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Ahoj holky a kluci!

víte, proč je čtení lepší než televize? Protože i když přitom 
usnete, nepřijdete o konec. No, jenomže vy stejně na 
všechno koukáte na internetu, takže si to klidně pustíte 
znovu, žejo? Tak jinak – proč je čtení aspoň stejně tak dobré 
jako YouTube? Protože na YouTube koukají všichni, kdežto 
když budete kamarádům vyprávět, co jste četli, budete 
zajímaví, protože to nejspíš nikdo z nich nebude znát. A co 
že je na tom tak suprového, být jiný? To, že čím víc různosti 
kolem nás je, tím je svět krásnější a zajímavější. A vy i vaši 
kamarádi brzy zjistíte, že čím víc rozličných zážitků v sobě 
shromáždíte, tím bohatší budete – a zážitky z četby patří 
k těm, které ve vás můžou zůstat pěkně dlouho a fakt vás 
obohatit. Třeba k tomu najdete inspiraci i mezi knihami, 
které jsme pro vás vydali! 

Martin Bedřich 
šéfredaktor

1 kniha věk 6+ 

2 knihy věk 8+ 

3 knihy věk 10+

 Náročnost četby:

Tunel byl hrozně dlouhý a byla v něm ozvěna. Už jsme si 

mysleli, že se jím dostaneme rovnou do zahraničí, ale pak 

jsme přece jen doběhli na konec a před námi se objevilo 

letadlo a jeho vstupní dveře. Škoda, že už byly zavřené. 

Motory letadla hlasitě burácely a my jsme si zakrývali uši. 

Letadlo zjevně odlétalo bez nás.

„Snaží se uletět,“ křikl učitel na svoji ženu.

„Cože?“ vyjekla ona.

„To se jim nepodaří!“ zahřměl učitel a začal bušit na dveře 

letadla.

Nikdo je ale neotevřel, a tak se učitel rozhodl, že si zuje 

botu, aby mohl tlouct silněji. Mezitím co si rozvazoval 

tkaničky, letadlo začalo couvat. Učitel si toho nevšiml, 

a když udeřil botou o dveře letadla, dveře už tam nebyly, 

protože letadlo stačilo couvnout o tolik, že učitel praštil 

botou do okna pilotní kabiny. Učitel zavrávoral a určitě by 

spadl, kdyby se v poslední chvíli rukou nezachytil o čelní 

stěrač letadla a nohama neobepnul příď celého stroje. 

Připadal nám ohromně mrštný na to, jak je starý.

Všichni jsme otvorem v tunelu sledovali, jak letadlo couvá 

a pan učitel visí na jeho předním stěrači.
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Timo Parvela 

Ella v Laponsku
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Tunel byl hrozně dlouhý a byla v něm ozvěna. Už jsme si 

mysleli, že se jím dostaneme rovnou do zahraničí, ale pak 

jsme přece jen doběhli na konec a před námi se objevilo 
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Nikdo je ale neotevřel, a tak se učitel rozhodl, že si zuje 

botu, aby mohl tlouct silněji. Mezitím co si rozvazoval 

tkaničky, letadlo začalo couvat. Učitel si toho nevšiml, 

a když udeřil botou o dveře letadla, dveře už tam nebyly, 

protože letadlo stačilo couvnout o tolik, že učitel praštil 

botou do okna pilotní kabiny. Učitel zavrávoral a určitě by 

spadl, kdyby se v poslední chvíli rukou nezachytil o čelní 

stěrač letadla a nohama neobepnul příď celého stroje. 

Připadal nám ohromně mrštný na to, jak je starý.

Všichni jsme otvorem v tunelu sledovali, jak letadlo couvá 

a pan učitel visí na jeho předním stěrači.

„To není fér, on si jede do zahraničí bez nás,“ zabručel 

Samppa, když letadlo nepřestávalo couvat, ačkoli pan učitel 

bušil botou na čelní sklo pilotní kabiny.

„Pan učitel potřebuje dovolenou,“ usoudila Hanna.

„Myslíte si, že vydrží takhle viset celou cestu?“ 

zapochybovala Tiina.

„A jak mu proboha budou podávat oběd?“ zeptala jsem se já.

„Možná že dostane jenom něco studeného,“ tipoval Tuukka, 

který ví všechno.

„Já jsem nevěděl, že v letadle jsou taky stěrače,“ podivil se 

Pate, když vtom letadlo zastavilo. Pan učitel pořád visel 

jednou rukou za stěrač a v druhé držel botu, kterou tloukl 

na okno kokpitu. Vykukovali jsme z tunelu a viděli jsme, jak 

oba dva piloti vrhají na učitele zlověstné pohledy. Mávali na 

něj, aby se pustil, ale on jenom kroutil hlavou. Obdivovali 

jsme ho. Náš pan učitel je tak zásadový!

Pustil se, teprve když mu jeden z pilotů ostřikovačem 

propláchl levou nosní dírku.

249 Kč
199 Kč

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE MAGDA VEVERKOVÁ HRNČÍŘOVÁ  

Pevná, 136 str.

Volné pokračování úspěšných knih Ella ve 
škole a Ella a její kamarádi. Tentokrát se 

celá třída i s popleteným panem učitelem 
a jeho trpělivou ženou dostane na školní 
výlet do Laponska, za polární kruh. A kdo 
zná Ellu a její spolužáky, už ví, že to bude 

pořádná legrace! 

VYCHÁZÍ 
V LISTOPADU



Mária Rázusová-Martáková, 
Jaroslava Blažková

ILUSTRACE VLADIMÍR KRÁL
Pevná, 48 str.

Kůzlátka 

#PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #ZVÍŘATA 

#POHÁDKA

Patrick M. Agot

ILUSTRACE JAN DUNGEL
PŘEKLAD: PAVLA LE ROCH

Pevná, 48 str.

Příběhy z amazonského 
pralesa 

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #ZVÍŘATA #PŘÍRODA #INDIÁNSKÉ POHÁDKY

Krásně ilustrovaná knížka obsahuje rovnou dvě 
pohádky o kůzlátkách. Z jedné strany knížky je 

to ta známá, o neposlušných kůzlátkách a jak 
to s nimi dopadlo, když je máma koza nechala 

samotné doma. A z druhé strany pohádku o těch, 
co maminku poslechnou, vlkovi se za jeho marnou 

snahu vysmějí a za svou poslušnost jsou nakonec 
samozřejmě odměněna. 

Patrick M. AgotPatrick M. Agot

Příběhy z amazonského Příběhy z amazonského 

249 Kč
199 Kč
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V amazonském pralese je živo. Ať už je 
to volba krále pralesa, boj o holý 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.

249 Kč
199 Kč

Chytil do ruky pluh, a tu Kulihrášek 

začne křičet volkům do uší:

„Hý, malá, hý!“

A volci začali krásně orat. Otec viděl, že Kulihrášek 

může být dobrým oráčem, a velmi se mu to líbilo.



Mária Ďuríčková

Kulihrášek a Budulínek

#POHÁDKY #PRO 

HOLKY #PRO KLUKY 

#NOVINKA

ILUSTRACE VLADIMÍR KRÁL

Pevná, 48 str.

Dvě klasické pohádky 
v jedné knížce, 

o neposlušném Budulínkovi 
a o šikovném Kulihráškovi. 
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249 Kč
199 Kč

Za chvilku přišla 

pod okénko liška a pravila:

„Budulínku, malý pásku, 

povozím tě na ocásku!“

Budulínek zapomněl, co mu 

nakázali dědeček s babičkou, 

a pěkně zčerstva lišce otevřel. 

Radostně jí vyskočil na ocásek 

a liška s ním běhala nahoru dolů 

po lavici, po světnici, kašičku mu 

snědla. A protože Budulínek zapomněl 

zavřít dveře chaloupky, liška frnk ‒ utekla 

s ním do polí, potom do lesa a šup s ním 

do své nory. Její malé lištičky si aspoň 

budou mít s kým hrát.

Chytil do ruky pluh, a tu Kulihrášek 

začne křičet volkům do uší:

„Hý, malá, hý!“

A volci začali krásně orat. Otec viděl, že Kulihrášek 

může být dobrým oráčem, a velmi se mu to líbilo.



Alžběta Dvořáková

ILUSTRACE LUCIE DVOŘÁKOVÁ
Pevná, 184 str.

Modrá hodina

#POHÁDKA #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #TAJEMNO 

#DOBRODRUŽSTVÍ

299 Kč
239 Kč
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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 prázdninách 
a o zvláštním tvorovi jménem 

Medrysous.

ČTENÍ #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #TAJEMNO 

Ani si nevšiml, že mu cestou začala z odřeného kotníku téct krev. 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 

„Jirka krvácí!“ volala vylekaně, takže se Olga vyřítila z holčičího 

pokoje s očima navrch hlavy. Naštěstí odřenina nebyla velká. 

Stačilo kotník dobře umýt a ránu vyčistit.

„Děkuju, Oli,“ usmál se Jirka na Olgu, když mu odřeninu přelepila 

náplastí. „Víš, že si myslím, že jsi skvělá, když pleteš ten složitý 

vzorek? Já koloběžku dneska málem vzteky rozmlátil, jak mě 

ten kotník bolel. Ty s pletením sice napřed praštíš na gauč, ale 

pokaždé se k němu vrátíš, vypářeš, co je špatně, a dáš se zase 

do práce. Jsi úžasně trpělivá. Já bych to nedokázal.“

Olga se usmála. I když byl Jirka malý brácha, jeho chvála ji 

moc těšila.

16 04 2019 15 22 39
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Ani si nevšiml, že mu cestou začala z odřeného kotníku téct krev. 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 
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Překvapeně zvedla hlavu od dřezu. Takhle pěkně jí Martin normálně 

neříká.
„Eliško, pojď sem!“ Bratr sedí už zase na gauči a notebook má na 

klíně. Zapomněl kousat a s vytřeštěnýma očima zírá na obrazovku.

Eliška si osuší ruce o kraťasy.„Rychle! Koukej! Co myslíš, že to je?“ podává jí Martin notebook.

„Nic tam nevidím.“„Teď to tam není!“ Martinovi se rozklepaly ruce. „Ale teď už zase 

jo!“ zapíchl prst doprostřed obrazovky.
Eliška si zkouší monitor různě natočit, poodstoupit od něj a znovu 

se k němu přiblížit, ale nic nepomáhá. To, co se ospale pohybuje 

po půdě, je podivně skutečné!„To je asi… To není možný!“„Myslíš, že je opravdovej?“ šeptá Martin.
Eliška po rozpačitém zaváhání přikývla.
„Mohla by to bejt hračka. Nebo nějakej robot, kterýho tam narafi čil 

děda!“ Martin se tomu, co vidí, pořád zdráhá uvěřit.

Vrčení motoru slábne a dědovo auto se od nich rychle vzdaluje.

„Já myslím, že je živej,“ trvá tiše na svém Eliška.

„Ale taky to může bejt předtočenej fi lm!“
„Je to živej DRAK!“Drak se prochází po trámu nad spícími netopýry. Je modrý a velký 

asi jako ti nejurostlejší z nich – takže na draka opravdu maličký.
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Fous kolem sebe šermuje zdravou tlapkou a hlasitě protestuje. 

Eliška protáhla prsty skrz děrovaná dvířka a za snahu kocoura 

utěšit utržila dlouhý škrábanec.„Eliško, ty tři menší, to jsou letošní mláďátka,“ láká ji ještě děda 

na chvilku k monitoru. „Přece by ses jich doopravdy nebála!“

Eliška se nedůvěřivě dívá na sedm tmavých netopýrů a mlčí.

„Za chvíli jsme s Fousem zpátky,“ říká děda. „Nikomu neotvírejte. 

A kdybyste chtěli někam jít, tak mi určitě nejdřív zavolejte,“ hrozí 

dětem přísně prstem.„No tak, dědo, my už jsme přece velký,“ brání se Martin a kručí 

mu přitom v břiš e. „Hele, Lišáku, ty ten dort jako chceš sníst celej 

sama?“
Děda venku startuje. Eliška oplachuje talířek a Martin si zatím na 

tácu vybírá největší dílek. Zdobí ho lesklá kandovaná třešeň.

„Eli?“
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Daniela Krolupperová

Na rozcestí ke štěstí/
od štěstí

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#DOBRÉ A ŠPATNÉ #PŘÍBĚHY 

ZE ŽIVOTA 

ILUSTRACE MICHAELA 
BERGMANNOVÁ 

Pevná, 96 str.

Dvojkniha představuje sedm 
situací z běžného života dětí, 

z jedné strany jsou to příběhy 
o správných rozhodnutích 

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

bude vypadat a končit, když se 
rozhodneš špatně?

Ani si nevšiml, že mu cestou začala z odřeného kotníku téct krev. 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 

„Jirka krvácí!“ volala vylekaně, takže se Olga vyřítila z holčičího 

pokoje s očima navrch hlavy. Naštěstí odřenina nebyla velká. 

Stačilo kotník dobře umýt a ránu vyčistit.

„Děkuju, Oli,“ usmál se Jirka na Olgu, když mu odřeninu přelepila 

náplastí. „Víš, že si myslím, že jsi skvělá, když pleteš ten složitý 

vzorek? Já koloběžku dneska málem vzteky rozmlátil, jak mě 

ten kotník bolel. Ty s pletením sice napřed praštíš na gauč, ale 

pokaždé se k němu vrátíš, vypářeš, co je špatně, a dáš se zase 

do práce. Jsi úžasně trpělivá. Já bych to nedokázal.“

Olga se usmála. I když byl Jirka malý brácha, jeho chvála ji 

moc těšila.

16 04 2019 15 22 39

na_rozcesti_od_stesti_ke_stesti_zlom_tisk_2.indd   35

13.05.2019   12:31:48

Ani si nevšiml, že mu cestou začala z odřeného kotníku téct krev. 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 

„Jirka krvácí!“ volala vylekaně, takže se Olga vyřítila z holčičího 

pokoje s očima navrch hlavy. Naštěstí odřenina nebyla velká. 

„Děkuju, Oli,“ usmál se Jirka na Olgu, když mu odřeninu přelepila 

náplastí. „Víš, že si myslím, že jsi skvělá, když pleteš ten složitý 

vzorek? Já koloběžku dneska málem vzteky rozmlátil, jak mě 

ten kotník bolel. Ty s pletením sice napřed praštíš na gauč, ale 

pokaždé se k němu vrátíš, vypářeš, co je špatně, a dáš se zase 

Olga se usmála. I když byl Jirka malý brácha, jeho chvála ji 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 

„Děkuju, Oli,“ usmál se Jirka na Olgu, když mu odřeninu přelepila 

náplastí. „Víš, že si myslím, že jsi skvělá, když pleteš ten složitý 

vzorek? Já koloběžku dneska málem vzteky rozmlátil, jak mě 

ten kotník bolel. Ty s pletením sice napřed praštíš na gauč, ale 

pokaždé se k němu vrátíš, vypářeš, co je špatně, a dáš se zase 

Olga se usmála. I když byl Jirka malý brácha, jeho chvála ji 

OTÁZKY K JIRKOVU PŘÍBĚHU 

 ? Proč se Olga na Jirku ošklivě utrhla, když se jí nedařilo pletení?

 ? Mohl Jirka nějak způsobit, že se Olze nedařilo pletení?

 ? Proč Olga vlastně plete svetr, když jí to nejde?

 ? Proč Blanka roztrhla výkres, který se jí nepovedl?

 ? Jak reagoval Jirka, když se na koloběžce poprvé uhodil?

 ? Jak reagoval Jirka, když se na koloběžce uhodil podruhé?

 ? Proč měl Jirka chuť koloběžku rozbít?

OBECNÉ OTÁZKY

 ? Je možné se nikdy nenaštvat?

 ? Jak se stane, že se člověka zmocní vztek?

 ? Co vztek způsobuje člověku, kterého se zmocnil?

 ? Co vztek způsobuje lidem v blízkosti toho, kdo se vzteká?

 ? Jak vztek na člověka působí? Co všechno může způsobit?

 ? Je možné se vzteku úplně vyhnout?

 ? Jak by se měl člověk zachovat, když cítí, 
že se ho zmocňuje vztek?

ti d t ti k t ti l 1 i dd 104 105
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OTÁZKY K JIRKOVU PŘÍBĚHU 

? Proč se Olga na Jirku ošklivě utrhla, když se jí nedařilo pletení?

? Mohl Jirka nějak způsobit, že se Olze nedařilo pletení?

? Proč Olga vlastně plete svetr, když jí to nejde?

? Proč Blanka roztrhla výkres, který se jí nepovedl?

? Jak reagoval Jirka, když se na koloběžce poprvé uhodil?

? Jak reagoval Jirka, když se na koloběžce uhodil podruhé?

? Proč měl Jirka chuť koloběžku rozbít?

OBECNÉ OTÁZKY

? Je možné se nikdy nenaštvat?

? Jak se stane, že se člověka zmocní vztek?

?
?

249 Kč
199 Kč

Ani si nevšiml, že mu cestou začala z odřeného kotníku téct krev. 

Blanka si toho ovšem všimla hned. Polekala se a utíkala pro Olgu. 

15

Překvapeně zvedla hlavu od dřezu. Takhle pěkně jí Martin normálně 

neříká.
„Eliško, pojď sem!“ Bratr sedí už zase na gauči a notebook má na 

klíně. Zapomněl kousat a s vytřeštěnýma očima zírá na obrazovku.

Eliška si osuší ruce o kraťasy.„Rychle! Koukej! Co myslíš, že to je?“ podává jí Martin notebook.

„Nic tam nevidím.“„Teď to tam není!“ Martinovi se rozklepaly ruce. „Ale teď už zase 

jo!“ zapíchl prst doprostřed obrazovky.
Eliška si zkouší monitor různě natočit, poodstoupit od něj a znovu 

se k němu přiblížit, ale nic nepomáhá. To, co se ospale pohybuje 

po půdě, je podivně skutečné!„To je asi… To není možný!“„Myslíš, že je opravdovej?“ šeptá Martin.
Eliška po rozpačitém zaváhání přikývla.
„Mohla by to bejt hračka. Nebo nějakej robot, kterýho tam narafi čil 

děda!“ Martin se tomu, co vidí, pořád zdráhá uvěřit.

Vrčení motoru slábne a dědovo auto se od nich rychle vzdaluje.

„Já myslím, že je živej,“ trvá tiše na svém Eliška.

„Ale taky to může bejt předtočenej fi lm!“
„Je to živej DRAK!“Drak se prochází po trámu nad spícími netopýry. Je modrý a velký 

asi jako ti nejurostlejší z nich – takže na draka opravdu maličký.

modra_hodina_zlom.indd   15
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Daniela Krolupperová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ
Pevná, 88 str.

Zákeřné keře

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

# POHÁDKA #PŘÍRODA 

OKOLO NÁS #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#VÁNOČNÍ POHÁDKA 

#PRVNÍ ČTENÍ 

235 Kč
188 Kč

08 PRÍBEHYˇˇ

Daniela Krolupperová

ILUSTRACE LUCIE DVOŘÁKOVÁ 
Pevná, 96 str.

Sněhová víla

225 Kč
180 Kč

Sněhová víla přichází tak jako každý rok na 
zem, aby dohlížela na sněžení. Zlý čert však 

na ni seslal kouzlo, které způsobí, že je jí 
taková zima, že nemůže pracovat. Víla se od 

moudrého výra dozví, že ji může zachránit 
jedině petrklíč. Všude za okny jsou však 

jenom vánoční hvězdy či vánoční kaktusy, kde 
má tedy najít jarní petrklíč? 

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. Usušené listy a bobule 

z věnce se musí vrátit keři, ze kterého pocházejí. 
Společně s vílami se můžeš i ty seznámit 

s jedovatými rostlinami ve svém okolí a naučit se 
je poznávat, co když to Rulík zkusí příště znovu? POZNÁVÁME NAŠI PŘÍRODU 

S DANIELOU KROLUPPEROVOU

Když si dost zazpívali a zatancovali, 

obrátila se paní Medvědová 

k Papíkovi a řekla: „Možná bych 

mohla být tvoje maminka já.“

„Ty?“ podivil se Papík.

mama_pro_papika_zlom.indd   29
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Keiko Kasza

Máma pro Papíka

09PRÍBEHY

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#POHÁDKA #O RODINĚ 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ 

#NOVINKA

ˇˇ

199 Kč
159 Kč

ILUSTRACE KEIKO KASZA
PŘEKLAD ONDŘEJ FAFEJTA

Pevná, 40 str.

Malý papoušek Papík nemá maminku, 
a tak se ji vydává hledat. Na své cestě 

potkává paní Žirafovou, paní Tučňákovou 
a paní Mrožovou. Žádná z nich se mu ale 

nepodobá dost na to, aby mohla být jeho 
maminkou. Podle čeho vlastně pozná 

opravdovou maminku? Paní Medvědová 
o tom naštěstí něco ví… 

Když si dost zazpívali a zatancovali, 

obrátila se paní Medvědová 

k Papíkovi a řekla: „Možná bych 

mohla být tvoje maminka já.“

„Ty?“ podivil se Papík.

mama_pro_papika_zlom.indd   29

18.07.2019   13:37:00

„Vždyť nejsi žlutá. A nemáš křídla 

ani velké buclaté tváře a taky nemáš 

pruhované nohy jako já!“

„Propánajána!“ zvolala paní Medvědová. 

„To bych vypadala hrozně legračně!“ 

I Papíkovi to připadalo legrační.

mama_pro_papika_zlom.indd   30
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Frida Nilsson

Pevná, 136 str.

Ve škole se dějou věci!

#PRO HOLKY #LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ #KAMARÁDKY #PŘÍBĚHY ZE ŠKOLY #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

10

Petr Horáček 

Pevná, 32 str.

O myšce, která se 
nebála

#POHÁDKA #PRO HOLKY 

#PRO KLUKY #ZVÍŘÁTKA 

#KRÁSNÉ ILUSTRACE 

PRÍBEHYˇˇ

Frida Nilsson

Pevná, 136 str.

Ve škole se dějou věci!

299 Kč
239 Kč

199 Kč
159 Kč

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? 

O myšce, která se 

Jednoho rána se myška rozhodla, že 

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

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.



Tuutikki Tolonen

Strašidelná chůva

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ 

#NAPĚTÍ #BUBÁCI #TAKÉ 

JAKO AUDIOKNIHA 

PŘEKLAD ALŽBĚTA ŠTOLLOVÁ
ILUSTRACE PASI PITKÄNEN

Pevná, 288 str.

339 Kč
271 Kč

11PRÍBEHYˇˇ

Příběh obyčejné současné fi nské 
rodiny, jejíž život se zcela nečekaně 

obrátí vzhůru nohama, když se 
jednoho dne u nich na prahu objeví 
vlasatá příšera páchnoucí močálem, 
která o sobě tvrdí, že se specializuje 
na péči o děti a bude novou chůvou 

jejich dvou dcer a syna. 271 Kč

HLADOVÝ BUBÁK VE SKŘÍNI

Skoro každý ví, jaké je jít spát, když se pod postelí možná 

schovává bubák. Není to nic příjemného. Člověka to odradí 

a vyleká. Nemůže usnout, protože musí mít otevřené oči 

a bedlivě nastražené uši. 

Jaké je jít spát, když člověk určitě ví, že v předsíni ve skříni 

bydlí bubák? Když ví, že doma není žádný dospělý, ale jenom 

tři děti, sice chytré a samostatné, ale pořád jenom tři děti bez 

rodičů. A když v předsíni ve skříni skutečně bydlí bubák?

To je strašné. To je strašné, přestože člověk ví (když si přečetl

jistou naučnou knihu), že bubák není nijak nebezpečný 

a v žádném případě nežere lidi.

„Necháme si rozsvícenou lampičku,“ navrhl Kaapo. Všichni 

tři seděli namačkaní jeden na druhého u Hilly na posteli.

Ale na posteli taky sedělo a leželo asi osmdesát různých 

plyšových hraček, jinými slovy všechny jejich plyšové hračky. 

Maikki chtěla, aby postel byla úplně plná. Cítila se tak 

bezpečněji.

„Můžu spát vedle Hilly?“ zeptala se potichu Maikki.

„Samozřejmě,“ ubezpečila ji Hilla a podívala se na Kaapa. 

„Přijdeš k nám i ty? Určitě se sem vejdeme. Poposuneme ty 

plyšáky.“

„Ne, já budu spát ve své vlastní posteli,“ řekl odhodlaně 

Kaapo, i když nijak zvlášť odhodlaný nebyl. Četl, že 

v těžkých situacích nesmí dopustit, aby ho ovládl strach, 

protože se rychle změní v beznaděj a pronikne všude. 

Připadalo mu lepší přesvědčit ostatní (i sebe), že se vůbec 

nebojí a že situace není zlá. Jenom trošku. Všechno se 

zvládne, žádný strach!

Maikki se přitiskla těsně k Hille. Nastalo hrobové ticho. 

Nebylo slyšet bubákovy kroky, nebylo slyšet vůbec nic. 

Copak asi teď dělá maminka? Spí? Děti jí zkusily zavolat, 

ale nezvedla to. Tak poslaly následující zprávu:

Milá maminko. Jsme v pořádku. Bubák vylezl ze skříně 

a uvařil nám k večeři kaši. Byla docela dobrá, ale Maikki 

nechtěla jíst. Bubák nic neříká, jenom koulí očima. Trochu 

jsme uklidili. Bubák umí používat myčku. Všechno v pořádku, 

jak se máš ty? Bubák

zase odešel zpátky do skříně a my jdeme spát. H, K a M

O tom úklidu to nebyla pravda, ale Hilla si myslela, že 

maminka bude mít radost a že oni třeba zítra uklidí. 

Stejně nemělo cenu uklízet doma denně, když tam bubák 

pořád prášil.

„Kaapo, přečti ještě to, kde se píše, co bubáci jedí,“ 

poprosila potichu Maikki.

„Znova?“ zasupěla Hilla. „Už jsme to četli aspoň 

pětsetkrát.

Opravdu tě nesežere. Maso nejí.“



Na nádvoří vešel na kůži promočený chlapeček v pestrém 

kostkovaném oblečku a s rozcuchanými zrzavými vlasy. Uchopil 

rytíře za ohromnou pracku, silně jí potřásl a s naprosto upřímným 

výrazem v obličeji prohlásil: „No konečně! Určitě jste spal, jako 

když vás do vody hodí, co? Dobré ráno, pane loupeživý rytíři 

Rodrigo Raubíři! Od této chvíle jsem vaše nové páže. Jmenuji se 

Špunt. A kromě toho mám hlad jako vlk. Kdy bude snídaně?“

Pak několikrát nahlas kýchl na celé kolo.

„Cože?“ vypravil ze sebe Rodrigo úplně vyvedený z míry. „Aha. No 

jo. Proč?“

„Nemáte přece páže, že ne?“ ujišťoval se Špunt.

„Nemám,“ odpověděl Rodrigo, „aspoň o tom nevím.“

„Výborně,“ prohlásil Špunt spokojeně, „takže mě potřebujete.“

„V žádném případě!“ namítl Rodrigo. „Počkej, zůstaň tady! Stát! 

Kam jdeš?“

Špunt už ale došel až do středu nádvoří a zálibně se rozhlížel 

kolem sebe.

„Tady se mi to líbí,“ prohlásil pak. „Kde budu mít pokoj?“

„Poslyš, Špunte!“ vykřikl Rodrigo, „koukej zmizet, než napočítám 

do tří! Tady není žádné dětské hřiště, to tedy rozhodně ne.“

„To je pravda,“ přikývl Špunt, „a právě proto se mi tady tak líbí.“

A znovu kýchl.

„Nemohl bys laskavě kýchat jiným směrem?“ rozčílil se Rodrigo. 

„Jestli jsi nastydlý, nechci se nakazit.“

„O mě si nedělejte starosti,“ odsekl Špunt.

„Měl bys jít domů a vzít si něco na rýmu,“ navrhl mu loupeživý 

rytíř, „jinak bys mohl dostat zápal plic.“

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#NAPĚTÍ #KAMARÁDSTVÍ 

#TANEC # PŘÍBĚHY ZE 

ŽIVOTA

Lucie Šavlíková

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 120 str.

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ZVÍŘATA #POHÁDKY #DOBRODRUŽSTVÍ #NOVINKA #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

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. 

Lucie ŠavlíkováLucie Šavlíková

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRAILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 120 str.Pevná, 120 str.

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

275 Kč
220 Kč

12

249 Kč
199 Kč

PRÍBEHYˇˇ

Černobílé prázdniny 

#ZVÍŘATA #POHÁDKY #DOBRODRUŽSTVÍ #NOVINKA #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Černobílé prázdniny Černobílé prázdniny 

Olga Stehlíková

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Brož., 136 str.

Kluci netančej!

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.

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#NAPĚTÍ #KAMARÁDSTVÍ 

#TANEC # PŘÍBĚHY ZE 

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

#NAPĚTÍ #KAMARÁDSTVÍ 

#TANEC # PŘÍBĚHY ZE 
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DĚTEM 
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Michael Ende, Wieland Freund

Rodrigo Raubíř 
a neohrožený Špunt

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#LEGRACE #DOBRODRUŽSTVÍ 

#NOVINKA #TAKÉ JAKO 

AUDIOKNIHA

Na nádvoří vešel na kůži promočený chlapeček v pestrém 

kostkovaném oblečku a s rozcuchanými zrzavými vlasy. Uchopil 

rytíře za ohromnou pracku, silně jí potřásl a s naprosto upřímným 

výrazem v obličeji prohlásil: „No konečně! Určitě jste spal, jako 

když vás do vody hodí, co? Dobré ráno, pane loupeživý rytíři 

Rodrigo Raubíři! Od této chvíle jsem vaše nové páže. Jmenuji se 

Špunt. A kromě toho mám hlad jako vlk. Kdy bude snídaně?“

Pak několikrát nahlas kýchl na celé kolo.

„Cože?“ vypravil ze sebe Rodrigo úplně vyvedený z míry. „Aha. No 

jo. Proč?“

„Nemáte přece páže, že ne?“ ujišťoval se Špunt.

„Nemám,“ odpověděl Rodrigo, „aspoň o tom nevím.“

„Výborně,“ prohlásil Špunt spokojeně, „takže mě potřebujete.“

„V žádném případě!“ namítl Rodrigo. „Počkej, zůstaň tady! Stát! 

Kam jdeš?“

Špunt už ale došel až do středu nádvoří a zálibně se rozhlížel 

kolem sebe.

„Tady se mi to líbí,“ prohlásil pak. „Kde budu mít pokoj?“

„Poslyš, Špunte!“ vykřikl Rodrigo, „koukej zmizet, než napočítám 

do tří! Tady není žádné dětské hřiště, to tedy rozhodně ne.“

„To je pravda,“ přikývl Špunt, „a právě proto se mi tady tak líbí.“

A znovu kýchl.

„Nemohl bys laskavě kýchat jiným směrem?“ rozčílil se Rodrigo. 

„Jestli jsi nastydlý, nechci se nakazit.“

„O mě si nedělejte starosti,“ odsekl Špunt.

„Měl bys jít domů a vzít si něco na rýmu,“ navrhl mu loupeživý 

rytíř, „jinak bys mohl dostat zápal plic.“

„Mně nic není,“ odvětil Špunt a pustil se po točitých schodech 

rovnou do komnaty pana Rodriga. Rytíř se v brnění ztěžka 

rozběhl za ním a brzy sotva popadal dech.

„Kde máš rodiče?“ volal za Špuntem.

Špunt jen pohrdavě pokrčil rameny. „Rodiče – prosím vás! K těm 

už se nikdy nevrátím.“

„A proč ne?“

„Protože mě nechápou. Jsou takoví poctiví, malicherní, prostě 

učinění maloměšťáci. Já totiž pocházím z rodu hrabat Niťoškubů.“

„O těch jsem nikdy neslyšel,“ zahučel Rodrigo. „A co ti doma vadí?“

„To je pořád samé To se nedělá. a To se nesmí.‘, To nedělej.‘ 

a Tamto nedělej. Já už ty hlouposti dál poslouchat nechci. Být 

pořád hodný je pekelná nuda. Radši se chci stát svobodným 

loupežníkem, který všem nahání hrůzu, jako jste vy. Postrach 

všech poutníků a loupeživý rytíř.“

„No, víš…“ začal Rodrigo, ale Špunt mluvil dál: „Pane Rodrigo 

Raubíři, vy jste můj velký vzor. Všichni mi pořád říkají: Když to 

s tebou takhle půjde dál, skončíš jako loupeživý rytíř. A to taky 

chci.“
„To ale není tak jednoduché,“ pokusil se namítnout Rodrigo.

„To já vím,“ odvětil Špunt, „ale už jsem se zkrátka rozhodl, takže 

se to nedá změnit, protože já jsem ukrutánsky tvrdohlavý. 

Mimochodem, mohl bych vám tykat a říkat vám strejdo 

Rody?“
„Nemohl!“ odsekl rytíř, „v žádném případě!“

„Dobře, strejdo Rody,“ pokračoval Špunt, jako by se 

nechumelilo, „takže jsme domluvení. Jsem tady a už tady 

zůstanu. Jsem teď Špunt, tvoje páže.“

349 Kč
279 Kč

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE REGINA KEHN

Pevná, 184 str.

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.

VYCHÁZÍ 
V ŘÍJNU

13PRÍBEHY

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. 

ˇˇ



Hana Zobačová

Pevná, 72 str.
Žil byl kdysi kdesi

 #PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#POHÁDKY #GENETICKÁ 

METODA ČTENÍ #PRVNÍ 

ČTENÍ #NOVINKA

199 Kč
159 Kč

14 PRÍBEHYˇˇ

Kniha pro malé začínající čtenáře obsahuje 
pohádky psané pro genetickou metodu 

čtení, velkými písmeny, od krátkých 
pohádek s jednoslabičnými slovy 

k víceslabičným slovům a delším příběhům. 199 Kč
159 Kč
199 Kč

1 PÁN A PES
BYL LES A U NĚJ DŮM. TEN DŮM MĚL DVŮR 

A ŽIL TU KŮŇ A VEPŘ. TEN DŮM MĚL PÁN. 

A MĚL I PSA. BYL TO PES BROK. PÁN MĚL PSA 

RÁD. I PES BYL RÁD, ŽE TU JE PÁN.
BYL TU DEN A PÁN ŘEK: „KDE JE MŮJ BROK?“ 

A JAK TO PÁN ŘEK, PES BYL HNED TU! „HAF 

HAF! JÁ JSEM TU, CO BYS CHTĚL?“
„JDU TEĎ PRYČ, TAM CO JE TEN LES. CHCI TAM 

JÍT NA LOV. VŠAK JSEM HNED ZPĚT. ALE TY JSI 

TU. DŮM JE TEĎ TVŮJ A TY JSI TU PÁN. CHRAŇ 

MI DŮM, AŤ JE TU KLID!“ ŘEK TEN PÁN.

A PES SI SED PŘED DŮM A NA VŠE HNED HAF 

HAF. A BYL KLID.TO BYL DEN. VŠAK JE TU NOC. A PES MÁ 

STRACH: „KDE JE MŮJ PÁN? ON ŠEL TAM, CO JE 

LES. MÁM O NĚJ STRACH. JÁ HO MÁM RÁD. JÁ 

MÁM BÝT ZDE, VŠAK ON JE PRYČ. NAČ JE MI 

DŮM? JÁ CHCI BÝT S NÍM.“
A TAK PES BROK ŠEL TAM, CO JE LES. „HAF HAF. 

JE TU LES A JE TU TMA. KDE JE MŮJ PÁN?“ ŠTĚK 

PES BROK.

„JÁ JSEM TU A JSEM MOC RÁD, ŽE JSI TU I TY. JÁ 

ŠEL NA LOV A ZLE JSEM ŠLÁP. VŠAK JE TU PAST. 

A V TÉ JSEM I JÁ. CO TEĎ?“ ŘEK TEN PÁN.

„JÁ JSEM TU A MÁM TĚ RÁD. PAST JÁ ZNÁM. JÁ 

VÍM, CO S NÍ. JEN SEĎ A JÁ UŽ VÍM, JAK DÁL. HAF 

HAF.“ ŠTĚK BROK. NA TU PAST ŠLÁP A KŘUP 

KŘUP, PAST JE PRYČ. A PÁN JÁSÁ: „TY JSI MŮJ PES 

BROK. MÁM TĚ MOC A MOC RÁD. DÍK, PAST UŽ 

JE PRYČ, JSEM ZDRÁV A SMÍM JÍT.“
A PES BYL MOC RÁD, „HAF HAF. JÁ CHCI BÝT 

VŽDY TAM, KDE JE MŮJ PÁN. AŤ JE TAM DŮM, ČI 

LES, ČI LÁN. AŤ JE ON PÁN, KMÁN, NEBO KRÁL.“

A PAK KDYŽ ŠEL PÁN NA LOV, VŽDY ŘEK, ABY 

PES BROK ŠEL S NÍM. KDE BYL PÁN, TAM BYL 

I PES. A TAK TO MÁ BÝT!

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

PES BROK ŠEL S NÍM. KDE BYL PÁN, TAM BYL 



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

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

215 Kč
172 Kč

219 Kč
175 Kč

„JÁ JSEM TU A JSEM MOC RÁD, ŽE JSI TU I TY. JÁ 

ŠEL NA LOV A ZLE JSEM ŠLÁP. VŠAK JE TU PAST. 

A V TÉ JSEM I JÁ. CO TEĎ?“ ŘEK TEN PÁN.

„JÁ JSEM TU A MÁM TĚ RÁD. PAST JÁ ZNÁM. JÁ 

VÍM, CO S NÍ. JEN SEĎ A JÁ UŽ VÍM, JAK DÁL. HAF 

HAF.“ ŠTĚK BROK. NA TU PAST ŠLÁP A KŘUP 

KŘUP, PAST JE PRYČ. A PÁN JÁSÁ: „TY JSI MŮJ PES 

BROK. MÁM TĚ MOC A MOC RÁD. DÍK, PAST UŽ 

JE PRYČ, JSEM ZDRÁV A SMÍM JÍT.“
A PES BYL MOC RÁD, „HAF HAF. JÁ CHCI BÝT 

VŽDY TAM, KDE JE MŮJ PÁN. AŤ JE TAM DŮM, ČI 

LES, ČI LÁN. AŤ JE ON PÁN, KMÁN, NEBO KRÁL.“

A PAK KDYŽ ŠEL PÁN NA LOV, VŽDY ŘEK, ABY 

PES BROK ŠEL S NÍM. KDE BYL PÁN, TAM BYL 

I PES. A TAK TO MÁ BÝT!

Eva Horáková

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 72 str.

Do pohádky se zvířátky

Knížka pohádek odpovídá pravidlům 
genetické metody výuky čtení. Pohádky jsou 
psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny 
od pohádek složených pouze z jednoduchých 
jednoslabičných slov až po pohádky 
s čtyřslabičnými slovy, které jsou již čtenářsky 
náročnější. Hlavními hrdiny příběhů jsou 
zvířata, podtitulem každé pohádky je přísloví, 
takže pohádka vám přinese zábavu i poučení.

15PRÍBEHYˇˇ

Eva Horáková

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ

Pevná, 72 str.

Pohádky pro všední den

Knížka pohádek odpovídá pravidlům 
genetické metody výuky čtení. 
Pohádky jsou psány velkými tiskacími 
písmeny a jsou přiměřeně krátké, 
abyste je stihli během vyučovací 
hodiny nebo za domácí úkol přečíst 
celé. 



Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 64 str.

#PRO KLUKY #TAJEMNO 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#NOVINKA

225 Kč
180 Kč

16 PRÍBEHYˇˇ

Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. 
Všechno ho zajímá, všemu chce přijít na 

kloub. Jakmile je v jeho dosahu nějaký 
přístroj, hned zkoumá, jak funguje a jak by 
se ho dalo využít. Na otázku, čím by chtěl 

být, bez váhání odpoví: „Budu vynálezcem!“ 
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?

VYCHÁZÍ 
V ŘÍJNU

38

Když si myslel, že už má všechna kolečka pohromadě, usadil se ke stolu a začal je ukládat do hodinové skříňky. Umisťoval je přesně podle toho, 
jak si je zapamatoval. Čekal, že se ručičky rozběhnou, že budou chtít dohonit všechen 

zameškaný čas, ale nic se nestalo. Štěpán se zamračil. Pak si všiml jednoho prázdného 
místa. Jedno kolečko chybí. Bylo mu jasné, že hledání potmě 

bude těžké, ale hned si věděl rady. Ze své tašky na nářadí vyndal veliký magnet. Tatínek mu jednou ukazoval, jak se s ním dají hledat zakutálené šroubky. Štěpán, stejně jako tenkrát táta, začal magnetem jezdit těsně nad kobercem a pod 
rukou cítil, jak se na magnet s cinkáním přichytávají kovové věcičky. Našel tak starý hřebík, babiččinu sponu do vlasů, ale hlavně: ztracené hodinové kolečko.

Bylo mu jasné, že hledání potm

 nad kobercem a pod 

ebík, 

ka pohromadě, 
al je 

ky. 
 podle toho, 

ekal, 
že budou chtít dohonit všechen 

Pak si všiml jednoho prázdného 

 podle toho, 

že budou chtít dohonit všechen 

Pak si všiml jednoho prázdného 
Bylo mu jasné, že hledání potmě

39

Když zapadlo na své místo, v hodinách to lehce škublo a pak už se 

rozešly jako by se jim předtím nic nestalo. Štěpán potichu zajásal: 

povedlo se to! Ještě zbývalo nastavit správný čas. Musel se proplížit 

do kuchyně a podívat se na hodiny vedle lednice. Byly přesně tři 

hodiny. Vrátil se tedy k pendlovkám a nastavil malou ručičku na trojku 

a velkou na dvanáctku.Štěpán byl na sebe pyšný. Hodiny opatrně pověsil na zeď a se vším 

vynálezeckým vybavením odešel do svého pokoje. Teprve teď mohl 

spokojeně usnout. Než ho ale přemohl spánek, v hlavě se mu mihla 

myšlenka, že by nemusel být jen vynálezce. 

M
oh

l b
y b

ýt 
i opravář.

Když zapadlo na své místo, v hodinách to lehce škublo a pak už se 

rozešly jako by se jim ppovedlo se to! Ještdo kuchyn
hodiny. Vrátil se tedy k pendlovkám a nastavil malou ru

a velkou na dvanáctku.Ště
vynálezeckým vybavením odešel do svého pokoje. Teprve te

spokojen
myšlenka, že by nemusel být jen vynálezce. 

M
oh

l

Štěpánův podivuhodný stroj



Renata Šindelářová

Brož., 128 str.

Tajemství pokladu 
svatého Václava

#DOBRODRUŽSTVÍ #HRA PRO JEDNOHO HRÁČE #NAŠE DĚJINY #GAMEBOOK #PRO HOLKY #PRO KLUKY #NOVINKA

#DOBRODRUŽSTVÍ #HRA PRO JEDNOHO HRÁČE 
#DIVOKÝ ZÁPAD #GAMEBOOK #PRO KLUKY

Je to kniha nebo hra? Další pokračování 
dobrodružných příhod Klárky a Vojty, 

sourozenců ze současné Prahy. Ve svém 
nejnovějším příběhu se s pomocí trochu 

bláznivého vědce Alexe dostávají opět do 
minulosti, tentokrát navštíví dobu knížete 

Václava, císaře Karla IV., Jiřího z Poděbrad, 
nebo Tomáše G. Masaryka. Společně 

s nimi se můžeš stát strážcem pokladu i ty, 
pokud správně rozluštíš zašifrované zprávy 

a posbíráš všechny klíče. 

Chtěl ses někdy vydat na divoký západ 
a stát se kovbojem? A nebo snad někým 
úplně jiným? Kup si tuhle knihu a staň se 
skrze ni na chvíli hrobníkem! Určuj jeho 
kroky napříč divokým západem. Kopej 
hroby, spřátel se s mravenečníkem 
Brandonem, ochutnej zmrzlinu ze sleďů, 
přidej se k pochybné církvi a bojuj 
s krvežíznivými indiány a děsivou 
byrokracií. Tak do toho, ty mrtvoly se 
samy nezakopou!

Chtěl ses někdy vydat na divoký západ 
a stát se kovbojem? A nebo snad někým 
úplně jiným? Kup si tuhle knihu a staň se 
skrze ni na chvíli hrobníkem! Určuj jeho 
kroky napříč divokým západem. Kopej 
hroby, spřátel se s mravenečníkem 

235 Kč
188 Kč

199 Kč
159 Kč

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

ILUSTRACE JULIE OPLETALOVÁ

Jan Holan; Martin Bartůněk

Brož., 160 str.

Ten, kdo jiným jámu kopá

VYCHÁZÍ 
V LISTOPADU

199 Kč
159 Kč
199 Kč

#DOBRODRUŽSTVÍ #HRA 

39

Když zapadlo na své místo, v hodinách to lehce škublo a pak už se 

rozešly jako by se jim předtím nic nestalo. Štěpán potichu zajásal: 

povedlo se to! Ještě zbývalo nastavit správný čas. Musel se proplížit 

do kuchyně a podívat se na hodiny vedle lednice. Byly přesně tři 

hodiny. Vrátil se tedy k pendlovkám a nastavil malou ručičku na trojku 

a velkou na dvanáctku.Štěpán byl na sebe pyšný. Hodiny opatrně pověsil na zeď a se vším 

vynálezeckým vybavením odešel do svého pokoje. Teprve teď mohl 

spokojeně usnout. Než ho ale přemohl spánek, v hlavě se mu mihla 

myšlenka, že by nemusel být jen vynálezce. 

M
oh

l b
y b

ýt 
i opravář.
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Daniela Schreiter

PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ

Pevná, 160 str.

#KOMIKS #PRO HOLKY #PRO KLUKY #AUTISMUS 

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.

Daniela SchreiterDaniela Schreiter

PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁPŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ

Pevná, 160 str.Pevná, 160 str.

Autorka je mladá žena s autismem, se kterým se Autorka je mladá žena s autismem, se kterým se 

299 Kč
239 Kč

325 Kč
260 Kč

Stínka
Jaké to je být jiná?  

Debbie Tung

PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ

Brož., 184 str.

Introvertka v hlučném světě

Když jsou tvými nejlepšími přáteli knihy 
a tvoje představa o báječném víkendu 

obnáší čtení, spoustu hrnků čaje a malování 
obrázků, to vše v duchu hesla: „Lidem vstup 

zakázán“, každé pozvání ven mezi ostatní 
představuje výzvu. Místy úsměvná, místy 

smutná kniha je otevřeným oknem do světa 
všech, kdo by svůj život nejradši strávili 

zalezlí pod dekou. Když ale jako Debbie 
zjistí, že kamarádit se s ostatními lidmi může 

být fajn, jejich život se rozjasní…

PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁPŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ

Autorka je mladá žena s autismem, se kterým se Autorka je mladá žena s autismem, se kterým se 

Jaké to je být jiná? Jaké to je být jiná? 

8. Aby se Qark mohl podívat na povrch planety Venuše, musí proletět 

hustými mračny plnými kyseliny. Dokážeš spolu s ním najít cestu?

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#INTROVERTI #KOMIKS  

18 PRÍBEHYˇˇ



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.

Mimozemšťan Qark cestuje se svým 
kamarádem Xylem vesmírem. Pokud rádi 

luštíte křížovky, písmenková domina, číselné 
spojovačky, máte rádi bludiště a doplňovačky, 

můžete se vydat s nimi. Na cestě se dozvíte 
ještě něco z vesmíru, třeba jak se jmenuje naše 

nejbližší hvězda, z čeho jsou vytvořeny okolní 
planety, co na nich najdete a mnoho dalšího.

Jana Majetičová

Brož., 64 str.

Vesmírné luštění a doplňování
(Turistický průvodce Sluneční 

soustavou)

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#LUŠTĚNÍ #PRACOVNÍ LISTY 

#HÁDANKY #VESMÍR # NOVINKA

POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 19

8. Aby se Qark mohl podívat na povrch planety Venuše, musí proletět 

hustými mračny plnými kyseliny. Dokážeš spolu s ním najít cestu?

8. Aby se Qark mohl podívat na povrch planety Venuše, musí proletět 

nejbližší hvězda, z čeho jsou vytvořeny okolní 
planety, co na nich najdete a mnoho dalšího.planety, co na nich najdete a mnoho dalšího.

9. Slož dominové kostky a dozvíš se, proč se Qarkovi nelíbilo na Venuši.

Na Venuši je příšerné vedro a vzduch je tak hustý, že by tě

 
R0 
_ _ _ _ _      _

      _
 _ _ .9. Slož dominové kostky a dozvíš se, proč se Qarkovi nelíbilo na Venuši.

 
R0

149 Kč
119 Kč



Renata Škaloudová

Marek Kita

ILUSTRACE PAVEL KOUTSKÝ

ILUSTRACE DOROTA ŁOSKOT-CICHOCKA
PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH

Pevná, 112 str.

Pevná, 64 str.

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

Čekání na Vánoce

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#ČEŠTINA

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #MATEMATIKA #PENÍZE #FINANČNÍ GRAMOTNOST

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#VÁNOCE #KŘESŤANSTVÍ 

249 Kč
199 Kč

159 Kč
127 Kč

239 Kč
191 Kč

Co se může tahat z chlupaté deky? Dá se najít 
jehla v kupce sena? Prý že TO SE JEN TAK 

ŘÍKÁ! Pak se v tom vyznejte… A třeba se v tom 
s pomocí této knížky opravdu vyznáte!

Pracovní sešit ti zábavnou formou pomocí 
luštění a doplňování ukáže, jak vlastně fungují 
peníze, jak s nimi správně zacházet a vysvětlí ti 
i základní pojmy ze světa fi nancí. 

28 „zastavení“ v adventní době, v nichž jsou 
představeny postavy z Bible a jejich příběhy, 

které souvisí s očekávaným narozením 
malého Ježíška.

Iva Nováková

Brož., 64 str.

S penězi si poradím
Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ
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#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

ILUSTRACE DOROTA ŁOSKOT-CICHOCKA

NEJLEPŠÍ KNIHY 
DĚTEM 

2018/2019 



Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Pevná, 144 str.

Výři nesýčkují
Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ČEŠTINA #PRAVOPIS

219 Kč
175 Kč

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 i ilustrovaný přehled 
pravidel psaní těchto slov a pravidel pro psaní 
předložek s a z.

Osm veselých povídek, které jsou 
výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují 

všechna vyjmenovaná slova.  

Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Pevná, 96 str.

Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Pevná, 144 str.

Fi a Flo
Vědecký i fantastický příběh o skloňování 

podstatných jmen

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#ČEŠTINA #PODSTATNÁ JMÉNA 

#PRAVOPIS

Napínavý sci-fi  příběh, v němž vystupují mimozemšťanky Fi 
a Flo. S nimi a jejich pozemským průvodcem Františkem si 

procvičíš skloňování podstatných jmen a na konci najdeš 
i praktický přehled skloňování všech vzorů. 275 Kč

220 Kč

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

#PRO KLUKY #PRO HOLKY

#ČEŠTINA #PRAVOPIS

255 Kč
204 Kč
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Lucie Bělohlávková

Brož., 144 str.

Tak už se nestyď
Sociální fobie a stydlivost 

u dospívajících

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #SOCIÁLNÍ FOBIE 

#STYDLIVOST #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

259 Kč
207 Kč
259 Kč
207 Kč
259 Kč

Bojíš se přihlásit, když se učitel v hodině na 
něco ptá? Když už zvedneš ruku, stane se 

ti, že ti správná odpověď „vypadne“ z hlavy, 
protože ji „přemažou“ tvoje obavy a strach? 

Bojíš se trapasů a nevíš si rady ve vztazích 
s ostatními lidmi? Tahle knížka ti pomůže 

tyhle problémy dostat pod kontrolu. 

VYCHÁZÍ 
V ŘÍJNU

ZAČÍNÁME…
Zdravím tě!Je skvělé, že ses rozhodl pro čtení této knihy. Tipy, které 

se v ní dozvíš, pomohly už spoustě lidí, a tak věřím, že 

pomohou i tobě.Na úvod si přečti příběh jednoho z nich. Asi ti to přijde 

povědomé a něco podobného jsi také zažil. Postupně si 

budeš moci přečíst další příběhy a situace, které mají jedno 

společné – sociální fobii neboli strach ze sociálních situací, 

jako je mluvit s druhými lidmi, telefonovat s nimi, jíst nebo 

psát před nimi apod. Tady je první příběh:
Stojím před školou, srdce mi buší. Zase jeden dlouhý den o samotě, 

a přesto mezi lidmi. To je tedy fakt směšný. Prostě paradox! 

Snažím se vždycky přijít co nejdříve, abych na chodbě potkal co 

nejméně lidí a učitelů, nemusel se na nikoho dívat, nikoho zdravit. 

Stačí mi ty jejich pohledy. Je mi jasné, co si myslí. Co to s ním 

je? Proč s nikým nemluví? Mým cílem je prostě jen dojít do 

šatny, přezout se, dojít do třídy, zalézt do lavice a přežít další 

den ve škole. Stačí, když na mě někdo promluví. Jako obvykle začnu 

panikařit, srdce mi bije jako o závod a cítím, že moje slova 

uvízla někde hluboko v krku. Většinou ze sebe něco vysoukám, 

ale jen stručně. Proč nejsem schopný říct víc? Co to se mnou 

je? 
„Bonusem“ je zkoušení před třídou. I když se učím dlouho 

do noci, už jenom když slyším svoje příjmení, jak mě učitel 

vyvolává, roztluče se mi srdce tak hlasitě, že to snad musí slyšet 

i ostatní. A aby toho nebylo málo, třesou se mi ruce a opět i můj hlas. 

Nemohu popadnout dech. Raději se na nikoho nedívám, nesnesu 

jejich pohledy, které mluví za vše. Jsem si jistý, že si všichni myslí, že 

jsem blázen!Po škole jdu hned domů. Aspoň, že se mi podařilo přesvědčit mámu 

s tátou, že nemusím chodit na obědy. Vůbec si nedokážu představit, 

jak bych přede všemi nesl tác s obědem. Pokud by mi hned nespadl 

z třesoucích se rukou, stejně bych cestou ke stolu aspoň půlku rozlil. 

Doma si čtu nebo se učím. Trvá to už dlouho a vůbec nevím, co mám dělat? Strašně mě to 

štve. Zatím jsem to ale nikomu neřekl. Je to dost trapný, že nejsem 

schopný něčeho, co je pro druhé naprosto normální!

• Stává se ti, že cítíš nepříjemné pocity v kontaktu s druhými 

lidmi, např. ve škole, na party, v dopravních prostředcích, 

v restauraci? • Je pro tebe těžké zúčastnit se nějaké společenské události, 

protože se stydíš?• Je pro tebe těžké najít nějaké společné téma, o kterém by ses 

mohl s druhými lidmi bavit? • Jsi nerad středem pozornosti, protože by si druzí mohli 

všimnout tvé nervozity?• Vyhýbáš se komunikaci s druhými lidmi? 
• Máš strach, co si o tobě druzí lidé myslí?
Jestli jsi na některou z otázek odpověděl „ano“, je možné, že to, 

co se ti děje, jsou příznaky tzv. sociální fobie. Pokud tomu tak je, 

čti dál, tato kniha je určena právě tobě. 

22 RÁDCI



Aija Mayrock 

Brož., 128 str.

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Jak přežít šikanování

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

249 Kč
199 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 to změnit!

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.

James J. Crist

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

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

23RÁDCI

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 

a hlavně jak být dobrou kamarádkou, kamarádem.

#KAMARÁDSTVÍ #SPOLEČNÉ ČTENÍ

269 Kč
215 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
183 Kč

vyvolává, roztluče se mi srdce tak hlasitě, že to snad musí slyšet 

i ostatní. A aby toho nebylo málo, třesou se mi ruce a opět i můj hlas. 

Nemohu popadnout dech. Raději se na nikoho nedívám, nesnesu 

jejich pohledy, které mluví za vše. Jsem si jistý, že si všichni myslí, že 

jsem blázen!Po škole jdu hned domů. Aspoň, že se mi podařilo přesvědčit mámu 

s tátou, že nemusím chodit na obědy. Vůbec si nedokážu představit, 

jak bych přede všemi nesl tác s obědem. Pokud by mi hned nespadl 

z třesoucích se rukou, stejně bych cestou ke stolu aspoň půlku rozlil. 

Doma si čtu nebo se učím. Trvá to už dlouho a vůbec nevím, co mám dělat? Strašně mě to 

štve. Zatím jsem to ale nikomu neřekl. Je to dost trapný, že nejsem 

schopný něčeho, co je pro druhé naprosto normální!

• Stává se ti, že cítíš nepříjemné pocity v kontaktu s druhými 

lidmi, např. ve škole, na party, v dopravních prostředcích, 

v restauraci? • Je pro tebe těžké zúčastnit se nějaké společenské události, 

protože se stydíš?• Je pro tebe těžké najít nějaké společné téma, o kterém by ses 

mohl s druhými lidmi bavit? • Jsi nerad středem pozornosti, protože by si druzí mohli 

všimnout tvé nervozity?• Vyhýbáš se komunikaci s druhými lidmi? 
• Máš strach, co si o tobě druzí lidé myslí?
Jestli jsi na některou z otázek odpověděl „ano“, je možné, že to, 

co se ti děje, jsou příznaky tzv. sociální fobie. Pokud tomu tak je, 

čti dál, tato kniha je určena právě tobě. 



Melanie, Annie a Steven Fordovi

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 80 str.

Jak přežít, když se 
rodiče rozvádějí

Jak přežít s hyperaktivitou 
a poruchami pozornosti

Rádce pro děti s ADHD a ADD 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #OVLÁDÁNÍ EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#ROZVOD RODIČŮ 
#SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

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. 

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. 

Elizabeth Verdick; Marjorie Lisovskis

Brož., 128 str.

Jak přežít, když mě všechno štve
Rádce pro děti, které jsou vznětlivé 
a neumějí udržet emoce na uzdě 

Gary Fisher; Rhoda Cummings

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

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 se učit? Možná máš poruchu učení. Může to 
být porucha čtení, potíže s pravopisem, ale také problémy 

s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly 
a školní prací. Tahle kniha ti ukáže cesty, které ti mohou pomoci!

24 RÁDCI

189 Kč
151 Kč

Melanie, Annie a Steven Fordovi
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Každý den o krůček lépe

Dobře poznej situaci, ve které ses ocitl. Pořádně si tu situaci 

promysli. Už se někdy něco takového stalo? Co ti tehdy při-

padalo jako to nejlepší, co by se mělo udělat? Pomohlo to? Kdo 

by ti mohl pomoct?

Rozhodni se – nebo si rozmysli –, jaké máš možnosti. Zkus vy-

myslet víc různých způsobů, jak by se ta situace dala zvlád-

nout. Můžeš je označit jako plán 1, plán 2, plán 3. Představ si, co 

dobrého a  špatného by mohlo z každého plánu vzejít. Vylepší 

ten plán situaci? Nemohl by ji ještě zhoršit?

Aplikuj – vyzkoušej – nejlepší možnost. Když si rozmyslíš 

dobré a  špatné stránky každého plánu, vyber si ten, který 

bude podle tebe fungovat nejlépe. Pak ho zkus použít.

Kriticky zhodnoť (ověř si, jestli se ta volba osvědčila). Fungoval 

ten plán? Jestli ne, vrať se k těm dalším, které tě napadly. Je 

mezi nimi nějaký, který by situaci mohl vylepšit? Tak ho vyzkou-

šej, nebo – jestli si nevíš rady – požádej o pomoc dospělého.

„Můžu teď jít na počítač já?“ zeptal se Alex. Laura odtrhla oči od 

obrazovky. „Můj čas ještě nevypršel,“ namítla. Alex se rozčílil. 

„Ale já musím pracovat na svém projektu a tohle je jediný počítač ve třídě,“ vy-

hrkl. „Ty sis ho zabrala pro sebe.“ Laura zůstala sedět u počítače. „Pořád jsem 

na řadě já,“ řekla. „Zeptej se paní učitelky, jestli mi nevěříš.“

Jenže Alex se nechtěl ptát paní učitelky. Připadalo mu, že to Lauře strašně 

trvá. Chtěl na počítač hned teď. Cítil, jak začíná zuřit – dostal strach, že by 

mohl provést něco špatného. V tu chvíli si vzpomněl na rozhodovací nástroj 

DRAK. Rozhodl se, že se posadí a napíše si jednotlivé kroky do sešitu. Napsal 

tam tohle:

ALEX

D

R

A

K



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!

Brož., 128 str.

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

215 Kč
172 Kč

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

John F. Taylor
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Jak přežít s hyperaktivitou 
a poruchami pozornosti

Rádce pro děti s ADHD a ADD 
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Každý den o krůček lépe

Dobře poznej situaci, ve které ses ocitl. Pořádně si tu situaci 

promysli. Už se někdy něco takového stalo? Co ti tehdy při-

padalo jako to nejlepší, co by se mělo udělat? Pomohlo to? Kdo 

by ti mohl pomoct?

Rozhodni se – nebo si rozmysli –, jaké máš možnosti. Zkus vy-

myslet víc různých způsobů, jak by se ta situace dala zvlád-

nout. Můžeš je označit jako plán 1, plán 2, plán 3. Představ si, co 

dobrého a  špatného by mohlo z každého plánu vzejít. Vylepší 

ten plán situaci? Nemohl by ji ještě zhoršit?

Aplikuj – vyzkoušej – nejlepší možnost. Když si rozmyslíš 

dobré a  špatné stránky každého plánu, vyber si ten, který 

bude podle tebe fungovat nejlépe. Pak ho zkus použít.

Kriticky zhodnoť (ověř si, jestli se ta volba osvědčila). Fungoval 

ten plán? Jestli ne, vrať se k těm dalším, které tě napadly. Je 

mezi nimi nějaký, který by situaci mohl vylepšit? Tak ho vyzkou-

šej, nebo – jestli si nevíš rady – požádej o pomoc dospělého.

„Můžu teď jít na počítač já?“ zeptal se Alex. Laura odtrhla oči od 

obrazovky. „Můj čas ještě nevypršel,“ namítla. Alex se rozčílil. 

„Ale já musím pracovat na svém projektu a tohle je jediný počítač ve třídě,“ vy-

hrkl. „Ty sis ho zabrala pro sebe.“ Laura zůstala sedět u počítače. „Pořád jsem 

na řadě já,“ řekla. „Zeptej se paní učitelky, jestli mi nevěříš.“

Jenže Alex se nechtěl ptát paní učitelky. Připadalo mu, že to Lauře strašně 

trvá. Chtěl na počítač hned teď. Cítil, jak začíná zuřit – dostal strach, že by 

mohl provést něco špatného. V tu chvíli si vzpomněl na rozhodovací nástroj 

DRAK. Rozhodl se, že se posadí a napíše si jednotlivé kroky do sešitu. Napsal 

tam tohle:

ALEX

D

R

A

K

 Pořádně si tu situaci 

promysli. Už se někdy něco takového stalo? Co ti tehdy při-

padalo jako to nejlepší, co by se mělo udělat? Pomohlo to? Kdo 

Zkus vy-

myslet víc různých způsobů, jak by se ta situace dala zvlád-

nout. Můžeš je označit jako plán 1, plán 2, plán 3. Představ si, co 

dobrého a  špatného by mohlo z každého plánu vzejít. Vylepší 

Když si rozmyslíš 

dobré a  špatné stránky každého plánu, vyber si ten, který 

Fungoval 

ten plán? Jestli ne, vrať se k těm dalším, které tě napadly. Je 

mezi nimi nějaký, který by situaci mohl vylepšit? Tak ho vyzkou-

„Můžu teď jít na počítač já?“ zeptal se Alex. Laura odtrhla oči od 

obrazovky. „Můj čas ještě nevypršel,“ namítla. Alex se rozčílil. 

„Ale já musím pracovat na svém projektu a tohle je jediný počítač ve třídě,“ vy-

„Ale já musím pracovat na svém projektu a tohle je jediný počítač ve třídě,“ vy-

hrkl. „Ty sis ho zabrala pro sebe.“ Laura zůstala sedět u počítače. „Pořád jsem 

Jenže Alex se nechtěl ptát paní učitelky. Připadalo mu, že to Lauře strašně 

trvá. Chtěl na počítač hned teď. Cítil, jak začíná zuřit – dostal strach, že by 

mohl provést něco špatného. V tu chvíli si vzpomněl na rozhodovací nástroj 

DRAK. Rozhodl se, že se posadí a napíše si jednotlivé kroky do sešitu. Napsal 

Fungoval 

ten plán? Jestli ne, vrať se k těm dalším, které tě napadly. Je 

mezi nimi nějaký, který by situaci mohl vylepšit? Tak ho vyzkou-

„Můžu teď jít na počítač já?“ zeptal se Alex. Laura odtrhla oči od 

obrazovky. „Můj čas ještě nevypršel,“ namítla. Alex se rozčílil. 

„Ale já musím pracovat na svém projektu a tohle je jediný počítač ve třídě,“ vy-

hrkl. „Ty sis ho zabrala pro sebe.“ Laura zůstala sedět u počítače. „Pořád jsem 

Jenže Alex se nechtěl ptát paní učitelky. Připadalo mu, že to Lauře strašně 

trvá. Chtěl na počítač hned teď. Cítil, jak začíná zuřit – dostal strach, že by 

mohl provést něco špatného. V tu chvíli si vzpomněl na rozhodovací nástroj 

DRAK. Rozhodl se, že se posadí a napíše si jednotlivé kroky do sešitu. Napsal 
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Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

D Dobře poznej
 situaci, ve

 které ses 
ocitl.

Potřebuju k počítači, jenže Laura říká, že je řada na ní.

R Rozhodni s
e – nebo si 

rozmysli –, jaké
 máš možnosti.

Plán 1: Postávat nad Laurou a ptát se pořád dokola: „Už jsi hotová?“

Dobré: Lauru to přestane bavit a odejde.

Špatné: Laura se naštve a poví to paní učitelce.

Plán 2: Zapomenout teď na svůj projekt a požádat o prodloužení 

termínu odevzdání.

Dobré: Budu mít víc času zpracovat ten projekt na počítači.

Špatné: Jestli mi paní učitelka termín neprodlouží, asi to 

nestihnu včas.

Plán 3: Zeptat se paní učitelky, jestli jinde ve škole není nějaký 

jiný počítač, který bych mohl použít.

Dobré: Když paní učitelka nějaký počítač najde, budu moct 

hned začít pracovat na svém projektu.

Špatné: Možná budu muset počkat, až Laura skončí, jestli tu 

jiný počítač není.

A Aplikuj – vyz
koušej – ne

jlepší možnost.

S plánem 1 bych se mohl dostat do maléru. Kdyby plán 2 nevyšel, 

nestihl bych svůj projekt. Plán 3 mi připadá nejlepší. Pomohl by 

mi začít pracovat na projektu okamžitě. Zeptám se paní učitelky, 

jestli tu není jiný počítač.

Později Alex svůj plán vyhodnotil.

K Kriticky zh
odnoť (ověř

 si, jestli s
e ta volba o

svědčila).

Paní učitelka mě pustila do počítačové učebny! Tam byla spousta 

volných počítačů. Stihl jsem svůj projekt a nedostal jsem se do maléru!

Později Alex svůj plán vyhodnotil.



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 #OVLÁDÁNÍ EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#EMOCE #EMPATIE #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

199 Kč
159 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? Tahle kniha ti pomůže!

Kniha ti pomůže 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. 

Lucie Bělohlávková

Brož., 120 str.

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

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

Pro děti, které někdy mají pocit, že se jim nemůže 
nic povést. Kniha ti nabídne rady, jak si vybudovat 

přátelské vztahy s vrstevníky a jak neztratit hlavu ve 
chvíli, kdy máš pocit, že se ti nic nedaří.

215 Kč
172 Kč

26 RÁDCI



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
14909001 Ella v Laponsku 199 Kč
14908301 Příběhy z amazonského pralesa  199 Kč
14906001 Kůzlátka 199 Kč
14908601 Kulihrášek a Budulínek 199 Kč
14908101 Modrá hodina  239 Kč
11313701 Na rozcestí ke štěstí / Na rozcestí od štěstí 199 Kč
14907801 Sněhová víla 180 Kč
11308403 Zákeřné keře 188 Kč
14908501 Máma pro Papíka 159 Kč
14908201 O myšce, která se nebála 159 Kč
14908401 Ve škole se dějou věci! 239 Kč
14907401 Strašidelná chůva 271 Kč
14907501 Černobílé prázdniny 220 Kč
14908001 Kluci netančej! 199 Kč
14908701 Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt 279 Kč
14908901 Žil byl kdysi kdesi 159 Kč
14907001 Do pohádky se zvířátky 172 Kč
14905101 Pohádky pro všední den 175 Kč
14908801 Štěpánův podivuhodný stroj 180 Kč
11314001 Tajemství pokladu svatého Václava 159 Kč
11313001 Ten, kdo jiným jámu kopá 188 Kč
13502401 Stínka 239 Kč
13502501 Introvertka v hlučném světě 260 Kč
23310401 Vesmírné luštění a doplňování 119 Kč
11313801 Rozumí koza petrželi? 199 Kč
23310201 S penězi si poradím 127 Kč
15903501 Čekání na Vánoce 191 Kč
11313201 Fi a Flo 220 Kč
11311901 Strasti zkoušeného Standy 175 Kč
11309701 Výři nesýčkují 204 Kč
12504001 Tak už se nestyď 207 Kč
12503701 Jak přežít, když si nevím rady se školou 199 Kč
12503601 Jak přežít, když nemám kamarády 215 Kč
12503401 Jak přežít šikanování 183 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
12502901 Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti 172 Kč
12503201 Jak přežít, když si nevěřím 172 Kč
12503301 Jak přežít, když se často bojím 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,

NOVINÁŘSKÁ 

CENA 2015

www.portal.cz




