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Ahoj holky a kluci!

Na obálce nového katalogu pro vás je kniha jako brána 
do kouzelného lesa, o kterém se píše v příběhu Černobílé 
prázdniny. Nemusí to ale asi platit pro každého. Pro někoho 
je třeba kniha spíš brána do vězení, kde pak musí přetrpět 
povinné čtení. To je ale přece strašná škoda! Je sice pravda, 
že tak hodně jako ve škole se čte už asi jenom ve vězení, ale to 
je proto, že je to skvělý způsob, jak utéct. Jak utéct do světa 
fantazie, napínavých dobrodružství, velkých citů a silných 
příběhů. Právě proto jsou knihy bránami do jiných světů. A 
bráně se taky někdy říká portál, takže dává docela smysl, 
že dobré knížky najdete právě u nakladatelství Portál. Navíc 
platí, že utéct v tomhle smyslu neznamená se něčeho bát a 
před něčím se schovávat, ale něco úplně jiného. Znamená 
to odpoutat se od obyčejných věcí, vydat se novým směrem 
a poznat něco mimořádného. Kdo by to nechtěl? S dobrou 
knihou to přitom jde tak snadno!

Doufám, že si právě nějakou takovou najdete i mezi těmi, které 
jsme pro vás připravili!

Martin Bedřich 
šéfredaktor

1 kniha 6+ 

2 knihy 8+ 

3 knihy 10+

Doporučený věk

Letí ryba kokrhá

Ten den jsme měli ve škole k obědu pálivou

mexickou polévku s klobásou. Mimochodem chutnala

jako obyčejná salámová polévka, ale byla v ní vysypaná

celá pepřenka, a proto pálila.

Tuukka přišel na oběd pozdě. Panu učiteli trvalo dlouho,

než ho odvázal od topení, protože Provokatér uměl

výborně uzlovat.

„Mám plán,“ ohlásil Tuukka, když si přisedl k našemu

stolu. Podle nás je Tuukka ve vymýšlení plánů nejlepší.

Tuukka je génius.

„Vyplatíme panu učiteli sto eur a dvacet centů za to,

že pro nás uspořádá noc ve škole,“ oznámil Tuukka.

Dál už toho ale moc nevysvětloval. Jakmile ochutnal

mexickou polévku s klobásou, musel vypít pět džbánků

vody, stejně jako my všichni kromě Pateho, který si byl

už potřetí přidat a poprosil kuchařku ještě o pepř.

Pate je někdy opravdu divný.

Samozřejmě, že Tuukkův plán byl jako vždycky dobrý. Sám 

pan učitel přece říkal, že za sto eur a dvacet centů by pro nás 

noc ve škole uspořádal. Jediný problém byl, že jsme měli jenom 

pět eur, ačkoli sbírka probíhala tak dlouho, že si to už nikdo ani 

nepamatoval.
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Timo Parvela 

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE MAGDA VEVERKOVÁ HRNČÍŘOVÁ  

Pevná, 136 str.

Ella a kamarádi

03PRÍBEHY

#LEGRACE #PŘÍBĚHY 

ZE ŠKOLY #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY 

#NOVINKA
ZE ŠKOLY #PRO HOLKY 

ˇˇ

Letí ryba kokrhá

Ten den jsme měli ve škole k obědu pálivou

mexickou polévku s klobásou. Mimochodem chutnala

jako obyčejná salámová polévka, ale byla v ní vysypaná

celá pepřenka, a proto pálila.

Tuukka přišel na oběd pozdě. Panu učiteli trvalo dlouho,

než ho odvázal od topení, protože Provokatér uměl

výborně uzlovat.

„Mám plán,“ ohlásil Tuukka, když si přisedl k našemu

stolu. Podle nás je Tuukka ve vymýšlení plánů nejlepší.

Tuukka je génius.

„Vyplatíme panu učiteli sto eur a dvacet centů za to,

že pro nás uspořádá noc ve škole,“ oznámil Tuukka.

Dál už toho ale moc nevysvětloval. Jakmile ochutnal

mexickou polévku s klobásou, musel vypít pět džbánků

vody, stejně jako my všichni kromě Pateho, který si byl

už potřetí přidat a poprosil kuchařku ještě o pepř.

Pate je někdy opravdu divný.

Samozřejmě, že Tuukkův plán byl jako vždycky dobrý. Sám 

pan učitel přece říkal, že za sto eur a dvacet centů by pro nás 

noc ve škole uspořádal. Jediný problém byl, že jsme měli jenom 

pět eur, ačkoli sbírka probíhala tak dlouho, že si to už nikdo ani 

nepamatoval.

Po obědě jsme šli vrátit láhve do obchodu. Pan učitel

je chtěl rychle odnést ze třídy, protože mu připomínaly

to-co-teď-nebudu-jmenovat.

„Lorda Voldemorta?“ zeptal se Pate.

„Noc ve škole,“ odpověděli jsme mu všichni a pan učitel

znovu zazpíval Letí ryba kokrhá.

Pan učitel šel ve frontě jako první a nesl dvě tašky plné láhví.

My jsme ho ve dvojicích následovali. Všichni jsme mezi sebou 

drželi jednu tašku láhví. Připomínali jsme cinkající stonožku.

Tuukka měl na hlavě parádní klobouk. Byl to vysoký cylindr, 

který si vypůjčil ve školním skladu kostýmů. Nechtěl nám říct proč, 

ale nejspíš si myslel, že když všechny ty láhve vrátíme, tak se z něj 

stane boháč. My ostatní jsme měli samozřejmě čepice, jenom pan 

učitel si ve š
kolní dílně půjčil chrániče sluchu, aby už ani jednou 

nezaslechl, jak se mluví o tom-co-teď-nebudu-jmenovat.

„Tak vy jste přišel s celou rodinou,“ prohodil pán

v obchodě k našemu učiteli, když jsme vyskládali všechny

vratné láhve do automatu..

„Prosím?“ otázal se učitel a nadzdvihl si chrániče sluchu.

„Že společný koníček spojuje rodinu,“ zakřičel prodavač.

„Nejsou moje,“ upřesnil pan učitel.

„Ty láhve, nebo ty děti?“ zeptal se ho prodavač.

„Oni si myslí, že pro ně uspořádám to-co-teď-nebudu-

-jmenovat,“ vysvětlil pan učitel.

„Ty láhve, nebo ty děti?“ zajímal se prodavač.

„Ale já to neudělám,“ řekl učitel rozhodně.

„Co?“ chtěl vědět ten pán.

„NOC VE ŠKOLE!“ vykřikli jsme v tu chvíli všichni.

249 Kč
199 Kč

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/ella-a-kamaradi?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/ella-ve-skole?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Stanislava Reschová

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 64 str.

Mravenečkova 
dobrodružství

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#PRVNÍ ČTENÍ #POHÁDKA 

#ZVÍŘÁTKA #NOVINKA

Alan Marshall

PŘEKLAD ZORA WOLFOVÁ

Brož., 288 str.

Už zase skáču přes kaluže

#DOBRODRUŽSTVÍ #PRO HOLKY #PRO KLUKY #KLASIKA #NOVINKA

Dnes již klasický příběh chlapce Alana, 
který se vrací po operaci ochrnutých 
nohou zpět do života běžného kluka. 
Díky pevné vůli, optimismu a podpoře 
milujících rodičů se mu to podaří 
a může prožívat podobné dětství 
jako zdravé děti, včetně klučičích 
pranic, toulek australskou buší, plavání 
a ježdění na koni.

Mraveneček se opět vydává na cestu. 
Tentokrát je to ale cesta opravdu 
dobrodružná! Mraveneček musí 

zachránit svého zraněného strýčka, který 
se vydal na průzkum až k dalekému 

řepnému poli. Cestou malý dobrodruh 
potkává mnoho hmyzích kamarádů, ale 

i nepřátel, před kterými je třeba se mít 
opravdu na pozoru.

Alan MarshallAlan Marshall

PŘEKLAD ZORA WOLFOVÁPŘEKLAD ZORA WOLFOVÁ

Brož., 288 str.Brož., 288 str.

Už zase skáču přes kalužeUž zase skáču přes kaluže

Dnes již klasický příběh chlapce Alana, Dnes již klasický příběh chlapce Alana, 
který se vrací po operaci ochrnutých který se vrací po operaci ochrnutých 
nohou zpět do života běžného kluka. nohou zpět do života běžného kluka. 
Díky pevné vůli, optimismu a podpoře Díky pevné vůli, optimismu a podpoře 

329 Kč
263 Kč

04 PRÍBEHYˇˇ

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

VYJDE 

V KVĚTNU 

2019

199 Kč
159 Kč

https://obchod.portal.cz/beletrie/uz-zase-skacu-pres-kaluze?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/mraveneckova-dobrodruzstvi?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/mravenecek-na-cestach?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Renata Šindelářová

ILUSTRACE 
LIBOR DROBNÝ

ILUSTRACE VIKTOR SVOBODA

Brož., 128 str.

Ztraceni 
v rudolfínské 

Praze

05PRÍBEHY

DOBRODRUŽSTVÍ #HRA 

PRO JEDNOHO HRÁČE 

#NAŠE DĚJINY #PRO 

HOLKY #PRO KLUKY

#ZVÍŘATA #DETEKTIVKA #NAPĚTÍ #PRO HOLKY #PRO KLUKY #NOVINKA

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

v Praze Rudolfa II. A spolu s nimi se tam 
můžeš ocitnout i ty a na tobě bude záležet, jak 

to všechno nakonec dopadne!

ILUSTRACE VIKTOR SVOBODA

239Kč
191 Kč

ˇˇ

199 Kč
159 Kč

Renata Šindelářová

v rudolfínské 

Jiří W. Procházka a Klára Smolíková

Pevná, 152 str.

Případ ztraceného koně
Tajná dvojka A+B

Další detektivní příběh Tajné dvojky 
A+B. Bára s Arturem tentokrát pátrají 
po osudu černého hřebce, který se 
ztratil během natáčení fi lmu. Kdo 
by mohl chtít ukrást tak vzácné zvíře 
a proč? Pomáhat Tajné dvojce bude 
opět pes Sherlock a možná i pozorný 
čtenář, na konci každé kapitoly 
jsou prověřovány i jeho detektivní 
a pozorovací schopnosti.

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/ztraceni-v-rudolfinske-praze?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/pripad-ztraceneho-kone?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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. 

06
#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#DOBRÉ A ŠPATNÉ #ZE 

ŽIVOTA #NOVINKA

249 Kč
199 Kč

PRÍBEHYˇˇ

239Kč
191 Kč

Dvojkniha představuje sedm 
situací z běžného života dětí, 

z jedné strany jsou to příběhy 
o správných rozhodnutích 

a dobrých koncích. Z té druthé 
naopak, jak ten samý příběh 

bude vypadat a končit, když se 
rozhodneš špatně?

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE MICHAELA 
BERGMANNOVÁ 

Pevná, 96 str.

Na rozcestí 
ke štěstí/od štěstí

06 PRÍBEHY

Dvojkniha představuje sedm Dvojkniha představuje sedm 
situací z běžného života dětí, situací z běžného života dětí, 

z jedné strany jsou to příběhy z jedné strany jsou to příběhy 

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE MICHAELA ILUSTRACE MICHAELA ILUSTRACE MICHAELA 
BERGMANNOVÁ BERGMANNOVÁ 

Pevná, 96 str.

Na rozcestí 
ke štěstí/od štěstí

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/na-rozcesti-ke-stesti-od-stesti?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/taje-olivoveho-haje?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE LUCIE DVOŘÁKOVÁ

Pevná, 184 str.

Modrá hodina

#POHÁDKA #SPOLEČNÉ ČTENÍ #PRO HOLKY #PRO KLUKY #NOVINKA

Pohádková knížka vypráví o bytostech, 
které přicházejí na svět ze snů lidí 
a zvířat, o netopýrech, kteří na půdě 
vychovávají svá mláďata a ochotně se 
ujmou i jednoho malého dráčka, o dvou 
sourozencích na letních prázdninách, 
o jejich dědečkovi, který kdysi býval 
pilotem dopravního letadla, a o zvláštním 
tvorovi, jenž se jmenuje Medrysous.

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

195 Kč
156 Kč

tvorovi, jenž se jmenuje Medrysous.

Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE LUCIE DVOŘÁKOVÁ

Pevná, 184 str.

Modrá hodina

Pohádková knížka vypráví o bytostech, 
které přicházejí na svět ze snů lidí 
a zvířat, o netopýrech, kteří na půdě 
vychovávají svá mláďata a ochotně se 

299 Kč
239 Kč

07PRÍBEHYˇˇ

Eva Horáková

Pevná, 64 str.

Zvířátka 
První čtení, to nic není

Kniha pohádek pro první čtení 
genetickou metodou. Krátké příběhy 
o zvířátkách, které jsou psány velkými 
tiskacími písmeny a jsou přiměřeně 
krátké, aby je děti stihly během 
vyučovací hodiny nebo za domácí úkol 
přečíst celé.

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

VYJDE 

V KVĚTNU 

2019

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/zviratka-prvni-cteni-to-nic-neni?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/modra-hodina?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Pevná, 120 str.

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#ZVÍŘATA #POHÁDKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#NOVINKA

Pádil jsem nazdařbůh lesem, zakopával o kořeny, 
málem jsem si vypíchl oko o větev, na obličej se mi 

lepily pavučiny, ale ten zuřivýsalám na nožičkách se pořád hnal za mnou. Pelášil, 

až mu dlouhé uši vlály jako plácačky na mouchy, 
a v očích mu zlomyslně blýskalo.„Kde – é – máš – eh – páníčka?“ snažil jsem se ho v běhu 

odlákat. „Doma tě – é – čeká buftíček!“ (Tady to vidíte – 

z toho leknutí jsem zase zapomněl říkat r a ř.)
Ovšem rozběsněný Bivoj se nedal nachytat, dokonce 

ho to zřejmě rozběsnilo ještě víc, protože najednou 

vyskočil do vzduchu a chňapl mi po zádech. Naštěstí 

se mi zakousl jenom do trička a to nevydrželo, takže 

jezevčíkovi zůstal kus látky v zubech. Asi si myslel, 

že je to kus mě samotného, protože začal s vrčením 

mrskat cárem sem a tam, jako když chce šelma usmrtit 

kořist. Což mi poskytlo aspoň malý náskok, než ta 
příšera pozná, že větší kus kořisti ještě běhá po lese. 

Využil jsem toho, z posledních sil jsem zrychlil
a za chvíli jsem s úlevou zjistil, že štěkání slábne 
a vzdaluje se.Vyběhl jsem z lesa na malou mýtinku, otáčel jsem 

se, abych zjistil, jestli mám Bivoje pořád v patách, 

a najednou mi zmizela země pod nohama; lépe 
řečeno pod jednou nohou. Pravá teniska se mi 
probořila vedle velkého pařezu a zajela do hlíny jako 

nůž do másla.Ale pak se stalo něco, s čím bych nikdy nepočítal. 
Uslyšel jsem tlumené řinčení a potom láteření: 

„Hromsecmazecjezevec, kdo mi to šlape do obýváku?!“

Zavrtěl jsem hlavou, protože jsem dostal strach, že už 

z té honičky blouzním. Copak pařez může mluvit? 

Nohu jsem měl ale pořád zapadlou v díře, takže jsem 

se nemohl podívat, co to tam dole je. Dokonce jsem 

měl pocit, že mě někdo drží za kotník.
„Pomoc!“ vykřikl jsem. „Nechte mě, já nic neudělal!“

„Ale udělal, čuliníku navoněná! Totiž uličníku 
umouněná!“Sevření povolilo. Pomalu jsem nohu vytáhnul, dřepl 

jsem si a opatrně jsem nahlédl do otvoru. Dopadalo 

do něj dost světla na to, abych viděl dovnitř, 
a neuvěříte mi, co jsem tam spatřil!
Uprostřed podzemní nory stál jezevec v županu, na 

nose měl kulaté brýle, na hlavě pletený baret, na 
nohou chemlonové bačkory, v puse fajfku, ruce 
založené v bok a ukrutánsky se mračil.

275 Kč
220 Kč

08 PRÍBEHYˇˇ

Když se malý Honzík vydá na prázdniny k 
pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně 
na zvířata, která má moc rád. Nejprve se 
seznámí s mysliveckým psem Bivojem a 

není to zrovna příjemný zážitek (hodně 
štěkání a utíkání), ale díky němu pozná 
i ostatní zvířátka z lesa a hlavně jezevce 

Petra, se kterým ho pojí jedno dávné 
rodinné tajemství. 

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Černobílé prázdniny 
Lucie Šavlíková

Vyběhl jsem z lesa na malou mýtinku, otáčel jsem 
se, abych zjistil, jestli mám Bivoje pořád v patách, 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRAILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/cernobile-prazdniny?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Petr Horáček 

Pevná, 32 str.

O myšce, která se 
nebála 

#POHÁDKA #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #ZVÍŘATA 

#KRÁSNÉ ILUSTRACE 

#NOVINKA

Jednoho rána se myška rozhodla, že 
půjde do lesa na průzkum. „Ničeho 

se neleknu,“ řekla ostatním zvířátkům. 
A opravdu, ani vlk, ani medvěd, 

a dokonce ani los ji nevystrašili. Jak to 
ale dopadlo, když v lesním domečku 
našla malé, bílé, chlupaté… koťátko? 

Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 112 str.

Herkules na zámku

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

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
215 Kč

09ˇˇPRÍBEHY

199 Kč
159 Kč

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/o-mysce-ktera-se-nebala?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/papuchalk-petr?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/herkules-na-zamku?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/herkules-a-strasidla?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 88 str.

Jde sem lesem
Bylinková pohádka

#POHÁDKA #PRO HOLKY #PRO KLUKY #SPOLEČNÉ ČTENÍ #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Daniela Schreiter

PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ

Pevná, 160 str.

Stínka
Jaké to je být jiná? 

#KOMIKS #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #AUTISMUS 

#NOVINKA

Autorka je mladá žena s autismem, se 
kterým se rozhodla seznámit své okolí 

a nyní i vás, čtenáře, prostřednictvím 
komiksu. Tak prý bude většina situací 

přece mnohem jasnější – a hele, když to 
k tomu bude taky tu a tam vtipné, zároveň 
čtenáře zbavím strachu dotknout se toho 

tématu, ne? Humor s lehkostí přeskočí 
práh stydlivosti.

299 Kč
239 Kč

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 88 str.

Jde sem lesem
Bylinková pohádka

239 Kč
191 Kč

10 PRÍBEHYˇˇ

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. 

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Bylinková pohádka

HOLKY #PRO KLUKY #SPOLEČNÉ ČTENÍ #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/stinka?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/jde-sem-lesem?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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.

Denisa Ryšková

ILUSTRACE JAN DUNGEL

Pevná, 96 str.

Jaké by asi bylo mít doma 

229 Kč
183 Kč

#PRO HOLKY #PRO 

KLUKY #ZVÍŘATA 

#NOVINKA

249 Kč
199 Kč

KLUKY #ZVÍŘATA V ZOO

zoologickou zahradu? Karolínka v jedné 

Karolínka 
a její zoo

VYJDE 

V DUBNU 

2019
Patrick M. Agot

ILUSTRACE JAN DUNGEL
PŘEKLAD PAVLA LE ROCH

Pevná, 48 str.

Příběhy z amazonského 
pralesa 

V amazonském pralese je živo. Ať už je to 
volba krále pralesa, holý boj o život nebo 

hledání pokladů, pořád se něco děje. 
Vydejte se za dobrodružstvím, poznáním 

i legrací! Provázet vás bude moudrý 
lenochod, chytrý makak, líný tapír, 

pestrobarevný papoušek, spravedlivý 
jaguár a mnoho dalších zvířecích 

obyvatel pralesa.

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/karolinka-a-jeji-zoo?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/pribehy-z-amazonskeho-pralesa?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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 #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Příběh o osmileté holčičce a hodné gorile, 
která ji adoptuje z dětského domova. Malá 
Jonna se nejprve Gorily bojí, myslí si, že 
ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí. 
Ukáže se, že Gorila – mimochodem horlivá 
čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je 
Oliver Twist – sice žije v nepředstavitelném 
nepořádku, ale dokáže Jonně poskytnout 
lásku a pocit bezpečí, které jí v dětském 
domově chyběly. Nad nově vzniklou idylou 
se však začnou stahovat mračna...

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYIPŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ
Pevná, 144 str.Pevná, 144 str.

Příběh o osmileté holčičce a hodné gorile, Příběh o osmileté holčičce a hodné gorile, 
která ji adoptuje z dětského domova. Malá která ji adoptuje z dětského domova. Malá 
Jonna se nejprve Gorily bojí, myslí si, že Jonna se nejprve Gorily bojí, myslí si, že 
ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí. ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí. 
Ukáže se, že Gorila – mimochodem horlivá Ukáže se, že Gorila – mimochodem horlivá 
čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je 

299 Kč
239 Kč

12

335 Kč
268 Kč

PRÍBEHYˇˇ

Gorila a já

ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

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

unesou piráti a Siri se ji vydává hledat. 
Cestou zažívá mnohá dobrodružství: 

pozná lovkyni bílých vlků, naučí se střílet 
z pušky, ztroskotá na ostrůvku a zachrání 

mládě mořské panny. Podaří se jí sestřičku 
najít, zachránit a porazit pirátského 

kapitána Bělohlava? 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/gorila-a-ja?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/pirati-z-ledoveho-more?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Olga Stehlíková

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Brož, 136 str.

Kluci netančej!

13PRÍBEHY

Elfriede Wimmer

PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Brož., 120 str.

Pohodář Tom a já

#PRO KLUKY #LEGRACE 

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

Elfriede Wimmer

PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Brož., 120 str.

Pohodář Tom a já

Zábavná knížka popisuje 
s vtipem, nadhledem, ale 
zároveň s porozuměním 
každodenní sny, problémy 

199 Kč
159 Kč

ˇˇ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#NAPĚTÍ #KAMARÁDSTVÍ 

#TANEC #NOVINKA

PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Pohodář Tom a já

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

Děj příběhu je situovaný do současné Prahy, 
vystupují v něm obyčejní školáci s láskou 

k baletu – tanci a hudbě, kteří jsou pro svou 
vášeň ochotni leccos obětovat. Malí tanečníci 

z uměleckého baletního souboru se chystají 
na baletní soutěž a naučí se nejen své 

vystoupení, ale také jak bojovat s předsudky, 
zorientovat se sám v sobě a přijmout svou 

i cizí jinakost.

249 Kč
199 Kč

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/kluci-netancej?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/pohodar-tom-a-ja?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Ľuboslav Paľo

PŘEKLAD DANIEL RUŠAR

Pevná, 32 str.

Haló, haló, paní Kočko!

#POHÁDKA #PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #PRVNÍ ČTENÍ #KRÁSNÉ 

ILUSTRACE #NOVINKA

Ale už bylo pozdě. Co si teď SAMI a VE TMĚ počnou?

A paní KOČK A si zatím škodolibě olizovala vousky. 

„Mňam, mňam, to bude dneska hostina,“ těšila se. 

halo_halo_pani_kocko_zlom.indd   24

10.08.2018   12:28:25

Ale už bylo pozdě. Co si teď SAMI a VE TMĚ počnou?

A paní KOČK A si zatím škodolibě olizovala vousky. 

„Mňam, mňam, to bude dneska hostina,“ těšila se. 

Myšáci spatřili velký červený hrnec. 
Za ním se šklebila černá KOČK A. „Konečně vás mám!“„Pomóc, pod hrnec ne!“ křičeli Tim a Pim. 

halo_halo_pani_kocko_zlom.indd   23

10.08.2018   12:28:23

199 Kč
159 Kč

14 PRÍBEHYˇˇ

Obrázková kniha o myších brášcích obsahuje 
vše, co má dětská knížka pro nejmenší 

čtenáře mít: bláznivé a mistrovsky úchvatné 
ilustrace, rošťáctví, humor, jednoduchý 

příběh plný napětí, chytlavou říkanku 
a poselství o hodnotě spolupráce a přátelství, 

které překonaná všechny nesnáze. Jedná 
se o jednu z nejoblíbenějších dětských 

obrázkových knih na Slovensku.

Haló, haló, paní Kočko!

Obrázková kniha o myších brášcích obsahuje Obrázková kniha o myších brášcích obsahuje 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/halo-halo-pani-kocko?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


15PRÍBEHY

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

ˇˇ
#PRO HOLKY #LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ #KAMARÁDKY #PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY #NOVINKA

299 Kč
239 Kč

299 Kč
239 Kč

Ale už bylo pozdě. Co si teď SAMI a VE TMĚ počnou?

A paní KOČK A si zatím škodolibě olizovala vousky. 

„Mňam, mňam, to bude dneska hostina,“ těšila se. 

halo_halo_pani_kocko_zlom.indd   24

10.08.2018   12:28:25

Hedvika s Lindou mají jen a jen dobré úmysly, 
ale většinou se to nějak zvrtne a všechno 
dopadne docela jinak. Kdo může za to, že 
spolužačka se tak vžila do role splašeného koně, 
že ji musely zavřít do přístěnku, aby se uklidnila, 
a pak na ni zapomněly? Proč plní tatínek knedlíky 
ohavnostmi a dědeček s babičkou se ještě 
k tomu olizují až za ušima?
První díl úspěšné série o malé Hedvice. 

VYJDE 

V DUBNU 

2019

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 136 str.

Ve škole se dějou věci!

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

Pevná, 128 str.

Vránova neobyčejná 
dobrodružství

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…

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/ve-skole-se-dejou-veci?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/vranova-neobycejna-dobrodruzstvi?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#ČEŠTINA #ŠKOLA HROU 

#NOVINKA

275 Kč
220 Kč

16 PRÍBEHYˇˇ

Lenka Zemanová; 
Michaela Bergmannová

Pevná, 144 str.

Fi a Flo 
Vědecký i fantastický příběh 

o skloňování podstatných jmen

Kniha zkušené autorské dvojice doplňuje jejich 
dvě velmi úspěšné předchozí knihy, Výři nesýčkují 

a Strasti zkoušeného Standy. Zaměřuje se tentokrát 
na obtížnou a cvičebními materiály opomíjenou 
oblast, jíž je skloňování podstatných jmen. Knihu 
tvoří napínavý příběh s prvky sci-fi , v němž vedle 

dětí vystupují mimozemšťanky Fi a Flo.

17

Když se odpoledne vrátil Franta 
s maminkou ze školy, šel si hrát 
do pokojíčku. Dneska neměl 
žádné úkoly, a tak se rozhodl, 
že vyzkoumá, kde jsou schované Fi a Flo. Seznámil se 

s nimi nečekaně včera večer 
před usnutím, ale dneska je 
ještě neviděl. 

Když se kočka Elisabeth najedla, šla si lehnout do svého pelíšku. Byl jako dělaný pro líné domácí kočky, které nechtějí běhat venku, chtějí se jen nechat doma rozmazlovat. Chovala se tak trochu jako princezna nebo aspoň žena pana knížete na nějakém zámku.

a
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17

s nimi nečekaně včera večer 
před usnutím, ale dneska je 
ještě neviděl. 

S kočkami je to pořád stejné, jen by předly 

a nechaly se hladit. Ale Franta neměl na hraní 

s kočkou náladu, chtěl najít své nové 
kamarádky Fi a Flo. 

Musel překročit kočku, která se mu lísala 

kolem nohou a chtěla si hrát. 

fi_a_flo_zlom.indd   17

22.11.2018   8:47:14

S kočkami
a nechaly se hladit. Ale Franta neměl na hraní 

kočkou náladu, chtěl najít své nové 
kamarádky Fi a Flo. 

Musel překročit kolem nohou a chtěla si hrát. 

16

Bylo jí divné, že nikdo nevstává 
a nedává jí snídani, a tak skočila na 
postel vedle Franty. Ten se probudil, 
uviděl, kolik je hodin, a rychle běžel 
vzbudit rodiče. Všichni spěchali 
a nestihli se ani nasnídat. Bez kočky 
by přišli pozdě do školy i do práce.

a kočka

Kočce to bylo docela jedno, ale vadilo jí, že nedostala 
snídani. Naštěstí si maminka 

těsně před odchodem hladové 
kočky všimla a rychle jí nasypala do misky pár granulí. 

Franta se probudil leknutím. Jeho kočka Elisabeth mu olízla ruku a stočila se do klubíčka vedle něj. Jenže byl čas vstávat a běžet do školy. Dneska zaspali i rodiče a všechny zachránila kočka. 

fi_a_flo_zlom.indd   16

22.11.2018   8:47:12

Elisabeth najedla, šla si 
pelíšku. Byl jako dělaný pro líné domácí 

rozmazlovat. Chovala 
princezna nebo aspoň žena pana knížete na 

S 
a nechaly se hladit. Ale Franta neměl na hraní 

s 
kamarádky Fi a Flo. 

Musel překročit kolem nohou a chtěla si hrát. 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/fi-a-flo?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/vyri-nesyckuji?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/strasti-zkouseneho-standy?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


#PRO KLUKY #PRO HOLKY #DĚJINY 
#NAŠE ZEMĚ #KVÍZY

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#DĚJEPIS #NAŠE ZEMĚ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #UMĚNÍ 

#DĚJEPIS #PRŮVODCE #NAŠE ZEMĚ

#NAŠE ZEMĚ #KVÍZY

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

rébusy a hádankami.

Lenka Pecharová

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 144 str.

Po stopách Karla IV.

285 Kč
228 Kč

299 Kč
239 Kč

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
228 Kč

17

Když se odpoledne vrátil Franta 
s maminkou ze školy, šel si hrát 
do pokojíčku. Dneska neměl 
žádné úkoly, a tak se rozhodl, 
že vyzkoumá, kde jsou schované Fi a Flo. Seznámil se 

s nimi nečekaně včera večer 
před usnutím, ale dneska je 
ještě neviděl. 

Když se kočka Elisabeth najedla, šla si lehnout do svého pelíšku. Byl jako dělaný pro líné domácí kočky, které nechtějí běhat venku, chtějí se jen nechat doma rozmazlovat. Chovala se tak trochu jako princezna nebo aspoň žena pana knížete na nějakém zámku.
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17

s nimi nečekaně včera večer 
před usnutím, ale dneska je 
ještě neviděl. 

S kočkami je to pořád stejné, jen by předly 

a nechaly se hladit. Ale Franta neměl na hraní 

s kočkou náladu, chtěl najít své nové 
kamarádky Fi a Flo. 

Musel překročit kočku, která se mu lísala 

kolem nohou a chtěla si hrát. 

fi_a_flo_zlom.indd   17

22.11.2018   8:47:14

POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 17

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Kniha ke stému výročí vzniku Československa prochází 
jednotlivými roky republiky a v každém z nich upozorňuje na 
zajímavosti, které se tehdy udály. Zvídavé děti se tak dozvědí 
nejen zásadní historické skutečnosti, ale i to, kdy byla vynalezena 
hra Pexeso, kdo vymyslel kontaktní čočky nebo co znamená 
zkratka SUNAR. Knihu provázejí kvízy a dobové vtipy.

Lenka Pecharová

Pevná, 184 str.

Po stopách stoleté dámy
Naše země 1918 – 2018 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-karla-iv?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-stolete-damy?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-baroka-v-cechach?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Zuzana Pospíšilová

Pevná, 128 str.

Hádanky pro školáky
5 x 50 hádanek 

k veselému procvičování

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#LOGIKA #HÁDANKY

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #HÁDANKY #NOVINKA

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #HÁDANKY 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

249 Kč
199 Kč

269 Kč
215 Kč

18 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

Autor představuje svůj osobní výbor nejhezčích 
logických a matematických hádanek, ukazuje základní 
způsoby řešení a vyjadřuje své přesvědčení o nutnosti 
vyhnout se těžkopádnému počítání ve prospěch 
kreativně-elegantního způsobu řešení. 

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

dějepisu, přírodopisu a angličtiny.

Holger Dambeck

Brož., 176 str.

Přijdou tři logici do baru...
100 nejhezčích logických 
a matematických hádanek

k veselému procvičování

předmětů: z češtiny, vlastivědy, 
dějepisu, přírodopisu a angličtiny.

PŘEKLAD ANNA CHEJNOVSKÁ
ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

Raymond M. Smullyan

Brož., 200 str.

Jak se jmenuje tahle knížka?

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.

299 Kč
239 Kč

PŘEKLAD ANTONÍN VRBA, HANUŠ KARLACH

ILUSTRACE ANETA ŽABKOVÁ

https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/jak-se-jmenuje-tahle-knizka?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/prijdou-tri-logici-do-baru?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/hadanky-pro-skolaky?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 19

Renata Škaloudová

ILUSTRACE PAVEL KOUTSKÝ

Pevná, 112 str.

Rozumí koza petrželi?
... a další „tosejentakříká“

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #VELIKONOCE #KŘESŤANSTVÍ #NOVINKA

Co se může tahat z chlupaté deky? Cucky. 
Dá se najít jehla v kupce sena? Ano, ale 
píchne to. Jak kouká tele na nová vrata? 

Nijak, nezajímají ho. Dospělí někdy 
mluví tak zvláštně. A když se jich zeptáte, 

řeknou: „Nechytej mě za slovo, TO SE 
JEN TAK ŘÍKÁ.“ Pak se v tom vyznejte… 

Ale víte co? Třeba se v tom s pomocí této 
knížky opravdu trochu vyznáte.

249 Kč
199 Kč

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#ČEŠTINA #NOVINKA

Marek Kita,
Dorota Łoskot-Cichocka

PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH

Pevná, 104 str.

Čekání na Velikonoce
Přes půst ke Zmrtvýchvstání

Autorská dvojice knihy Čekání na Vánoce 
připravila pro děti průvodce postní dobou 
a Svatým týdnem. Kniha je koncipovaná jako 
40denní putování, během něhož je každý 
týden zaměřen na jednu oblast Ježíšova 
působení (uzdravování, učení v podobenstvích, 
setkání s nejrůznějšími lidmi…) a které 
malé čtenáře postupně vede k seznámení 
se s novozákonním příběhem až po jeho 
vyvrcholení při velikonočních událostech. 

Dorota Łoskot-Cichocka

PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH

Pevná, 104 str.

Čekání na Velikonoce
Přes půst ke Zmrtvýchvstání

Autorská dvojice knihy Čekání na Vánoce 
připravila pro děti průvodce postní dobou 
a Svatým týdnem. Kniha je koncipovaná jako 
40denní putování, během něhož je každý 
týden zaměřen na jednu oblast Ježíšova 

299 Kč
239 Kč

VYJDE 

V DUBNU 

2019

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/rozumi-koza-petrzeli?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/cekani-na-velikonoce?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Iva Nováková

Brož, 64 str.

S penězi si poradím
Finanční gramotnost pro žáky 

1. stupně ZŠ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#MATEMATIKA #PENÍZE 

#FINANČNÍ GRAMOTNOST 

#NOVINKA

159 Kč
127 Kč

20 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

159 Kč
127 Kč
159 Kč

1

„Mami,“ ptala se jednou u supermarketu Zuzka. „Za půjčení nákupního vozíku 

se musí platit?“ „Ne, jak tě to napadlo?“ divila se maminka. „Vždy  jsi tam strčila 

nějakou minci,“ nedala se odbýt Zuzka. „Ano, ale tu si pak zase vezmu zpátky,“ 

začala vysvětlovat máma. „Tak proč ji tam dáváš?“ přerušila ji nechápavě sestra.

„Je to dobře vymyšlené,“ pokračovala maminka. „Kdyby tento systém nebyl, lidé 

by nechávali vozíky kdekoli. Třeba hned u auta. Dovedeš si představit, jak by to 

na parkovišti vypadalo?“ „No, to by byl binec,“ smála se Zuzka. „Jako někdy 

ve vašem pokojíčku,“ dodala ještě máma.
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  1.  Muž, který prodává v obchodě
  2. íslo k odemknutí platební karty
  3. daj, který in ormuje, kolik co stojí
  . Pokladna jinak  . Papírové peníze  . Velká prodejna  . Lidé jezdí do obchodu na...

  . Věc na přenášení       koupeného zboží  . V bance si můžeme       zřídit...1 . Kovové peníze11. Žena, která prodává       v obchodě12. Přístroj k výběru       hotovosti (platební       kartou)13. Opak slova       zlevnit1 . Slouží       k bezhotovostnímu       placení v obchodě1 . Peněžní ústav1 . Věci, peníze, nápady,       které vlastníme 1 . Opak slova kupovat
„A mami,“ ptala se ještě Zuzka, „jaké mince se dávají do nákupního košíku?“ 

„Většinou pětikoruna nebo desetikoruna.“ 
„A co když je zrovna nemáš?“
„To se mně nikdy nestane,“ usmívala se maminka. 

„Nosím na klíčích přívěsek se žetonem, který je 

stejně velký jako mince. Používám ho k vyzvedávání 

nákupního vozíku. Mám ho u sebe vždy, bez klíčů 

totiž z domova nikdy neodejdu.“
 

13

V obchodě platí máma i táta platební kartou. Funguje to podobně. Peníze za 

nákup se odečtou z účtu. „Když stojí nákup do pětistovky, stačí kartu přiložit 

k platebnímu terminálu a je hotovo,“ poučil mě táta. „Pokud je částka vyšší,

musím zadat svůj PIN – číselný klíč k odemknutí karty. Tohle číslo znám 

zpaměti. Jestlipak víš proč, Davide?“ „No, určitě proto,“ přemýšlel jsem nahlas,

„aby kartu nemohl někdo zneužít. Třeba nějaký zloděj. Ukradl by ji a vybral

všechny peníze z účtu.“ „Správně,“ souhlasil tatínek. „Platební kartu si musíme 

dobře hlídat a PIN nikomu neprozrazujeme. V případě ztráty musíme zavolat 

do banky a kartu zablokovat.“

PLATIT KARTOU JE VELMI.................................................................

V obchodech můžeme platit hotově nebo platební kartou.
PO

jen hotovými penězi.
HE

Platební karta je z papíru.

Z
z plastu.

HO
PIN je číselný klíč k odemknutí karty.

DL
k zamknutí karty.

MO

Platební kartou můžemevybírat hotové peníze
z domácího trezoru.

LÁ
z bankomatu.

NÉ
Nejlepší je si PIN zapsat na zadní stranu karty.

P
dobře zapamatovat.

A

V případě ztráty karty
musíme

zavolat do banky a kartu zablokovat. RY
rychle vybrat všechny peníze z účtu. O

Při platbě kartou se peníze přičtou na účet platícího.
SL

odečtou z účtu platícího.
CH

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení.
LÉ

jen pro platby v hotovosti.
ST

KARTA SLOUŽÍ I K VÝBĚRU HOTOVOSTI Z BANKOMATU.

1. Vybarvi políčka za správnou odpovědí. 2. Tajenku (vybarvená políčka shora dolů) zapiš do bubliny.

Autorský pracovní sešit k fi nanční 
gramotnosti pro žáky základní školy je 

určený k procvičování základních pojmů 
a poznatků ze světa fi nancí (vlastnictví, 

potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy 
a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, 

plánování apod.) Vše jako obvykle probíhá 
formou zábavného luštění a doplňování. 

https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/s-penezi-si-poradim?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Příběh kluka Filipa (a jeho mozku), 
který se chce dozvědět něco 

o psychologii, co a proč se nám 
v hlavě odehrává. Jednotlivé 

kapitoly se věnují například 
našemu vnímání, citům a pocitům, 

pozornosti, paměti a učení, 
srozumitelně pro zvídavé školáky. 

299 Kč
239 Kč

Petra Štarková

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Pevná, 116 str.

Jak to chodí v lidské hlavě

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #PSYCHOLOGIE 

#PRŮVODCE 

299 Kč
239 Kč

POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 21

1

„Mami,“ ptala se jednou u supermarketu Zuzka. „Za půjčení nákupního vozíku 

se musí platit?“ „Ne, jak tě to napadlo?“ divila se maminka. „Vždy  jsi tam strčila 

nějakou minci,“ nedala se odbýt Zuzka. „Ano, ale tu si pak zase vezmu zpátky,“ 

začala vysvětlovat máma. „Tak proč ji tam dáváš?“ přerušila ji nechápavě sestra.

„Je to dobře vymyšlené,“ pokračovala maminka. „Kdyby tento systém nebyl, lidé 

by nechávali vozíky kdekoli. Třeba hned u auta. Dovedeš si představit, jak by to 

na parkovišti vypadalo?“ „No, to by byl binec,“ smála se Zuzka. „Jako někdy 

ve vašem pokojíčku,“ dodala ještě máma.
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  1.  Muž, který prodává v obchodě
  2. íslo k odemknutí platební karty
  3. daj, který in ormuje, kolik co stojí
  . Pokladna jinak  . Papírové peníze  . Velká prodejna  . Lidé jezdí do obchodu na...

  . Věc na přenášení       koupeného zboží  . V bance si můžeme       zřídit...1 . Kovové peníze11. Žena, která prodává       v obchodě12. Přístroj k výběru       hotovosti (platební       kartou)13. Opak slova       zlevnit1 . Slouží       k bezhotovostnímu       placení v obchodě1 . Peněžní ústav1 . Věci, peníze, nápady,       které vlastníme 1 . Opak slova kupovat
„A mami,“ ptala se ještě Zuzka, „jaké mince se dávají do nákupního košíku?“ 

„Většinou pětikoruna nebo desetikoruna.“ 
„A co když je zrovna nemáš?“
„To se mně nikdy nestane,“ usmívala se maminka. 

„Nosím na klíčích přívěsek se žetonem, který je 

stejně velký jako mince. Používám ho k vyzvedávání 

nákupního vozíku. Mám ho u sebe vždy, bez klíčů 

totiž z domova nikdy neodejdu.“
 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#HUDBA #NOVINKA

PŘEKLAD MARTIN VESELKA
ILUSTRACE JERZY GRUCHOT A  WOJCIECH KOSS 

Zuzanna Kisielewska

Pevná, 128 str.

12 půltónů
Kniha o hudbě

Kniha se originálním způsobem zabývá 
hudbou ve všech jejích možných podobách. 
Je nutné slyšet, aby se člověk radoval 
z hudby? Kdy vznikl první hudební hit? 
Jak hudba působí na city? Jak a proč se 
liší hudební cítění v různých oblastech 
světa. Kniha je plná originálních otázek 
a překvapivých odpovědí. Dozvíš se, kdo 
použil most jako hudební nástroj, jak vypadá 
melodie, proč je v Asii víc lidí s absolutním 
sluchem, jak souvisí evoluce se smyslem pro 
rytmus a co spojuje hudbu s astronomií.

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/jak-to-chodi-v-lidske-hlave?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/12-pultonu?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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!

Ron Shumsky; Susan M. Islascox; Rob Bell

Brož., 152 str.

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #ORGANIZACE 

ČASU #MOTIVACE 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

22 RÁDCE

konkrétní rady jak na to!

65

Appka 4: Tvoje vnit ní Roztleskáva kajsem si nedokázala představit, kdy by se mi v životě mohlo hodit, 

že znám všechny možné druhy krajiny.
Jenže jsem věděla, že to udělat musím. Takže jsem použila 

„Vnitřní roztleskávačku“, abych změnila svůj postoj k tomu pro-

jektu. Udělala jsem to takhle.
Kroky 1 a 2 Napsat sebepovzbuzující výroky a zbavit se sebeshazování

Nejdřív ze všeho jsem musela skoncovat se všemi těmi negativ-

ními sděleními, která jsem k sobě vysílala. Moje staré sebeshazo-

vací myšlenky si můžete přečíst v levé části tabulky dole. V pravé 

části pak uvidíte, jak jsem je změnila v povzbudivou samomluvu.
Sebeshazování

Sebepovzbuzování

Tohle je úplně zbytečné. Copak tohle 
budu někdy v životě potřebovat? Jakmile to budu mít hotové, už se 

k tomu nikdy nemusím vracet.

Ten referát dopadne hrozně, přesně 
jako ten předchozí. Vím, co jsem posledně udělala špatně, 

takže teď je mi jasné, na co se zaměřit.

Je to neskutečná nuda.
Tohle si říkám vždycky, ale jakmile se 
do toho dostanu, obvykle na tom najdu 
něco zajímavého.

Opakovala jsem si povzbudivé výroky, kdykoli jsem si všimla, že 

se mi do hlavy plíží některý z těch negativních. Občas jsem si je 

dokonce říkala nahlas. Já vím, je to trapné! Ale nebyl tam nikdo, 

kdo by mě slyšel, a vážně mi to pomohlo udržet si motivaci, za-

tímco jsem na projektu pracovala.Krok 3 Přerušit kruh negativityV  tomhle školním roce jsem už psala referát o  knize a  moc se 

mi nepovedl. Pak jsem si ale promluvila s učitelkou a ona mi po-

radila, jak si předem připravit osnovu. Taky mi pomohla zjistit, 

jak_prezit_kdyz_si_nevim_rady_se_skolou_zlom.indd   65
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Jak p ežít, když  ne ím rady e k

jak napsat silný a  úderný závěr. Když jsem ohledně referátu 

o  geografi i Severní Ameriky začala propadat beznaději, připo-

mněla jsem si, že od doby, co jsem dostala v minulém pololetí tu 

špatnou známku, jsem se toho dost naučila. Pomyslela jsem na 

úsilí, které jsem do toho vložila. To mi pomohlo přerušit kruh 

negativity.

Krok 4 Najít svou bojovou píseňA abych se povzbudila ještě víc, pustila jsem si svoji bojovou píseň, 

než jsem se dala do práce. Je to písnička „We are the Champions“ 

od Queen. Je fakt prastará, ale vážně mě dokáže povzbudit, pro-

tože zpěvák v ní říká, že bojuje dál, bez ohledu na cokoli, a ne-

vzdává se. A  já to taky nevzdám! Občas si udělám v  práci pře-

stávku a znovu si tu písničku přehraju.
Odevzdala jsem referát včas a byla jsem na sebe docela pyšná. 

Známku ještě neznám, ale moc se nebojím. Vím, že jsem si na 

tom dala záležet a dopadne to dobře.

jak_prezit_kdyz_si_nevim_rady_se_skolou_zlom.indd   66
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Jak přežít, když si nevím 
rady se školou

Rádce pro děti, které nevědí, 
jak se učit

249 Kč
199 Kč

jak napsat silný a  úderný závěr. Když jsem ohledně referátu 

o  geografi
mněla jsem si, že od doby, co jsem dostala v minulém pololetí tu 

špatnou známku, jsem se toho dost naučila. Pomyslela jsem na 

úsilí, které jsem do toho vložila. To mi pomohlo přerušit kruh 

negativity.

Krok 4 Najít svou bojovou píseňA abych se povzbudila ještě víc, pustila jsem si svoji bojovou píseň, 

než jsem se dala do práce. Je to písnička „We are the Champions“ 

od Queen. Je fakt prastará, ale vážně mě dokáže povzbudit, pro-

tože zpěvák v ní říká, že bojuje dál, bez ohledu na cokoli, a ne-

vzdává se. A  já to taky nevzdám! Občas si udělám v  práci pře-

stávku a znovu si tu písničku přehraju.Známku ještě neznám, ale moc se nebojím. Vím, že jsem si na 

tom dala záležet a dopadne to dobře.

https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-kdyz-si-nevim-rady-se-skolou?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


Aija Mayrock 

Brož., 128 str.

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Jak přežít šikanování

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #PROTI ÚZKOSTI #PROTI STRACHU #PROTI STRESU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

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.

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

199 Kč
159 Kč

66

Jak p ežít, když  ne ím rady e k

jak napsat silný a  úderný závěr. Když jsem ohledně referátu 

o  geografi i Severní Ameriky začala propadat beznaději, připo-

mněla jsem si, že od doby, co jsem dostala v minulém pololetí tu 

špatnou známku, jsem se toho dost naučila. Pomyslela jsem na 

úsilí, které jsem do toho vložila. To mi pomohlo přerušit kruh 

negativity.

Krok 4 Najít svou bojovou píseňA abych se povzbudila ještě víc, pustila jsem si svoji bojovou píseň, 

než jsem se dala do práce. Je to písnička „We are the Champions“ 

od Queen. Je fakt prastará, ale vážně mě dokáže povzbudit, pro-

tože zpěvák v ní říká, že bojuje dál, bez ohledu na cokoli, a ne-

vzdává se. A  já to taky nevzdám! Občas si udělám v  práci pře-

stávku a znovu si tu písničku přehraju.
Odevzdala jsem referát včas a byla jsem na sebe docela pyšná. 

Známku ještě neznám, ale moc se nebojím. Vím, že jsem si na 

tom dala záležet a dopadne to dobře.
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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
172 Kč

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #PROTI 

ŠIKANĚ #UPEVŇOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

229 Kč
183 Kč

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? A chceš s tím něco 
udělat? Kniha Jak přežít, když se často bojím, ti pomůže!

Lucie Bělohlávková

Brož., 120 str.

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

Pomocník k budování sebeúcty a vnitřní síly 

Pro děti, kterým se někdy spolužáci posmívali, 
nechovali se k nim fér, nebo které někdy mají 

https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-kdyz-si-neverim?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-kdyz-se-casto-bojim?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-sikanovani?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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.

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!

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

#KAMARÁDSTVÍ 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

24 RÁDCE

James J. Crist

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 136 str.

Jak přežít, když nemám 
kamarády

Jak si kamarády získat a udržet

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
215 Kč

dobrou kamarádkou, dobrým kamarádem.

67

Projevovat empatii, když se stane něco dobrého, je snadné. 

Jestliže tvůj kamarád právě vyhrál školní kolo dějepisné olym-

piády, stačí říct: „Skvělá práce!“ Vlož do tónu svého hlasu nad-

šení. Tím dáváš najevo, že máš radost a  kamarádovi to přeješ. 

Pokud tvůj kamarád vyhrál zápas, řekni: „Gratuluju.“ To může 

být těžké, jestli patříš do týmu, který prohrál, ale pořád je to 

důležité.
Ještě důležitější však je dávat najevo porozumění nebo em-

patii, když se někdo necítí moc dobře. V  takové chvíli tvůj ka-

marád opravdu potřebuje někoho, kdo mu porozumí, aby se cítil 

lépe. Když třeba kamarádka spadne ze skejtu a odře si koleno, 

možná se bude cítit o trošku lépe, když se jí zeptáš, jak na tom je, 

nebo třeba jen řekneš: „To určitě bolelo!“

Páni, to byl ale ošklivý pád.Nestalo se ti nic?

Rozvíjej své sociální dovednosti – a svá p átelství
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Jak p ežít, když nemám kamarády

68

Tady je pár dalších situací, kdy kamarádi ocení tvoji empatii. 

Projev empatii, když kamarád dostane špatnou známku z důležité písemky
 zraní se při fotbale prohraje významné utkání při šampionátu
 musí se odstěhovat od přátel a příbuzných
 zapomene si doma svačinu přijde o člena rodiny nebo o domácího mazlíčka

 ztratí domácí úkol nedostane se do týmu, ačkoli o to hodně stojí

 pohádá se s kamarádem nebo přijde o nějaké přátelství

 stane se terčem šikany
Nemusíš toho říkat moc, když se tvému příteli stane něco zlého. 

Ale pomůže, když dáš najevo, že tě to mrzí. Naznačíš mu tak, 

že ti záleží na jeho pocitech, což je na přátelství skvělé. Tady 

je pár věcí, které můžeš říct, když se kamarádovi přihodí něco 

špatného:

 „Smůla – to mě fakt mrzí.“ „To pro tebe musí být těžké.“ „Ale ne! Fakt mě to mrzí. Nechceš si o tom promluvit?“

 „Ale, to je vážně zlé. Jak ti je?“ „Je mi líto, že se ti to stalo. Můžu pro tebe něco 

udělat?“
 „Au! To muselo bolet.“
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Elizabeth Verdick; Marjorie Lisovskis

Brož., 128 str.

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
172 Kč

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.

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
151 Kč

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #OVLÁDÁNÍ 

EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

25RÁDCE

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

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!

John F. Taylor

Brož., 128 str.

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

215 Kč
172 Kč
215 KčJak p ežít, když nemám kamarády

68

Tady je pár dalších situací, kdy kamarádi ocení tvoji empatii. 

Projev empatii, když kamarád dostane špatnou známku z důležité písemky
 zraní se při fotbale prohraje významné utkání při šampionátu
 musí se odstěhovat od přátel a příbuzných
 zapomene si doma svačinu přijde o člena rodiny nebo o domácího mazlíčka

 ztratí domácí úkol nedostane se do týmu, ačkoli o to hodně stojí

 pohádá se s kamarádem nebo přijde o nějaké přátelství

 stane se terčem šikany
Nemusíš toho říkat moc, když se tvému příteli stane něco zlého. 

Ale pomůže, když dáš najevo, že tě to mrzí. Naznačíš mu tak, 

že ti záleží na jeho pocitech, což je na přátelství skvělé. Tady 

je pár věcí, které můžeš říct, když se kamarádovi přihodí něco 

špatného:

 „Smůla – to mě fakt mrzí.“ „To pro tebe musí být těžké.“ „Ale ne! Fakt mě to mrzí. Nechceš si o tom promluvit?“

 „Ale, to je vážně zlé. Jak ti je?“ „Je mi líto, že se ti to stalo. Můžu pro tebe něco 

udělat?“
 „Au! To muselo bolet.“
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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

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. „Co mám dělat, když se rodiče hádají?“ „Co 
to znamená, když se rozvedou?“ „Můžu to nějak 

zastavit?“ Podobné otázky se honí hlavou většině 
dětí, jejichž rodiče procházejí rozvodem. Fordovi na 

ně dokážou odpovědět, protože to také zažili.

199 Kč
159 Kč

199 Kč
159 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. 

Pomocník k rozvíjení empatie 

https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-kdyz-se-rodice-rozvadeji?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1
https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/jak-prezit-kdyz-nerozumim-emocim?wt_mc=katalogy.katalog_pro_deti_2019_1


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
14907901 Ella a kamarádi 199 Kč  
14404101 Už zase skáču přes kaluže 263 Kč  
11313601 Mravenečkova dobrodružství 159 Kč  
11312301 Ztraceni v rudolfínské Praze 159 Kč  
11313301 Případ ztraceného koně 191 Kč  
11313701 Na rozcestí ke štěstí / Na rozcestí od štěstí 191 Kč  
14907301 Taje olivového háje 199 Kč  
14901405 Zvířátka – První čtení, to nic není 156 Kč  
14908101 Modrá hodina 239 Kč  
14907501 Černobílé prázdniny 220 Kč  
14908201 O myšce, která se nebála 159 Kč  
14906801 Herkules na zámku 215 Kč  
13502401 Stínka 239 Kč  
11311701 Jde sem lesem 191 Kč  
11312801 Karolínka a její zoo 183 Kč  
14908301 Příběhy z amazonského pralesa 199 Kč  
14904901 Gorila a já 239 Kč  
14905801 Piráti z Ledového moře 268 Kč  
14908001 Kluci netančej! 199 Kč  
14906201 Pohodář Tom a já 159 Kč  
14907701 Haló, haló, paní Kočko! 159 Kč  
14908401 Ve škole se dějou věci! 239 Kč  
14906901 Vránova neobyčejná dobrodružství 239 Kč  
11313201 Fi a Flo 220 Kč  
11311401 Po stopách Karla IV. 228 Kč  
11312901 Po stopách stoleté dámy 239 Kč  
11312601 Po stopách baroka v Čechách 228 Kč  
11205401 Jak se jmenuje tahle knížka? 239 Kč  
11312501 Hádanky pro školáky 215 Kč  
11310801 Přijdou tři logici do baru 199 Kč  
11313801 Rozumí koza petrželi? 199 Kč  
15903701 Čekání na Velikonoce 239 Kč  
23310201 S penězi si poradím 127 Kč  
11311301 Jak to chodí v lidské hlavě 239 Kč  
11313501 12 půltónů 239 Kč  
12503701 Jak přežít, když si nevím rady se školou 199 Kč  
12503201 Jak přežít, když si nevěřím 172 Kč  
12503301 Jak přežít, když se často bojím 159 Kč  
12503401 Jak přežít šikanování 183 Kč  
12503601 Jak přežít, když nemám kamarády 215 Kč  
12502901 Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti 172 Kč  
12503001 Jak přežít s poruchami učení 151 Kč  
12503101 Jak přežít, když mě všechno štve 159 Kč  
12503501 Jak přežít, když se rodiče rozvádějí 159 Kč  
12503801 Jak přežít, když nerozumím emocím 159 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,

www.portal.cz




