů 
s kamarády a rodičů, nebo dokonce ze života 
je docela normální. A za to, že dospívající 
někdy ztratí hlavu a reaguje hněvem, se 
nemusí stydět, to se stává. Aktivity v této 
knize pomohou dospívajícím rozlišit mezi 
zdravými a nezdravými formami hněvu, 
naučí se díky nim vhodným rozhodovacím 
dovednostem, nalézt emoční rovnováhu 
a jak lépe navazovat vztahy s vrstevníky, 
kamarády a rodinou.

26 RÁDCE



#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ORGANIZACE ČASU #MOTIVACE

249 Kč
199 Kč

Ron Shumsky, Susan M. Islascox, Rob Bell

Brož., 152 str.

Lucie Bělohlávková

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 120 str.

Jak přežít, když se často bojím
Průvodce pro děti k překonání úzkosti

 #PRO KLUKY #PRO HOLKY  

#PROTI ÚZKOSTI #PROTI STRACHU 

#PROTI STRESU 

Každý si někdy prochází různými starostmi a obavami. 
Někdy se stane, že nás ale strach a úzkosti úplně pohltí. 

Bojíme se trapasu, máme strach, že se s námi druzí 
nebudou bavit, a nevíme si s tím rady. Také se ti to stává? 

Tahle kniha ti pomůže!

199 Kč
159 Kč

Jak přežít, když si nevím rady se školou
Rádce pro děti, které nevědí, jak se učit

Melanie, Annie a Steven Fordovi

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 80 str.

Jak přežít, když se rodiče 
rozvádějí

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#ROZVOD RODIČŮ 

99 Kč
79 Kč

Sourozenci Melanie, Annie a Steven Fordovi zažili 
to, co zažívá mnoho dětí – jejich rodiče se rozvedli. 

Ve své knize popisují, čím si prošli, co se naučili 
zvládnout a jak vnímali to, že se jejich rodiče rozešli. 

Nevíte si rady s tím, jak si zorganizovat učení? Neumíte 
se soustředit? Odkládáte věci na poslední chvíli a pak 
nic nestíháte? Tato knížka vám nabídne konkrétní rady, 
jak to změnit!

27RÁDCE



#PRO KLUKY #PRO HOLKY#HANDICAP #INKLUZE

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY#OVLÁDÁNÍ EMOCÍ 

#PROTI VZTEKU 

349 Kč
279 Kč

Elizabeth Verdick; 
Marjorie Lisovskis

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 128 str.

Jak přežít, když mě všechno štve
Rádce pro děti, které jsou vznětlivé 

a neumějí udržet emoce na uzdě

199 Kč
159 Kč

Každý se někdy naštve. Knížka ti ukáže, 
jak zvládat náročné situace a jak si 
poradit s tím, když se ti něco nelíbí 

a máš na něco vztek. 

Hana Zobačová 

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Pevná, 96 str.

Nikdo nejde z kola ven
Detektivní encyklopedie handicapů

Ríša a Matěj jsou velcí kamarádi, a když se 
u nich ve třídě ztratí tablet, rozhodnou se 
jej stůj co stůj najít. Do pátrání se zapojí 
i jiné děti ze školy a společně pomalu 
rozmotávají příběh toho, kdo jaký je, 
co kdo vlastně potřebuje a umí, proč 
každému z nás jde něco jiného a baví ho 
odlišné věci. 

28 RÁDCE

12. MÁTE POCIT, ŽE NĚKTEŘÍ STUDENTI JSOU LÍNÍ

Výchozí situaceDva učitelé – jeden schopný a druhý neschopný –, kteří učí stejné 

žáky, měli odpovědět na následující otázky:
1. otázka: Myslíte si, že někteří studenti jsou líní?

Neschopný učitel: Ano, rozhodně. Mnoho dětí dnes očekává, že 

za ně všechno uděláte. Nestarají se o úkoly a je jim jedno, jaké 

známky dostanou. Sedí a nic je nezajímá. Nepracují ve třídě 

a nedělají domácí úkoly.Schopný učitel: Nevěřím, že existují líní studenti. Ano, někteří 

studenti se chovají tak, že někdy působí jako líní, ale to je jen 

jejich způsob, jak mi dát najevo, že se nudí, že nechápou učivo, 

že se potýkají s nějakým mimoškolním problémem nebo je trápí 

něco jiného. Všichni studenti chtějí být úspěšní. Za celou dobu, 

co učím, jsem nikdy nepotkal opravdu líného studenta.

2. otázka: Co děláte, když některý student nebo několik studentů 

vykazuje „líné“ chování?Neschopný učitel: Řeknu jim, aby se dali do práce. Když 

odmítnou, potrestám je. A když ani potom nezačnou pracovat, 

pošlu je k řediteli. Abych byl upřímný, někdy si jich prostě 

nevšímám. Když se nechtějí učit, nebudu je nutit. Je to jejich 

volba.
Schopný učitel: Nejprve si položím otázku, co mohu udělat jinak. 

Když student vypadá nezúčastněně, rychle se podívám po ostatních, 

abych viděl, zda i oni vypadají nezúčastněně. Pokud ano, obvykle 

to souvisí s právě probíhající činností. Je-li to jen jeden student, 

promluvím si s ním, abych zjistil, co se děje. Vždycky to má nějaký 

důvod, a mým úkolem je ten důvod zjistit, abych mohl začít hledat 

řešení. Někdy je příčina v tom, jak učím, a někdy ne. Ale nejprve na 

to musím přijít, abych věděl, jaké kroky mám podniknout. Pokud 

se student nudí, protože už zná informace, které právě sděluji, 



Annette Breaux, Todd Whitaker

PŘEKLAD HANA ANTONÍNOVÁ

Brož., 176 str.

#PRO UČITELE 

#PEDAGOGIKA #PRAKTICKÁ 

PŘÍRUČKA

399 Kč
319 Kč

Učitelé dennodenně řeší situace, které narušují 
výuku a pracovní atmosféru ve třídě. Zkušení 
autoři a autority na poli dnešního vzdělávání 

popisují 60 takových situací a jejich řešení v pěti 
oblastech: výzvy při práci se žáky, výzvy při práci 

s dospělými (rodiči a kolegy), výzvy při řízení třídy, 
výzvy při samotné výuce a profesní výzvy. 

Rychlá pomoc pro učitele
60 řešení náročných situací

PRO UCITELEˇ 29

12. MÁTE POCIT, ŽE NĚKTEŘÍ STUDENTI JSOU LÍNÍ

Výchozí situaceDva učitelé – jeden schopný a druhý neschopný –, kteří učí stejné 

žáky, měli odpovědět na následující otázky:
1. otázka: Myslíte si, že někteří studenti jsou líní?

Neschopný učitel: Ano, rozhodně. Mnoho dětí dnes očekává, že 

za ně všechno uděláte. Nestarají se o úkoly a je jim jedno, jaké 

známky dostanou. Sedí a nic je nezajímá. Nepracují ve třídě 

a nedělají domácí úkoly.Schopný učitel: Nevěřím, že existují líní studenti. Ano, někteří 

studenti se chovají tak, že někdy působí jako líní, ale to je jen 

jejich způsob, jak mi dát najevo, že se nudí, že nechápou učivo, 

že se potýkají s nějakým mimoškolním problémem nebo je trápí 

něco jiného. Všichni studenti chtějí být úspěšní. Za celou dobu, 

co učím, jsem nikdy nepotkal opravdu líného studenta.

2. otázka: Co děláte, když některý student nebo několik studentů 

vykazuje „líné“ chování?Neschopný učitel: Řeknu jim, aby se dali do práce. Když 

odmítnou, potrestám je. A když ani potom nezačnou pracovat, 

pošlu je k řediteli. Abych byl upřímný, někdy si jich prostě 

nevšímám. Když se nechtějí učit, nebudu je nutit. Je to jejich 

volba.
Schopný učitel: Nejprve si položím otázku, co mohu udělat jinak. 

Když student vypadá nezúčastněně, rychle se podívám po ostatních, 

abych viděl, zda i oni vypadají nezúčastněně. Pokud ano, obvykle 

to souvisí s právě probíhající činností. Je-li to jen jeden student, 

promluvím si s ním, abych zjistil, co se děje. Vždycky to má nějaký 

důvod, a mým úkolem je ten důvod zjistit, abych mohl začít hledat 

řešení. Někdy je příčina v tom, jak učím, a někdy ne. Ale nejprve na 

to musím přijít, abych věděl, jaké kroky mám podniknout. Pokud 

se student nudí, protože už zná informace, které právě sděluji, 

musím nějak odlišit pokyny určené pro něj. Jestliže je nudná 

činnost, musím to zařídit tak, aby byla zajímavější a poutavější. 

A když se student potýká s nějakými soukromými problémy, 

musím ho vyslechnout a nabídnout mu pomoc.
Zkuste
Jak prohlásil schopný učitel, líní studenti vlastně neexistují, ale 

určitě se setkáme s takovými, jejichž chování někdy působí líným 

dojmem. Jestliže se student chová „líně“, můžete zkusit toto:

•  Vyhodnoťte současnou činnost. Je smysluplná a poutavá? Zaujala 

ostatní studenty? Pokud ne, zadejte studentům jinou činnost.

•  Zvažte míru porozumění. Přesahuje učivo studentovy 

schopnosti? Pokud ano, proveďte příslušné úpravy a zadejte 

studentovi práci odpovídající jeho současné úrovni. Je učivo příliš 

jednoduché? Pokud student již zvládl obsah současné činnosti, 

možná se nudí. Nabídněte mu jinou činnost, která odpovídá 

úrovni jeho znalosti a vědomosti.
•  Zeptejte se studenta: „Je všechno v pořádku?“ Někdy to stačí, aby 

student znovu začal sledovat, co se děje ve vyučování. Někdy se 

stane, že se student prostě jen zasní. Jindy skutečně není něco 

v pořádku. Je-li tomu tak, promluvte si s ním mezi čtyřma očima 

a snažte se objevit příčinu problému.ZAPAMATUJTE SIPřipomeňte si, že studenti chtějí uspět. Pokud působí líným 

dojmem, dávejte si pozor, abyste je ani v duchu neoznačili za 

lenochy. Jestliže si totiž myslíte, že je někdo líný, budete s ním 

jednat jako s lenochem. Tím jeho chování jen posílíte. Pokud 

student jedná líně, uvědomte si, že toto chování je jen příznakem. 

Zjistěte, co je jeho příčinou, abyste ji odpovídajícím způsobem 

vyřešili a napravili nevhodné chování.



Lada Flachsová

PŘEKLAD HANA HOLUBKOVOVÁ
ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Brož., 144 str.

Hry pro děti naživo i on-line

#PRO UČITELE #HRY #ČEŠTINA #ČTENÁŘSTVÍ #PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

#PRO UČITELE #DO DRUŽINY 
#HRY #PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 

#NOVINKA
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1001 
s knízkou
HER 

Jak udìlat 
z dítìte 
skuteèného 
ètenáøe

Philippe Brasseur

249 Kč
199 Kč

249 Kč
199 Kč

Láska ke knihám se v dětech dá probudit mnoha různými 
způsoby. Zdaleka to neobnáší jen předčítat nebo číst text. 
Jak to udělat? Hrou, kreslením, vymýšlením, mluvením, 
pantomimou, a to není zdaleka všechno. Kniha nabízí 
1001 nápadů na podporu čtení a rozvoj čtenářství. 

Kniha aktivit, které především prvostupňové děti jistě zabaví, ať 
už na živo, nebo v online prostoru. Lze tu najít tvořivé postupy 

s návody, hry znalostní, tělocvičné, postřehové, ale také aktivity 
čistě pro zábavu a dobrou náladu. U každého nápadu je také 

doporučení, jak hru modifikovat v případě online družiny.

Philippe Brasseur 

Brož., 144 str.

1001 her s knížkou
Jak udělat z dítěte skutečného čtenáře

Alena Ščuková

Brož., 112 str.

Hry s matematikou
pro 3.-9. třídu ZŠ

 #PRO UČITELE #HRY #MATEMATIKA 

#PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Kniha matematických her chce zpřístupnit matematiku 
všem dětem: těm matematicky nadaným, ale i těm, které 
matematika zrovna moc nebaví. Známé hry přizpůsobuje 

jednoduchému i složitějšímu matematickému jazyku 
a obsahuje i spoustu zcela nových her. Každá hra je v knize 

jednoduše popsána, obsahuje počet hráčů, rozpis pomůcek 
a procvičovanou matematickou operaci.

229 Kč
183 Kč

PRO UCITELEˇ30

Ještě častěji uváděné zdroje stresu však souvisely se vztahy 

uvnitř školy.K těm nejkonkrétnějším faktorům patří bezpochyby samotní 

žáci. Ti jsou podstatou učitelství – bez žáků není učitel 

učitelem. A navíc vyučující tráví s dětmi většinu své pracovní 

doby. Není tedy divu, že se žáci a žákyně v učitelských 

výpovědích objevovali mezi nejsilnějšími stresory: Kolegyně, 

která vloni vypadala na to, že se zhroutí, měla vyloženě 

problémovou třídu, se kterou se táhly výchovné problémy už od 

prvního stupně. Současně ale vyučující mluvili o tom, že obtíže 

s žáky samy o sobě vyhoření nezpůsobí, protože náročné děti 

a třídy existují téměř ve všech školách.
Silný byl v tomto smyslu vliv kvality vztahů v učitelském 

sboru a vedení školy. Vzájemné neporozumění a konfliktní 

vztahy jsou výrazným zdrojem stresu. Stejně tak nedostatečná 

podpora ze strany vedení školy může vést k tomu, že stres 

vyplývající ze situací vyskytujících se ve školách se zvyšuje, 

nebo naopak v případě vysoké podpory snižuje: Loni jsme tady 

měli kolegyňku. Ta skončila na lécích a odešla na jinou školu a je 

tam naprosto v pohodě… Tady dostala prostě neřešitelnou třídu, 

neřešitelnou situaci a prostě po ní byly vedením chtěny takové 

výkony, který by nezvládnul nikdo.
Z výše uvedeného je patrné, že soubor stresorů, které vyučující 

reflektují, je velmi rozsáhlý. Mnohé z nich působí na větší 

množství vyučujících, ale přitom jen část z nich pod jejich 

vlivem prožívá silný stres a čelí vzniku syndromu vyhoření. Jak 

je možné, že se někteří vyučující stresorům dokážou bránit? 

Obecně platí, že určité rysy osobnosti pomáhají účinněji 

zvládat náročné situace. Vyučující si všímají, že někteří lidé 

jsou zkrátka odolnější: Když si to chcete takhle plnit, tak jste ve 

stresu. Pak jsou úžasné povahy, které si prostě řeknou „ne“, a ty 



Brož., 246 str.

Učitelské vyhoření
Proč vzniká a jak se proti 

němu bránit

 #PRO UČITELE #VYHOŘENÍ 

#PSYCHOHYGIENA 

#PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 

Kniha se zabývá rizikem syndromu 
vyhoření při práci učitele. Vyhoření vzniká 

v důsledku chronického stresu a vede 
k silným psychickým a fyzickým problémům, 

k nekvalitní výuce, ke špatným vztahům 
ke kolegům a žákům. V knize vyučující 

získají dobré povědomí o rizicích vyhoření 
a možnostech, jak se mu bránit.

349 Kč
279 Kč

PRO UCITELEˇ 31

Irena Smetáčková,  
Stanislav  Štech a kol.

Ještě častěji uváděné zdroje stresu však souvisely se vztahy 

uvnitř školy.K těm nejkonkrétnějším faktorům patří bezpochyby samotní 

žáci. Ti jsou podstatou učitelství – bez žáků není učitel 

učitelem. A navíc vyučující tráví s dětmi většinu své pracovní 

doby. Není tedy divu, že se žáci a žákyně v učitelských 

výpovědích objevovali mezi nejsilnějšími stresory: Kolegyně, 

která vloni vypadala na to, že se zhroutí, měla vyloženě 

problémovou třídu, se kterou se táhly výchovné problémy už od 

prvního stupně. Současně ale vyučující mluvili o tom, že obtíže 

s žáky samy o sobě vyhoření nezpůsobí, protože náročné děti 

a třídy existují téměř ve všech školách.
Silný byl v tomto smyslu vliv kvality vztahů v učitelském 

sboru a vedení školy. Vzájemné neporozumění a konfliktní 

vztahy jsou výrazným zdrojem stresu. Stejně tak nedostatečná 

podpora ze strany vedení školy může vést k tomu, že stres 

vyplývající ze situací vyskytujících se ve školách se zvyšuje, 

nebo naopak v případě vysoké podpory snižuje: Loni jsme tady 

měli kolegyňku. Ta skončila na lécích a odešla na jinou školu a je 

tam naprosto v pohodě… Tady dostala prostě neřešitelnou třídu, 

neřešitelnou situaci a prostě po ní byly vedením chtěny takové 

výkony, který by nezvládnul nikdo.
Z výše uvedeného je patrné, že soubor stresorů, které vyučující 

reflektují, je velmi rozsáhlý. Mnohé z nich působí na větší 

množství vyučujících, ale přitom jen část z nich pod jejich 

vlivem prožívá silný stres a čelí vzniku syndromu vyhoření. Jak 

je možné, že se někteří vyučující stresorům dokážou bránit? 

Obecně platí, že určité rysy osobnosti pomáhají účinněji 

zvládat náročné situace. Vyučující si všímají, že někteří lidé 

jsou zkrátka odolnější: Když si to chcete takhle plnit, tak jste ve 

stresu. Pak jsou úžasné povahy, které si prostě řeknou „ne“, a ty 

potom možná tak rychle nevyhoří… Kdo to dokáže jako stopnout… 

A co si budeme povídat, někdy je to věc povahy… Prostě to má tak 

nastavené, že se tím vůbec nějak nestresuje.
Současně platí, že také určité životní konstelace mají příznivý 

dopad na prožívání náročných situací. Pokud člověk ve svém 

životě zažívá dost radosti, uvolnění, smysluplnosti a podobných 

pozitivních pocitů, dobíjí si tím vnitřní energii, kterou pak může 

investovat v náročných situacích. Je důležité, že zaměstnání 

je pouze jednou částí života a mělo by stát vedle rodinného 

a osobního života. Důležitost vyváženosti životních pilířů 

si uvědomují i někteří vyučující: Já si myslím, že je důležité, aby 

člověk, když dělá ve školství nebo v těchhle náročných pracích, měl 

dobrý rodinný zázemí, prostě od toho se to odvíjí. Že mám spokojený 

osobní život, který funguje normálně. Pokud se člověku životní 

pilíře hroutí a k příliš velkým pracovním nárokům se přidají 

osobní těžkosti, hrozí vyhoření.
Které z popsaných zdrojů stresu v podkapitolách 2.6 a 2.7 

se týkají i vás osobně?Zkuste si udělat seznam stresorů. U každého z nich si 

označte na škále od 1 do 10, jak často a jak silný stres ve 

vás způsobuje.Jak moc silně a nepříjemně stres prožíváme, záleží na 

naší aktuální kondici. K seznamu se proto vraťte po pár 

týdnech. Byly by vaše odpovědi na škále stejné?
Pokud máte ve škole někoho blízkého, s kým probíráte 

pracovní zkušenosti, zkuste mu svůj seznam ukázat. 

Shodujete se ve zdrojích stresu a jejich hodnocení? Nebo 

ve vás stres vyvolávají jiné situace?



#PRO UČITELE #FINANČNÍ GRAMOTNOST 
#OBČANSKÁ NAUKA #PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 

349 Kč
279 Kč

Finanční gramotnost by měl ideálně učit i finančně 
gramotný a podnikavý učitel. Ten potřebuje 
oporu v metodice výuky finanční gramotnosti, 
přístup k novým výukovým metodám, zapojení 
mezipředmětových vazeb a propojení výuky s praxí. 
Publikace je praktickým průvodcem pro učitele 
sloužícím k tomu, aby dovedl finanční gramotnost 
dobře předat žákům. Přehledně zpracovává téma 
a nabízí řadu praktických podnětů do výuky na ZŠ i SŠ, 
tipy pro činnosti, pracovní listy či ukázky dobré praxe.

Kateřina Lichtenberková, Renata Majvaldová, 
Monika Houšková, Jana Doležalová

1.  Lahůdky – V úterý je hlávek 16, ve středu 8, ve čtvrtek 
4, v pátek 2 a jediný salát zůstane v záhoně v sobotu!

2. Bláznivý střih – viz obrázek s řešením
3.  Náhodná písmena – jde o první písmena názvů číslo-

vek, takže po S jako Sedm a O jako Osm bude následo-
vat D jako Devět.

4. Tajenka křížovky zní: A žít jinde nechce se mi.

Brož., 160 str.

Jak učit finanční gramotnost?
Tipy a podněty do výuky

PŘEKLAD ALENA BEZDĚKOVÁ
ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Brož., 96 str.

Hry pro zvládání emocí
Pro děti 4–10 let

#PRO UČITELE #DO DRUŽINY #EMOCE #HRY 

#PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA #NOVINKA

Vyjádření vlastních pocitů v konfliktních situacích bez toho, 
abychom ublížili ostatním, je pro děti velkou výzvou. Soubor 

her pomáhající dětem konstruktivně se vypořádat se vztekem, 
strachem nebo neklidem prostřednictvím nástrojů pro kontrolu 
impulzů a podnětů, které u dětí usnadňují řešení silných emocí. 

zvládání emocí

Angelika GruberT
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Pro děti  let4–10
Ilustrace Libor Drobný
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199 Kč
159 Kč

Angelika Grubert

PRO UCITELEˇ32

VYCHÁZÍ  
V ŘÍJNU 2022

ŘEŠENÍ ● 173

60. Rozluštěte hieroglyfy

Symboly jsou ve skutečnos�  číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
namalované vedle svých zrcadlových obrazů. Dalším 
symbolem tedy bude dvojitá 8, jak je vidět na obrázku.

61. Bláznivý střih

Útvar lze rozdělit na dvě shodné čás�  následovně.
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#PRO UČITELE #FINANČNÍ GRAMOTNOST 
#OBČANSKÁ NAUKA #PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 

JAK SI KNIHY Z PORTÁLU OBJEDNAT?
•  Zaškrtni v tabulce knihy, které si objednáváš 
•  Vyplň čitelně své kontaktní údaje
•  Dej podepsat rodičům, stačí jednomu 
•  Odevzdej ve škole paní učitelce
•  Objednané knihy dostaneš brzy od paní učitelky
•  Zkontroluj, zda jsi dostal/a všechno, pokud bude 

něco špatně, nahlas to paní učitelce

OBJEDNÁVÁM ZÁVAZNĚ NÁSLEDUJÍCÍ KNIHY Z KATALOGU BRÁNA K DOBRÉMU ČTENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ .................................................................

DATUM ........................................

PODPIS RODIČŮ ...........................

UKÁZKY Z KNIH NAJDEŠ NA HTTPS://BIT.LY/BRANA2022-2

TŘÍDA ............

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

TITUL CENA KS/OBJ
S Komenským do komiksu 303 Kč
Čim, Čára a zahrada 199 Kč
Jsem zlodějka? 212 Kč
Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt 119 Kč
Mája a ohnivý lišáček 239 Kč
Pokojíček plný hraček 175 Kč
Auta, vlaky, bagry taky 175 Kč
Moje maminka je nej 172 Kč
Léto s Hedvikou 311 Kč
Ve škole se dějou věci! 239 Kč
Poněkud zvláštní kůň 279 Kč
Šílenci a suchaři 279 Kč
Dostaňte mě odsud! 239 Kč
Ella a superstar 199 Kč
Koumákův blog 172 Kč
Koumákův fotbalový tým 215 Kč
Agnes a odemčený sen 279 Kč
Strašidelná chůva 271 Kč
Strašidelná cesta 263 Kč
Strašidelný dopis 247 Kč
Školní štěně 175 Kč
Štěpánův podivuhodný stroj 180 Kč
Hádej, čím budu 239 Kč
Zpět o sto let na výlet 159 Kč
Kde trčíš?!? 159 Kč
Tajná mise šotka Mařínka 319 Kč
Husa Líza a vánoční hvězda 172 Kč
Oslík a vánoční andělíček 239 Kč
Co napoví stromoví 239 Kč

TITUL CENA KS/OBJ
Zákeřné keře 188 Kč  
Rybí sliby 239 Kč  
Mizící hmyzíci 239 Kč  
Jde sem lesem 239 Kč  
Zhoubné houby 204 Kč  
Vílí býlí 215 Kč  
Co s odpadem? 239 Kč  
Bez vody to nejde! 199 Kč  
Jak se vyznat v klimatu 199 Kč  
Jak se dostat z maléru 255 Kč  
Zábavná čeština 135 Kč  
Fantastické psaní 151 Kč  
Poznej s námi sousední státy 127 Kč  
Sourozenecká příručka pro přežití 215 Kč  
Chyba není konec světa 207 Kč  
Mindfulness pro zvládání hněvu 199 Kč  
Jak přežít, když se často bojím 159 Kč  
Jak přežít, když si nevím rady se 
školou

199 Kč  

Jak přežít, když se rodiče rozvádějí   79 Kč  
Jak přežít, když mě všechno štve 159 Kč  
Nikdo nejde z kola ven 279 Kč  
Rychlá pomoc pro učitele 319 Kč  
Hry s matematikou 183 Kč  
1001 her s knížkou 199 Kč  
Hry pro děti naživo i online 199 Kč  
Učitelské vyhoření 279 Kč  
Hry pro zvládání emocí 159 Kč  
Jak učit finanční gramotnost? 279 Kč  
CELKEM: Kč ks



Kvalitní časopis o vzdělávání,  
jak jej vidí sami pedagogové

Objednávejte na www.rodinaaskola.cz

PÍŠEME
alePRO UČITELE

Ne o učitelích,

NOVINÁŘSKÁ 

CENA 2015

www.portal.cz


