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Ahoj holky a kluci!

Ve škole a asi i doma po vás pořád chtějí, abyste něco četli. Ale 
možná vám vlastně nikdo neřekl proč. Asi by vás překvapilo, že 
těch důvodů by mohlo být hodně. Hlavní je bezesporu ten, že 
je to skvěle strávený čas – když čtete, zažíváte dobrodružství, 
které je s každou knížkou jiné. Mimo to se ale celkově rozvíjíte, 
i když si toho přitom ani nevšimnete. Díky čtení v sobě totiž 
zapínáte schopnosti, o kterých třeba ani nevíte. A je jedno, 
jestli čtete pohádku, komiks, gamebook nebo romantický 
příběh. Už jen to, že čtete, ve vás potichu pracuje. Proměňuje 
vás to a dává vám vnitřní energii. Asi jako jídlo. Ale stejně 
jako u něj platí, že je rozdíl, jestli se budete živit jen čipsy, 
nebo si dáte pořádný oběd. Knížky, které najdete v tomto 
katalogu, jsou jako skvělé dobroty v dobré restauraci. Jsou 
plné zajímavých chutí, a navíc vám můžou otevřít oči pro nové 
věci. Pobaví vás, ale najdete v nich i hodně poučení. A třeba 
vám pomůžou i s problémy, se kterými se dnes potýká spousta 
dětí, jako jste vy.

Tak ať si dobře vyberete!

Martin Bedřich  
šéfredaktor

1 kniha ČTENÁŘ UČEDNÍK 

2 knihy ČTENÁŘ TOVARYŠ 

3 knihy ČTENÁŘ MISTR
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Timo Parvela 

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE MAGDA VEVERKOVÁ HRNČÍŘOVÁ  

Pevná, 120 str.

Ella ve škole

03PRÍBEHY

#LEGRACE #PŘÍBĚHY 

ZE ŠKOLY #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY

ˇˇ

V bazénu

Pan učitel se choval naprosto divně i druhý den, když šla 

naše třída do bazénu.

„Vy připomínáte toho hrocha z televize,“ vyhrkl Pate na 

řidiče autobusu.

„Ten nebyl tak tlustý,“ opravil ho Samppa. Řidič neřekl 

nic. Jenom se zamračil na pana učitele, který se nervózně 

pousmál. Řidič jel děsně rychle a nám to přišlo moc prima.

V bazénu učitel všem nařídil postavit se do řady.

„Polož to mýdlo na kraj bazénu,“ vyzval pan učitel Pateho, 

který si myslel, že bazén je něco jako velká vana.

„Plavání je legrace. Kdo už umíte plavat?“ zeptal se pan 

učitel.
Všichni jsme mu to samozřejmě chtěli předvést a naskákali 

jsme do vody. A pak skočil do vody i pan učitel a zachránil 

Tuukku, Pateho, Tiinu a Heidi, kteří ještě plavat neuměli. 

Když jsme si všimli, že je pan učitel v bazénu oblečený, 

udivilo nás to. My ostatní jsme měli samozřejmě plavky. 

Až na Samppu, kterému spadly do bazénu. Zapomněl si je 

zavázat.

Ohromně jsme se bavili. Všichni hrozně křičeli a stříkali po 

učiteli vodu. Pan učitel taky něco křičel, ale nikdo z nás mu 

nerozuměl, protože v bazénu byl tak velký hluk.

Jako prvního to přestalo bavit pana učitele a z bazénu 

nás vyhnal. Utvořili jsme kolem našeho třídního hlouček. 

Všichni až na Samppu, který hledal v bazénu svoje plavky. 

Pan učitel znovu skočil do vody, ačkoli se pořád ještě 

nesvlékl. Ustaraně jsme se na sebe podívali.

„Jasný případ,“ řekla Hanna.

„Příznaky vydírání,“ připustil i Tuukka.

Bylo mi pana učitele líto. Je tak příjemný, ale tak vydíraný! 

Přála jsem si, aby si při plavání odpočinul.

Nakonec celá třída stála zase na kraji bazénu a učitelovy 

šaty se sušily na zábradlí. Bylo zvláštní, že pan učitel měl 

celou dobu pod oblečením plavky.

Pan učitel nám ukázal svoji píšťalku. Řekl, že do vody 

smíme, až když na ni zapíská.

„Jak to bude znít?“ zeptal se Pate. Pan učitel zapískal na 

píšťalku, aby to Patemu předvedl, a v tom okamžiku jsme  

se všichni nahrnuli do bazénu. Ale pan učitel už řval, ať 

jsme hned zpátky. Když zachránil Tuukku, Pateho, Tiinu 

a Heidi, kteří pořád ještě neuměli plavat, byli jsme  

všichni zase pohromadě. Samozřejmě až na Samppu, 

kterému znovu spadly plavky.

235 Kč
200 Kč



Ulf Stark

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Pevná, 120 str.

Kouzelné tenisky mého 
kamaráda Percyho

#LEGRACE 

#PRO KLUKY

Oliver Scherz

PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ
Pevná, 120 str.

Dona Carla nikdo nezastaví

#DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ #PRO HOLKY #PRO KLUKY

Napínavý příběh, ve kterém 
jedenáctiletý Carlo jede sám 
z Německa do Palerma, kam 
se jeho otec po rozvodu vrátil. 
Najde Carlo svého tátu?

Napínavý a vtipný příběh dvou 
kluků a páru kouzelných bot. 
Opravdu za všechno dobré 

můžou okopané kecky?

235 Kč
200 Kč

04

199 Kč
169 Kč

PRÍBEHYˇˇ



Renata Šindelářová

ILUSTRACE 
LIBOR DROBNÝ

Brož., 128 str.

Ztraceni  
v rudolfínské 

Praze

05PRÍBEHY

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#HRA PRO JEDNOHO 

HRÁČE #NAŠE DĚJINY 

#PRO HOLKY #PRO 

KLUKY

Eva Horáková

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 64 str.

V zoo není žádná nuda

#ZVÍŘATA #PRVNÍ ČTENÍ #POHÁDKA #PRO HOLKY #PRO KLUKY

Je to kniha nebo hra? Gamebook vypráví 
příběh dětí Vojty a Klárky, které se ocitnou 

v Praze Rudolfa II. 

Hugův tatínek je 
zvěrolékařem v zoologické 
zahradě. Hugo ve 
volném čase chodí 
na návštěvu ke 
zvířatům a ta mu 
vypravují zajímavé 
a veselé příhody ze 
svého života. 

199 Kč
169 Kč

ˇˇ

199 Kč
169 Kč



Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 120 str.

Taje olivového háje

#POHÁDKA #VÍLY 

#PRO HOLKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ

Malou vílu Markétku odnese vítr z hor do 
zahrady opuštěného domu na pobřeží 

Provence, kde najde nejen kamarádku vílu 
Hedviku, ale i jedny zapomenuté brýle. Podaří 

se je vrátit jejich majiteli?

06

Radomír Socha

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 112 str.

Vílí býlí 
Tajemství kouzelného 

herbáře

#POHÁDKA #VÍLY 

#BYLINKY #PRO HOLKY 

#HERBÁŘ

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.

269 Kč
229 Kč

249 Kč
212 Kč

PRÍBEHYˇˇ



07PRÍBEHY

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 80 str.

Polární pohádka

#POHÁDKA #SPOLEČNÉ ČTENÍ #PRO HOLKY #PRO KLUKY #PRVNÍ ČTENÍ

„Mrazuvzdorná a sněhu 
odolná pohádka“ 
popisuje severská 
dobrodružství 
malé sněhové 
vločky.

ˇˇ

Eva Horáková

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 72 str.

Moje maminka 
je nej

#POHÁDKA #ZVÍŘATA #PRO HOLKY #PRO KLUKY #PRVNÍ ČTENÍ

Hlavním hrdiny příběhů  
jsou zvířátka, která si 
vyprávějí veselé příběhy 
o tom, co prožila či prožívají 
se svými maminkami.

199 Kč
169 Kč

225 Kč
191 Kč



08 PRÍBEHYˇˇ

Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE MAGDA VEVERKOVÁ HRNČÍŘOVÁ  

Pevná, 80 str.

Vánoční hvězda 
a splněná přání

#SPOLEČNÉ ČTENÍ 

#PRO HOLKY #PRVNÍ 

ČTENÍ #VÁNOCE

Největší otazníkKdyž Ida odcházela do svého pokoje, 
měla sklopenou hlavu. Ostatní děti se radovaly. 

Těšily se, že možná dostanou to, co si nejvíc 
přejí. Ida měla výčitky. Trápila se tím, že 
v dopise není to, co by doopravdy chtěla. Proč 
nakreslila šálu, když touží po mamince a tatínkovi?„Nejsi nemocná? Nebolí tě v krku?“ zeptala se 

paní vychovatelka. Všimla si totiž, že je Ida 
nějaká nesvá. Ida zavrtěla hlavou, ale paní vychovatelka jí 

pro jistotu přiložila ruku na čelo. 
„Teplotu nemáš,“ oznámila paní vychovatelka 
a pohladila ji po hlavě. To se Idě moc líbilo. Hezky se usmála. Hned 

si představovala, jaké by to bylo, kdyby ji 
takhle hladila maminka. Třeba každý den. 
Paní vychovatelce se ulevilo, že je Ida zdravá, a tak ji nechala být. 

Měla ještě spoustu jiné práce. 
Ida se posadila na postel a přemýšlela, 

co by se stalo, kdyby do dopisu Ježíškovi 
opravdu nakreslila rodiče. Může Ježíšek splnit 

i tak velké přání? Nebo naděluje jenom neživé 

dárky? A vešli by se rodiče pod stromeček? 
Co kdyby je popíchaly smrkové jehličky? 
Otázky si v její hlavě hrály na honěnou. Než 
si Ida stačila rozmyslet odpovědi, už tu byla 
další otázka. Ta s největším otazníkem. Podaří 

se jí někdy najít nové rodiče? 

215 Kč
183 Kč



Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 96 str.

Herkules 
a strašidla

#POHÁDKA #PRO 

HOLKY #PRO KLUKY 

#ZVÍŘATA #TAJEMNO 

#NAPĚTÍ

Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 112 str.

Herkules na zámku

#POHÁDKA #PRO HOLKY #PRO KLUKY #ZVÍŘATA #TAJEMNO #NAPĚTÍ

Pohádkový příběh 
o rozmazleném kocourovi, 

který musí bojovat 
s kočičími strašidly. V boji 

mu pomůže toulavá 
kočka Komtesa, se kterou 

se skamarádí.

Volné pokračování knížky 
Herkules a strašidla. Kocour 
Herkules a kočka Komtesa 
se tentokrát se svými 
majiteli Martou a Janem 
přestěhují na zámek, 
kde se brzy začnou dít 
prapodivné věci.

269 Kč
229 Kč

259 Kč
220 Kč

09PRÍBEHYˇˇ



Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 88 str.

Jde sem lesem
Bylinková pohádka

#POHÁDKA #PRO HOLKY #PRO KLUKY #SPOLEČNÉ ČTENÍ

10

Ilona Eichlerová; Jana Havlíčková

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 184 str.

Logopedické pohádky 
Příběhy k procvičování 

výslovnosti

#POHÁDKA #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

Pohádky zaměřené 
na procvičování 

hlásek a sykavek. 

319 Kč
271 Kč

PRÍBEHYˇˇ

239 Kč
203 Kč

Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, 
a protože se nechoval příliš dobře, musí 
za trest nevědomky překročit bludný 
kořen a ztratí se v lese. Cesta lesem 
se stane napínavým dobrodružstvím 
a přinese mu také seznámení s některými 
léčivými rostlinami.  



11PRÍBEHYˇˇ

Denisa Ryšková

ILUSTRACE JAN DUNGEL

Pevná, 96 str.

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ZVÍŘATA V ZOO

Jaké by asi bylo mít doma  
zoologickou zahradu? Karolínka v jedné 
žije a může vám potvrdit, že mimo 
otevírací hodiny a zraky návštěvníků se 
tam dějí podivuhodné věci. Skutečné 
příběhy ze zoo.

229 Kč
195 Kč

Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE  
MAGDA VEVERKOVÁ HRNČÍŘOVÁ

Pevná, 64 str.

Záhada školní půdy

#POHÁDKA #PRO 

HOLKY #PRO KLUKY 

#TAJEMNO #PRVNÍ 

ČTENÍ

Příběh o partě 
prvňáčků, která 

pátrá po tom, co 
se děje v noci na 

školní půdě.

199 Kč
169 Kč

Karolínka 
a její zoo



Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ALEXANDER JANSSON

Pevná, 240 str.

Piráti z Ledového moře

#PRO HOLKY 

#PRO KLUKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#NAPĚTÍ

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ
Pevná, 144 str.

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ

Příběh o osmileté 
holčičce a hodné 
gorile, která ji 
adoptuje z dětského 
domova. Nad nově 
vzniklou idylou se 
však začnou stahovat 
mračna...

Sestry Siri a Miki žijí s tatínkem 
na ostrově v Ledovém moři. 

Mladší Miki jednoho dne 
unesou piráti a Siri se ji 

vydává hledat. 

299 Kč
254 Kč

12

335 Kč
285 Kč

PRÍBEHYˇˇ

Gorila a já



Oldřich Selucký

ILUSTRACE  
OLDŘICH SELUCKÝ

Pevná, 264 str.

Bitva na řece 
Pádu

13PRÍBEHY

Elfriede Wimmer

PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Brož., 120 str.

Pohodář Tom a já

#PRO KLUKY  #LEGRACE 

Příběh temperamentní Itálie devatenáctého 
století, dvou znepřátelených chlapeckých 
gangů, převratného vynálezu a velkolepé 

bitvy.

Zábavná knížka popisuje 
s vtipem, nadhledem,  
ale zároveň s porozuměním 
každodenní sny, problémy 
a citové zmatky 
 obyčejného  
dvanáctiletého kluka. 

199 Kč
169 Kč

ˇˇ

339 Kč
288 Kč

#PRO KLUKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#NAPĚTÍ 

#KAMARÁDSTVÍ



Henning Mankell

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA  

KRÁLOVÁ MATLOVIČOVÁ

Pevná, 112 str.

Kocourek, který 
měl rád déšť

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #ZVÍŘATA 

#ZTRÁTA

Příběh Lukase 
a milovaného kocourka, 

který se ztratil. Podaří 
se ho najít?

14

Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE  
HANA PAVLÁTOVÁ

Pevná, 80 str.

Kdo straší školní 
strašidlo?

#POHÁDKA #PRO 

KLUKY #PRO HOLKY 

#NAPĚTÍ #PRVNÍ ČTENÍ

Ve třídě a v šatně se ztrácejí věci 
a někdo dětem dělá naschvály. 
Pátrání se ujímá Radílek, školní 

strašidlo a detektiv.

215 Kč
183 Kč

285 Kč
242 Kč

PRÍBEHYˇˇ



15PRÍBEHY

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

Pevná, 128 str.

Vránova neobyčejná 
dobrodružství

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #DOBRODRUŽSTVÍ #PŘÁTELSTVÍ #ZVÍŘATA

Holčička Ebba a její nový 
kamarád, pták Vrána, 
se vydávají stopem do 
Norska hledat Vránovy 
ztracené rodiče. Na své 
cestě zažívají nejrůznější 
dobrodružství a nečekaná 
setkání…

ˇˇ

Jaromír Konečný

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Brož., 200 str.

Tuhej tulipán

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #NAPĚTÍ #DOBRODRUŽSTVÍ #ZLOČIN

Leon je sympatický šestnáctiletý 
puberťák, který se přichomýtne 
k vraždě. A jelikož je právě propuštěn 
z pasťáku a mohl by být z vraždy obviněn, 
společně s Laurou, dcerou majitele 
květinářství, v němž k vraždě došlo, se 
snaží objasnit tento záhadný případ.

279 Kč
237 Kč

299 Kč
254 Kč



16 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

Lenka Pecharová

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Pevná, 184 str.

Po stopách stoleté dámy  
Naše země 1918-2018

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #DĚJINY #NAŠE 

ZEMĚ #KVÍZY

299 Kč
254 Kč

147

2003
  Podle Ústavy ČR může funkci prezidenta této země vykonávat stejný člověk 

maximálně dvakrát po sobě. Václav Havel se tedy na jaře 2003 rozloučil 

a na Pražském hradu jej vystřídal Václav Klaus.

  Rok 2003 znamenal velkou slávu pro město Cheb. Tamější rodák Pavel Nedvěd 

získal cenu Zlatý míč = Nejlepší evropský fotbalista roku. Před ním se to podařilo 

jen jednomu z našich fotbalistů, jak jste zjistili u roku 1962.

Zlatá barva tedy září fotbalistům a různá označení z oblasti umění a vojenství mají 

ve svém názvu také barvu. Jaká slova vás napadají? Pozor na malý anglický chyták!

 

 nemoc (divadelní hra Karla Čapka)

Jan  

 (příjmení malíře)

 

 knížka (Průkaz neschopnosti nastoupit vojenskou službu)

 

 of Ostrava (hudební festival)

 

 baroni (vojenské oddíly určené k pomocné technické práci)

 

  barety (výsadkáři a další elitní vojáci s heslem 

„Tam, kde jiní nestačí“)

?

po_stopach_stolete_damy_zlom.indd   147

27.02.2018   14:53:20



Raymond M. Smullyan

Brož., 200 str.

Jak se jmenuje 
tahle knížka?

#PRO KLUKY #PRO 
HOLKY #LOGIKA 

#HÁDANKY

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ČEŠTINA #DOPLŇOVAČKY

271 hádanek, chytáků či logických 
paradoxů pro všechny milovníky záhad 
a logiky i pro ty, kdo se chtějí zdokonalit 
v řešení některých částí testů obecných 

studijních předpokladů.

Osm veselých povídek, které 
jsou výjimečné tím, že v sobě 
vždy obsahují všechna 
vyjmenovaná slova.  

255 Kč
217 Kč

299 Kč
254 Kč

POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 17

Lenka Zemanová;  
Michaela Bergmannová

Pevná, 144 str.

Výři nesýčkují
Veselé příběhy 
s vyjmenovanými slovy



Cynthia L. Copeland

Zuzana Pospíšilová

PŘEKLAD HELENA ŠILHÁNKOVÁ

Brož., 272 str.

Brož., 128 str.

Knížka proti nudě

Hádanky pro školáky
5 x 50 hádanek  

k veselému procvičování

#PRO KLUKY #PRO 
HOLKY #HRY

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #HÁDANKY #LOGIKA #MATEMATIKA

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #HÁDANKY 

259 Kč
220 Kč

189 Kč
161 Kč

269 Kč
229 Kč

18 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

300 her a aktivit pro 
každou příležitost.

50 hádanek pro trénování logického 
a matematického myšlení, rozvíjení 
úsudku pomocí dedukce, kombinace více 
prvků, orientace v čase a prostoru.  

250 hádanek z pěti různých 
předmětů: z češtiny, vlastivědy, 

dějepisu, přírodopisu a angličtiny.

Roger Rougier

PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH

Brož., 64 str.

Trénujeme logické myšlení
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Martin Gardner

PŘEKLAD JONATHAN VERNER

Brož., 176 str.

Jakou barvu 
má medvěd?

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #UMĚNÍ #DĚJEPIS #PRŮVODCE #NAŠE ZEMĚ

65 nejlepších matematických hádanek 
a logických úkolů (včetně komentovaných 

řešení), které potrápí mozkové závity, rozšíří 
možnosti uvažování a poučí o matematických 

a logických postupech. 

215 Kč
183 Kč

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #HÁDANKY 

#LOGIKA  

#MATEMATIKA

Martin Bedřich

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 144 str.

Po stopách baroka  
v Čechách

Uvádí čtenáře do světa barokních Čech 
a představuje jejich bohatou kulturu, 
způsob, jak se tehdy žilo, seznámí 
s principy barokního umění, architektury, 
sochařství, malířství a literatury, se 
základními historickými událostmi, s tím, 
jak vypadala města a vesnice, co se jedlo 
a jak se lidé oblékali.

285 Kč
242 Kč



Petra Štarková

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Pevná, 116 str.

Jak to chodí 
v lidské hlavě

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #PSYCHOLOGIE 

#PRŮVODCE 

299 Kč
254 Kč

20 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

21

Paměť je místo, kde jsou schované naše vzpomínky, to, co jsme prožili, 

co jsme se naučili (vědomosti), a všechno, co umíme (dovednosti). 

Můžeme ji rozdělit například podle smyslů: na paměť zrakovou, slucho-

vou a tak dále. Ale můžeme to zkusit i jinak:
Paměť krátkodobá – potřebujeme ji k tomu, abychom si zapamatovali věci, 

které nám stačí vědět jenom chvíli a pak je můžeme zapomenout. Například 

jestli už jsme obědvali, že máme cestou z tréninku koupit pečivo a podobně.

Paměť dlouhodobá – do ní se ukládá to, co se učíme ve škole, co si přečte-

me nebo zažijeme. Patří sem i naše vzpomínky a zážitky.
Poruchy paměti Někdo má paměť dobrou, jiný se třeba trápí tím, že hodně 

zapomíná. Staří lidé si často stěžují, že už jim paměť 

neslouží tak jako dřív. Někteří z nich mohou zapomínat opravdu hodně – 

nepamatují si třeba, kdy jste u nich byli naposled, a vyprávějí vám příhodu, 

kterou říkali už před chvílí. Není to jejich vina a není hezké si z nich kvůli 

tomu dělat legraci nebo se na ně zlobit. 
Člověk se špatnou krátkodobou pamětí si dobře vybavuje události, které se 

odehrály před mnoha lety, ale nedokáže si vzpomenout, co se stalo včera 

nebo před týdnem. Vypadá to, jako by žil v minulosti. 

Člověk s poruchou dlouhodobé paměti to má naopak – současnost ovládá 

dobře, ale v minulosti se jakoby ztrácí, může dokonce zapomenout, kdo je, 

kde bydlel nebo jaké měl povolání. 
I lidem s dobrou pamětí se ovšem může přihodit, že v případě úrazu zmizí 

vzpomínky na dobu, kdy se úraz stal.  Potom se stává, že lidé chvíli po pádu 

nebo nárazu do hlavy mohou vypadat zmateně a dělat nesmyslné věci. 

Proto je třeba s každým úrazem hlavy (i když neteče krev) navštívit lékaře, 

aby zkontroloval, jestli jsme my mozky v pořádku a nic zlého nám nehrozí.
jak_to_chodi_v_lidske_hlave_zlom.indd   21
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K přemýšlení:Pokus se vybavit si svou nejstarší vzpomínku. Vzpomeneš si 

na něco z doby předtím, než jsi začal chodit do školky?

Kulturní okénko:  Postavu s poruchou paměti můžeš najít i ve fi lmu Hledá se Nemo. Jak se 

jmenuje a co jí proti zapomínání nakonec pomohlo?

To je zvláštní, kdekdo si stěžuje na špatnou paměť, 
ale nikdo na špatné myšlení.

Můžeš vyzkoušet:A teď si vzpomeň na den, kdy jsi šel poprvé do školy, a zapiš, co si z něj pamatuješ. 

Potom popros toho, kdo tě tenkrát doprovázel, aby ti vyprávěl, co si z toho dne 

pamatuje on. Všimni si, že se vzpomínky různých lidí na tu samou věc liší. Zasahují 

do nich totiž i city, vlastnosti a celá osobnost majitele vzpomínek.

Jednoduchý test:Při podezření na poruchu paměti 
se nejprve provádí jednoduchá zkouška. 
Zjišťuje se, zda člověk ví: 1. Kdo je.

2. Na jakém místě se nachází.3. Jaký je rok, měsíc, den a část dne.
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Lenka Zemanová;  
Michaela Bergmannová

Pevná, 96 str.

Strasti zkoušeného  
Standy
Strhující zpráva 
o předponách s- a z-

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ČESKÝ JAZYK #PRAVOPIS

O osobnosti i době 
Karla IV. s mnoha 
obrázky, komiksy, 

rébusy a hádankami.

Příběh o strašpytlovi Standovi, který se 
skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně 
a umně protkán slovy s předponami 
s- a z-, takže si na něm potrénuješ jejich 
použití. Součástí knihy je ilustrovaný 
přehled pravidel psaní těchto slov 
a pravidel pro psaní předložek s a z.

219 Kč
186 Kč

Lenka Pecharová

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 144 str.

Po stopách Karla IV.

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #DĚJEPIS #NAŠE 

ZEMĚ

285 Kč
242 Kč
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Paměť je místo, kde jsou schované naše vzpomínky, to, co jsme prožili, 

co jsme se naučili (vědomosti), a všechno, co umíme (dovednosti). 

Můžeme ji rozdělit například podle smyslů: na paměť zrakovou, slucho-

vou a tak dále. Ale můžeme to zkusit i jinak:
Paměť krátkodobá – potřebujeme ji k tomu, abychom si zapamatovali věci, 

které nám stačí vědět jenom chvíli a pak je můžeme zapomenout. Například 

jestli už jsme obědvali, že máme cestou z tréninku koupit pečivo a podobně.

Paměť dlouhodobá – do ní se ukládá to, co se učíme ve škole, co si přečte-

me nebo zažijeme. Patří sem i naše vzpomínky a zážitky.
Poruchy paměti Někdo má paměť dobrou, jiný se třeba trápí tím, že hodně 

zapomíná. Staří lidé si často stěžují, že už jim paměť 

neslouží tak jako dřív. Někteří z nich mohou zapomínat opravdu hodně – 

nepamatují si třeba, kdy jste u nich byli naposled, a vyprávějí vám příhodu, 

kterou říkali už před chvílí. Není to jejich vina a není hezké si z nich kvůli 

tomu dělat legraci nebo se na ně zlobit. 
Člověk se špatnou krátkodobou pamětí si dobře vybavuje události, které se 

odehrály před mnoha lety, ale nedokáže si vzpomenout, co se stalo včera 

nebo před týdnem. Vypadá to, jako by žil v minulosti. 

Člověk s poruchou dlouhodobé paměti to má naopak – současnost ovládá 

dobře, ale v minulosti se jakoby ztrácí, může dokonce zapomenout, kdo je, 

kde bydlel nebo jaké měl povolání. 
I lidem s dobrou pamětí se ovšem může přihodit, že v případě úrazu zmizí 

vzpomínky na dobu, kdy se úraz stal.  Potom se stává, že lidé chvíli po pádu 

nebo nárazu do hlavy mohou vypadat zmateně a dělat nesmyslné věci. 

Proto je třeba s každým úrazem hlavy (i když neteče krev) navštívit lékaře, 

aby zkontroloval, jestli jsme my mozky v pořádku a nic zlého nám nehrozí.
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Lucie Bělohlávková

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 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
169 Kč

22 RÁDCE

59

C H Y B Y  V  M Y Š L E N Í
Přehánění

„Udělala jsem chybu, to je strašné. Před všemi jsem se znemožnila.“ 

„No sice mě pochválili, ale stejně mi to hraní na kytaru stále moc nejde.“

S touto chybou v myšlení většinou nepříjemné situace a zážitky 

příliš nafukujeme (přeháníme) a ty příjemné, které se nám staly, 

jako bychom naopak ani neviděli.
Co s tím? 

Zeptej se sám sebe, co tak strašného se stalo? Podívej se na tuto 

situaci a představ si sám sebe za pět let. Myslíš, že si to všichni 

budou ještě pamatovat? Existuje nějaký způsob, jak lze tuto situ-

aci opravit? A staly se opravdu jen špatné věci? Nebylo něco v té 

situaci i dobré, alespoň trochu příjemné?
Příběh

Monika má vždycky velkou trému, když je zkoušena před celou 

třídou. Takovou trémou trpí hodně dětí. Ten den na ni zrovna vy-

šla řada v hodině vlastivědy. Paní učitelka si ji zavolala k tabuli. 

Monika to čekala, na  vlastivědu se tedy připravila. Bohužel ale 

tréma byla ten den velmi silná a v  jednom okamžiku si Monika 

nemohla vzpomenout na to, kdy vznikla Velká Morava. Chvilku 

přemýšlela, a  když už si vzpomněla, tak než správně odpově-

děla, několikrát se zakoktala. Za  správnou odpověď ale dostala 

samozřejmě jedničku. Když si sedla do  lavice, řekla své kama-

rádce Kristýně: „Ach jo, nedokázala jsem normálně odpovědět, 

všichni vidí, jak jsem hloupá, úplně jsem selhala.“ Kristýna se za-

razila a po chvíli povídá: „Ale prosím tě, co to povídáš? Vždyť máš 
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J A K  P Ř E Ž Í T ,  K D Y Ž  S E  Č A S T O  B O J Í M
jedničku. Proč by si měli ostatní myslet, že jsi hloupá? Jestli ty to 

spíš takhle náhodou nepřeháníš?!“

Projdi si nyní následující otázky  Co myslíš, opravdu by si ostatní mohli myslet, že je Monika 

hloupá?
  Monika se sice během zkoušení zakoktala, ale myslíš, že si 

na to ještě někdo třeba druhý den vzpomene?

jak_prezit_kdyz_se_casto_bojim_zlom.indd   60
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Aija Mayrock 

Brož., 128 str.

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Jak přežít šikanování

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ORGANIZACE ČASU #MOTIVACE #SPOLEČNÉ ČTENÍ

249 Kč
212 Kč

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 na to!

Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. Nechápou, 
proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se 
děje. Tuto knihu napsala dívka, kterou ve škole také 

šikanovali. Dobře ví, co se člověku, kterého někdo trápí, 
honí v hlavě, a také si dobře pamatuje, co jí pomohlo.

Ron Shumsky; Susan M. Islascox; Rob Bell

Brož., 152 str.

Gershen Kaufman; Lev Raphael; Pamela Espeland

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 120 str.

Jak přežít, když si nevěřím
Pomocník k budování sebeúcty a vnitřní síly 

#PRO KLUKY #PRO 
HOLKY #ASERTIVITA 

#UPEVŇOVÁNÍ 
SEBEVĚDOMÍ #VNITŘNÍ 

SÍLA #SPOLEČNÉ ČTENÍ

60

J A K  P Ř E Ž Í T ,  K D Y Ž  S E  Č A S T O  B O J Í M
jedničku. Proč by si měli ostatní myslet, že jsi hloupá? Jestli ty to 

spíš takhle náhodou nepřeháníš?!“

Projdi si nyní následující otázky  Co myslíš, opravdu by si ostatní mohli myslet, že je Monika 

hloupá?
  Monika se sice během zkoušení zakoktala, ale myslíš, že si 

na to ještě někdo třeba druhý den vzpomene?
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Pro děti, kterým se někdy spolužáci posmívali, 
nechovali se k nim fér, nebo které někdy mají 

pocit, že se jim nemůže nic povést.

215 Kč
183 Kč

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

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#PROTI ŠIKANĚ #UPEVŇOVÁNÍ 

SEBEVĚDOMÍ #SPOLEČNÉ ČTENÍ

229 Kč
195 Kč



Melanie, Annie a Steven Fordovi

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 80 str.

Jak přežít, když se 
rodiče rozvádějí

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #ROZVOD 

RODIČŮ #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

199 Kč
169 Kč

24 RÁDCE

Jak se vyrovnat s rozvodemMáš pravdu. Zvládnout rozvod rodičů není snadné. A jedna 

z nejhorších věcí na rozvodu spočívá v tom, že si děláš starosti, 

co s tebou bude. Kde budeš bydlet, když už tvoji rodiče nebudou 

spolu? Zůstaneš s mámou, nebo s tátou? A když se rozhodneš 

pro jednoho z nich, nedotkne se to toho druhého? Budeš chodit 

pořád do stejné školy? Budeš muset opustit i kamarády? Proč se 

musí všechno změnit?Když jsme se dozvěděli, jak přesně se situace změní a jak bude 

do sebe všechno zapadat, cítili jsme se mnohem líp. Znovu 

a znovu jsme se rodičů vyptávali a postupně nám došlo, že 

spousta důležitých věcí zůstane stejná – pořád budeme vídat 

mámu i tátu a chodit do stejné školy. To hodně pomohlo.

Víme ale, že někdy se děti musejí po rozvodu přestěhovat 

a občas i změnit školu, a tyhle změny způsobují, že vyrovnat 

se s rozvodem rodičů je ještě těžší. Můžeme ti jenom říct, že 

jakmile nám došlo, jak důležité je povědět rodičům, jak se cítíme 

a co nás trápí, najednou nám připadalo, že máme nad vlastním 

životem větší vládu, míň jsme se báli, cítili jsme se bezpečnější 

a byli jsme si víc jistí tím, že si s těmi velkými změnami 

poradíme.
Když se rodiny změní

Proč se musím přestěhovat jinam?
MELANIE: Nechápala jsem, proč musím opustit náš dům 

a svůj pokoj. Ačkoli jsme se nestěhovali moc daleko, stejně jsem 

musela odejít ze svého pokoje a od táty. Rozváděli se přece naši, 

jeden s druhým, ne já. Tak proč jsem se musela sebrat a jít?
ANNIE: My jsme se s mámou odstěhovaly na místo, které bylo 

dvě hodiny jízdy autem od našeho starého domu. Bylo to tam 

úplně jiné než ve městě, kde jsem bydlela dřív. Odstěhovaly jsme 

se od mého otčíma. Neměla jsem ho moc ráda, takže mě to až 

tak nemrzelo. Připadalo mi, že můžu začít znovu. Stýskalo se mi 

po starých kamarádech, ale rychle jsem si našla nové.
STEVEN: Já byl tehdy tak malý, že si stěhování vůbec ne

pamatuju.
ANNIE: Stěhování nemusí být tak hrozné. Já se nejdřív 

stěhovat nechtěla. Máma mě poprosila, abych tomu dala šanci 

a ověřila si, jaké to bude. Tak jsem to zkusila a nakonec se mi to 

líbilo mnohem víc.
Tohle taky radím svým kamarádům. Když se ti to fakt nelíbí, 

je dobré povědět o tom mámě nebo tátovi, a možná se jim 

podaří něco změnit. Nejspíš se k sobě nevrátí, ale třeba s jejich 

pomocí najdeš na tom novém místě něco, co ti ten přechod 

usnadní. A taky je fajn vyhradit si nějaký den na prozkoumání 

okolí nového bydliště – možná tam objevíš něco, co se ti bude 

zamlouvat.



Elizabeth Verdick; Majorie Lisovskis

Brož., 128 str.

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

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

a neumějí udržet emoce na uzdě 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ADHD  
#ADD #SPOLEČNÉ ČTENÍ

215 Kč
183 Kč Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve 

škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde 
ti učení? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD 
(poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V této knize 
se naučíš, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity 
neúspěchu, smutku a strachu!

Každý se někdy naštve. Někteří lidé zvládají svůj vztek lépe než jiní. 
Knížka ti ukáže, jak zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, když se 
ti něco nelíbí a máš na něco vztek. Nejde o to nepříjemné emoce potla-
čovat, ale najít cestu, jak se s nimi vypořádat a přitom neublížit ostatním.

John F. Taylor

Brož., 128 str.

Gary Fisher; Rhoda Cummings

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 96 str.

Jak přežít s poruchami učení
Rádce pro děti

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #DYSGRAFIE 

#DYSLEXIE #DYSORTOGRAFIE 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být 
porucha čtení, potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy 

s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly 
a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují různé podoby problémů 

s učením a také že je spousta cest, které ti mohou pomoci!
189 Kč
161 Kč

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #OVLÁDÁNÍ 

EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
169 Kč

25RÁDCE

Jak přežít s hyperaktivitou  
a poruchami pozornosti
Rádce pro děti s ADHD a ADD 



James J. Crist

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 136 str.

Jak přežít, když nemám 
kamarády

Jak si kamarády získat a udržet

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

#KAMARÁDSTVÍ #SPOLEČNÉ ČTENÍ

Možná si získáváš kamarády tak snadno, jako si 
čistíš zuby, a nemáš problém si je udržet. Ale možná 

je to pro tebe horší než matematické rovnice. 
Tahle kniha ti poradí, jak „prolomit ledy“, když se 

seznamuješ s někým novým, jak si s druhými dětmi 
povídat, aby to bylo všem příjemné, jak společně 

plánovat, zvládat nepříjemné pocity a hlavně jak být 
dobrou kamarádkou, dobrým kamarádem.

269 Kč
229 Kč

199 Kč
169 Kč

26 RÁDCE

Judith M. Glasser; Jill Menkes Kushner 

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 88 str.

Jak přežít,  
když nerozumím emocím

Pomocník k rozvíjení empatie 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#EMOCE #EMPATIE  

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

V této knize najdeš spoustu úkolů, tipů a zábavných 
aktivit, pomůže ti dívat se na věci z různých úhlů 

pohledu, pochopit, že různí lidé projevují své pocity 
různým způsobem, a také díky ní budeš věnovat 

větší pozornost svým vlastním pocitům. Zjistíš, co ti 
napoví, jak se druzí lidé cítí, uvědomíš si souvislosti 

mezi tím, co si myslíš a co cítíš, a také více 
porozumíš tomu, proč různí lidé dávají své pocity 

najevo různým způsobem. 



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

Jméno a příjmení:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Třída: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis rodiče:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBJEDNÁVÁM ZÁVAZNĚ NÁSLEDUJÍCÍ KNIHY Z KATALOGU BRÁNA K DOBRÉMU ČTENÍ:

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KÓD TITUL CENA KS/OBJ
14906501 Ella ve škole 200 Kč
14906701 Dona Carla nikdo nezastaví 200 Kč
14905501 Kouzelné tenisky mého kamaráda Percyho 169 Kč
11312301 Ztraceni v rudolfínské Praze 169 Kč
14905901 V zoo není žádná nuda 169 Kč
11312401 Vílí býlí 229 Kč
14907301 Taje olivového háje 212 Kč
14907601 Moje maminka je nej 169 Kč
14906301 Polární pohádka 191 Kč
14907101 Vánoční hvězda a splněná přání 183 Kč
14905601 Herkules a strašidla 220 Kč
14906801 Herkules na zámku 229 Kč
11309905 Logopedické pohádky 271 Kč
11311701 Jde sem lesem 203 Kč
11312801 Karolínka a její zoo 195 Kč
14905401 Záhada školní půdy 169 Kč
14904901 Gorila a já 254 Kč
14905801 Piráti z Ledového moře 285 Kč
14905201 Bitva na řece Pádu 288 Kč
14906201 Pohodář Tom a já 169 Kč
14906101 Kdo straší školní strašidlo? 183 Kč
14906401 Kocourek, který měl rád déšť 242 Kč
14906601 Tuhej tulipán 237 Kč
14906901 Vránova neobyčejná dobrodružství 254 Kč
11312901 Po stopách stoleté dámy 254 Kč
11205401 Jak se jmenuje tahle knížka? 254 Kč
11309701 Výři nesýčkují 217 Kč
11310801 Knížka proti nudě 220 Kč
11312101 Trénujeme logické myšlení 161 Kč
11312501 Hádanky pro školáky 229 Kč
11206001 Jakou barvu má medvěd? 183 Kč
11312601 Po stopách baroka v Čechách 242 Kč
11311301 Jak to chodí v lidské hlavě 254 Kč
11311401 Po stopách Karla IV. 242 Kč
11311901 Strasti zkoušeného Standy 186 Kč
12503701 Jak přežít, když se často bojím 169 Kč
12503201 Jak přežít, když si nevěřím 183 Kč
12503301 Jak přežít, když si nevím rady se školou 212 Kč
12503401 Jak přežít šikanování 195 Kč
12503501 Jak přežít, když se rodiče rozvádějí 169 Kč
12502901 Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti 183 Kč
12503001 Jak přežít s poruchami učení 161 Kč
12503101 Jak přežít, když mě všechno štve 169 Kč
12503601 Jak přežít, když nemám kamarády 229 Kč
12503801 Jak přežít, když nerozumím emocím 169 Kč
CENA CELKEM / KUSŮ CELKEM



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


