
Honzík se po prázdninách vrací do školky. Ještě štěstí, že na něj ve třídě čeká stará parta kamarádů. 
A nová paní učitelka, která vypadá celkem fajn. A navíc má vysílačku. Tajnou. V kapse. Moment: 
vysílačku? No jistě! Paní učitelka je tajná agentka a k tomu možná i superhrdinka. Ve školce se totiž 
objevil Naschválník. Škodolibé stvoření, které tropí naschvály a živí se špatnou náladou. Lepí žvýkačky 
na židle, přivolává na výletech déšť, cmrndá polévku z misky, rozvazuje tkaničky a dává červy do 
třešní. Je potřeba ho zastavit dřív, než bude pozdě. Začíná boj o to, kdo zatočí s Naschválníkem.
Kniha pro děti od 4 do 7 let podporuje malé posluchače v základních emocionálních výzvách jejich 
věku, jako je sebedůvěra, pěstování odvahy, víra ve své schopnosti, naděje na překonání problémů 
a důvěra ve vlastní budoucnost. Příběh nesnižuje hrdiny do role bezbranných dětí, závislých na 
autoritě, nýbrž je vykresluje jako kreativní dospělým rovnocenné partnery. Podporuje u dětí období 
osamostatňování od rodiny, které je velmi potřebné právě před nástupem školní docházky.
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Pro děti

Ludmila Bakonyi Selingerová 

Kdo zatočí s Naschválníkem
Ilustrace Libor Drobný

Ludmila Bakonyi Selingerová  
je autorka, maminka, učitelka 
a divadelnice. Napsala mnoho dětských 
knih, např. V trávníku, V korunách stromů 
a Pod vodní hladinou, Drabčíkova pouť, 
Co sežral žralok.

Libor Drobný   
je výtvarník, malíř a ilustrátor dětské 
literatury. V Portále vyšly s jeho ilustracemi 
např. knihy Školní štěně, Jak to chodí 
v lidské hlavě nebo Nikdo nejde z kola ven. 

Psaní a vymýšlení příběhů mě bavilo od dětství. Začala jsem s ním 
dokonce v předškolním věku. Někdo chtěl být popelářem, jiný doktorem 
a já jsem si přála koupit chajdu u řeky, natáhnout si u ní síťovku mezi 
stromy a být spisovatelka...
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Pro děti

Kateřina Sýkorová

Obrázkové logočtení

Petr miluje trampolínu, dráček Kudrnka zase 
výlety s vydrou Drndou, obr Bróňa brokolici, 
Prokop opravuje pračky a hraběnka Draha hledá 
ztracený prsten. Děti ze třetí třídy zase jedou 
na výlet do Třeboně a Ondřej zažívá s dědou 
Jindřichem pravé dřevěné dobrodružství!

Kniha obsahuje 20 krátkých příběhů, které  
v sobě snoubí logopedické pohádky a obrázkové 
čtení. S mladšími dětmi je tedy možné procvičovat 
výslovnost pouze na obrázcích, které doplňují 
do čteného textu, starším je pak možné celou 
knihu nabídnout ke čtení s větším zastoupením 
slov s procvičovanou hláskou. Každý příběh je 
doprovozen obrázky, na kterých děti mohou 
problematickou hlásku procvičovat a které se pak 
objevují i v textu samotném.
Kniha se věnuje výslovnosti hlásek L, R a Ř (ve 
shluku hlásek Tr, Dr, Kr, Br, Pr, Hr, Fr, Mr, Tř, Dř, Kř, 
Bř, Př, Hř), příběhy s L neobsahují hlásku R a Ř, 
příběhy s R neobsahují hlásku Ř.

978-80-262-1998-9, váz., 96 s., 329 Kč

Ilustrace Eva Rémišová

(L, R, Ř)

LOGOPEDIE HRAVĚ:

Najdu Edu na posedu

Logopedické pohádky

Logopedické hádanky 2

Kateřina Sýkorová  
je vystudovaná logopedka, pracuje 
jako speciální pedagog na prvním 
stupni ZŠ, dříve pracovala v běžné MŠ, 
ve speciální MŠ i jako školní logoped.

Eva Rémišová  
je známá ilustrátorka pro děti. Spolupracuje např.  
s časopisem Sluníčko. V Portále vyšly s jejími 
ilustracemi např. knihy Já mám v krabici cukr a krupici, 
Říkadla a hry nebo Hádám, hádáš, hádáme.
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Kathy Kacer

Gábi, schovej se!

„Jsme vděčné, že nám knihy pro 
děti pomáhají ukázat, vysvětlit anebo 
vyprávět o něčem, co je těžké.“

 
Julie a Marie, www.mravencichuva.cz

Překlad Viola Somogyi
Ilustrace Ester Kuchynková

Gábi je obyčejné a šťastné děvče, které žije obyčejný 
a spokojený život v zapadlém městečku kdesi na 
Slovensku. Její život se ale velmi rychle mění.  
V Evropě totiž začala druhá světová válka. Jednoho dne 
nacisté dorazí i do jejího rodného městečka a hledají 
mladé dívky. Gábi se dostává do reálného smrtelného 
nebezpečí. Musí se okamžitě schovat…
Prostřednictvím jednoduchého vyprávění autorka 
sleduje změny v každodenním životě jedné židovské 
rodiny a líčí postupné zhoršování jejich životních 
podmínek za druhé světové války (nucenou školní 
segregaci, uzavření škol, zákaz vycházení, rozpad 
přátelství a obecně sociálních vazeb atd.), vše ale 
podává s nadějí a vírou v lepší časy.
Kniha je určena čtenářům od 9 do 13 let a v patnácti 
kapitolách čerpá z reálných zkušeností matky autorky, 
která vypráví o době, kdy hra na schovávanou nebyla 
pouze dětskou zábavou.

978-80-262-2017-6, váz., 128 s., 299 Kč

Kathy Kacer 
je kanadská spisovatelka, zaměřující se 
především na předávání pravdivých informací  
o holokaustu dětem. Získala několik ocenění  
a její knihy byly přeloženy do mnoha jazyků.

DOPORUČUJEME:

Hanin kufřík

Zahrada tajů

Ester Kuchynková  
se věnuje kreslení ilustrací 
a komiksů pro dětské knihy  
a časopisy.



46 obchod.portal.cz

Pro děti

Hervé Tullet

Kouzelná ruka
Překlad Martin Bedřich

Hervé Tullet
je francouzský umělec, jeho 
Knížka, Barvy nebo La! se staly 
bestsellery.

Hravá velkoformátová „tulletovka“. Tvá kouzelná ruka tančí a skáče po stránkách knihy, 
mění se v rybu, motýla i raketu. Může sloužit i jako podpora grafomotoriky (uvolňování 
předloktí a zápěstí), nebo jen jako soubor relaxačních a výrazových cvičení.

„Jakmile přijde inspirace, soustředím tu energii do 
vystavění knihy. Zpočátku nemyslím na čísla stránek ani na 
detaily ilustrací – jen se snažím jet na vlně počátečních emocí. 
Zatímco své workshopy vytvářím s přesností dirigenta, když 
dělám knihu, jsem spíš jako jazzový hudebník, improvizuji a jedu 
na vlně emocí, jak nejlépe umím.“

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

Knížka

Barvy

La!
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Pro děti

Àngels Navarro

Překlad Dan Liška
Ilustrace María Reyes Guijarro

Nauč se učit!

Pracovní sešit cílený na předškolní děti, který vychází z nejnovějších poznatků 
neurovědy, má za cíl pomoci dětem se naučit, jak se správně učit. Hravou formou 
v dětech probouzí zájem o učení, upevňuje základní jazykové a matematické dovednosti, 
orientaci v prostoru, pravolevou orientaci, časovou posloupnost, vizuální diferenciaci 
a mnoho dalšího, a to na úrovni jejich věku přiměřené.
Aktivity pro děti od 4 do 6 let jsou doprovázeny jednoduchými piktogramy, které 
pomáhají rozpoznat, na jaké kompetence je daný úkol zaměřený. V zadní části je pak 
kniha opatřena klíčem, ke kontrole řešení.

Àngels Navarro  
vystudovala psychologii a specializuje se na terapii hrou. Její první 
kniha vyšla v roce 2003 a dnes je autorkou přes 60 titulů, které vyšly ve 
Španělsku, Řecku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, 
Argentině a Uruguayi. Vzhledem ke své tvorbě je považována za jednu 
z nejvšestrannějších odbornic na hry pro rozvoj mozku a mentální trénink.

Dejme dětem důvěru, doprovázejme je 
a povzbuzujme, aby vynikly!

ČTENÍ JE ZÁBAVNÉ UČENÍ:

Každý se počítá

Mapy mých emocí

75 aktivit s klíčem k řešení
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Pro děti

Christina Steinlein, Anne Becker 

Svět plný energie

S energií se setkáváme všude: když zapneme světlo, jedeme autem nebo si zatopíme. Ale co je 
vlastně energie? Jak se vyrábí? Jak se k nám dostává a jaké jsou možnosti výroby a využití 
energie?
Ilustrovaná kniha pro čtenáře od 8 let vysvětluje nejdůležitější fakta týkající se tohoto tématu 
a ukazuje, že ačkoli je energie v každodenním životě neustále přítomna, neměli bychom jí plýtvat.

„Myslím si, že je dobré a vlastně nezbytné se s dětmi bavit 
o tom, v jakém stavu je naše životní prostředí.  Dětem to můžeme 
vysvětlovat tak, že jako společnost máme velký problém, ale je tu 
mnoho lidí, kteří přemýšlejí, jak ho vyřešit. Třeba řekneme školákům 
na prvním stupni, že příliš továren, aut nebo letadel ohřívá zemi a je 
potřeba s tím něco dělat.“
 Jan Krajhanzl, sociální psycholog a ekopsycholog

Christina Steinlein 
studovala žurnalistiku a biologii na Mnichovské 
univerzitě. V Portále vyšla její kniha Bez vody to 
nejde (2021).

EKOLOGIE V KNIHÁCH:

Bez vody to nejde

Co s odpadem

Jak se vyznat v klimatu

Encyklopedie pro školáky

Překlad Erik Schwarzbach

Anne Becker 
studovala komunikační 
design a je ilustrátorkou 
a komiksovou výtvarnicí.
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Pro děti

Véronique Cauchy  
pracovala jako personalistka. 
S dětmi se její život ale zásadně 
změnil. Opustila dosavadní profesi 
a pustila se po hlavě do psaní knih 
pro děti.

Laurent Simon  
vystudoval výtvarnou školu jako designér. Své 
profesi se s krátkou (politickou) přestávkou věnoval 
až do roku 2011. Pak vstoupil do světa dětských knih 
a ilustrací a už v něm zůstal. Ilustroval a ilustruje 
množství knih a některé i sám píše.

Véronique Cauchy

Překlad Pavla Le Roch
Ilustrace Laurent Simon

Linka a Bod

KDYŽ LINKA POTKÁ BOD, HNED SI ZAČNOU HRÁT. A že na to hraní nechtějí být samy, pozvou si 
i své kamarády. Velké a malé, tlusté a tenké. A ti zase své kamarády. Červené a žluté, zelené 
a modré. Až je z toho svět plný barev a zábavy.
Obrázková kniha pro nejmenší od 2 let o tvarech a barvách, rozdílech a toleranci.

HRAVÉ KNÍŽKY PRO 
NEJMENŠÍ:

Černý kocour, bílá kočka

O kouzelném semínku

vystudoval výtvarnou školu jako designér. Své 
profesi se s krátkou (politickou) přestávkou věnoval 
až do roku 2011. Pak vstoupil do světa dětských knih 
a ilustrací a už v něm zůstal. Ilustroval a ilustruje 
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Pro děti

Olga Stehlíková

Mehlo, Šika, Kňuba a Motora

PŘÍBĚH PRO DĚTI OD 4 LET O TOM, ŽE BÝT DOKONALÝ JE OTRAVA. NEŠIKOVNOST 
DÁ NĚKDY POŘÁDNOU PRÁCI! Mehlo, Šika, Kňuba a Motora mají zvláštní potíž. 
Jsou to totiž úplně dokonalí a bezchybní sourozenci: nikdy nic nepokazí ani 
nerozbijí, zaručeně si neublíží a vždycky pozdraví a přiskočí na pomoc. Jsou 
to ty nejšikovnější a nejuspořádanější děti. Kdo to má vydržet? Budou muset 
do učení k poťouchlému Zbedovi Japnému, který má k dokonalosti daleko. 
Dokáže na sobě čtveřice z Nenic najít aspoň malou chybičku? A jak dopadne 
narozeninová oslava paní Japné, kterou mají sourozenci na starost?

„Nikdo není dokonalý, zato všichni by rádi. Až na 
tyhle čtyři sourozence Bezchybné, kteří by si naopak 
přáli mít aspoň nějakou chybičku. Jestli se jedna 
vloudí, bude na cizích narozeninách s pořádnou 
hostinou co slavit.“

Olga Stehlíková

Ilustrace Galina Miklínová

Olga Stehlíková   
vystudovala bohemistiku 
a lingvistiku na FF UK v Praze. Působí 
jako nakladatelská i časopisecká 
redaktorka, editorka a literární 
publicistka. Napsala čtyři básnické 
sbírky a čtyři knihy pro děti 
a mládež. V Portále jí vyšla kniha 
Kluci netančej! (2019).

Galina Miklínová   
je česká režisérka, výtvarnice animovaných 
fi lmů a ilustrátorka. Je držitelkou několika 
tuzemských i mezinárodních ocenění (např. 
za celovečerní fi lm Lichožrouti, animovaný 
seriál O Kanafáskovi, nebo za knihy na 
kterých spolupracuje s předními českými 
autory.) Knihy s jejími ilustracemi vycházejí 
po celém světě. 

DALŠÍ KNIHA AUTORKY:

Kluci netančej!
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Pro děti

Petr Horáček

Nejlepší dárek

Tom a Mot jsou nejlepší kočičí kamarádi. A dokonce mají narozeniny ve 
stejný den. Jaký bude nejlepší dárek pro toho druhého? Můžeme tomu 
druhému přát všechno možné, ale nejlepší nakonec stejně bude společně 
strávený den.

„Knížky pro děti mají i svou divadelní stránku. 
Když si rodiče s dětmi čtou, tak napodobují hlasy, 
zvuky, gestikulují. Oni tu knížku hrají. Většina dobrých 
obrázkových knih má dokonale vypracovaný text, 
který má rytmus a funguje v každém ohledu.“

Petr Horáček v rozhovoru pro slovenský Denník N 

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

Slon

Kdopak tu spí

Nový domek pro myšku

Petr Horáček  
je výtvarník a autor velmi úspěšné série dětských knih. Jeho knihy byly přeloženy do 
několika jazyků a vyhrály řadu mezinárodních cen. Žije a pracuje ve Velké Británii. V Portále 
vyšly jeho úspěšné knihy Papuchalk Petr, Husa Líza, O myšce, která se nebála, Jak myška 
snědla měsíc, Nový domek pro myšku, Slon, leporelo Do pelíšku aj.
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Pro děti

Isabella Paglia

Krabička 

PŮVABNÁ KNÍŽKA O TOM, ŽE NA SVĚTĚ NEJVÍC POTŘEBUJEME KAMARÁDY, 
OSLOVÍ DĚTI OD 5 LET. V lese se najednou objevila krabička. Na jedné straně 
má dvě dírky a nikdo neví, jak se tam ocitla. Všechna zvířátka přemýšlejí 
o tom, proč se objevila právě v lese, nikdo ale nezná odpověď. Jedno je 
však jisté: ať je tam kdokoli nebo cokoli, rozhodně nechce z krabičky ven. 

Celý příběh v sobě nese jednu velkou pravdu: rytmus 
života přátel, rytmus života druhých lidí může být bolestivě 
odlišný od našeho. Éterické a snové obrázky Paola Proiettiho 
krásně vyprávějí o ideálním světě, po kterém všichni toužíme. 
Kdo zůstane věrný touze tě poznat? Kdo ti i v lásce zůstane 
věrný? Někoho takového pak můžeš nazvat přítelem.

DOPORUČUJEME:

Slyšíš mě?

Mokrozem – Suchozem

Isabella Paglia   
je italská spisovatelka, napsala několik dětských knih. 

Překlad Jan Ctibor
Ilustrace Paolo Proietti



59obchod.portal.cz 59obchod.portal.cz

978-80-262-2021-3, váz., 32 s., 239 Kč



60 obchod.portal.cz

Pro děti

BÁRA A KUBA JSOU SOUROZENCI A ZAŽÍVAJÍ SPOLU 
RŮZNÁ KAŽDODENNÍ DROBNÁ DOBRODRUŽSTVÍ.  
Malí čtenáři, kteří už touží číst nebo se se čtením 
čerstvě setkávají, se díky jejich příběhům 
seznamují postupně se všemi písmeny, a to  
v takovém pořadí, jaké odpovídá genetické metodě 
čtení. Text tedy vždy počítá pouze s těmi hláskami 
a jazykovými jevy, které dítě umí, a na ty navazuje 
dalšími.
Každá kapitola v knize je uvedena novými písmeny 
a opatřena úkolem, který děti připravuje na 
komplexní zvládnutí dovednosti čtení (děti určují 
první nebo poslední hlásku, postavení hlásky ve 
slově, tvoří na ně slova, dělí slova na jednotlivé 
hlásky, na slabiky, z uvedených hlásek tvoří 
různá slova, hledají rýmy atd.). A každý úkol je 
doprovozen obrázky, aby se děti měly vizuálně  
o co opřít a plnění úkolu pro ně bylo snazší.
Kniha je určena dětem od 4 do 7 let.

Hana Zobačová 
je speciální pedagožka a knižní 
redaktorka. Napsala řadu knih 
pro děti.

Vendula Hegerová  
je úspěšná a oblíbená ilustrátorka  
a autorka dětských knih, úzce spolupracuje 
např. s časopisem Puntík.

978-80-262-2019-0, váz., 72 s., 239 Kč

Hana Zobačová

Ilustrace Vendula Hegerová

Bára a Kuba
Genetická metoda pro nejmenší

GENETICKÁ METODA VÝUKY 
ČTENÍ OD AUTORKY:

Auta, vlaky, bagry taky

Pokojíček plný hraček

Žil byl kdysi kdesi
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Překlad Alžběta Štollová
Ilustrace Kati Vuorento

Tuutikki Tolonen

Agnes a tajemný dům

Agnes se společně s maminkou seznamuje se 
svým novým domem, který jim odkázala před 
svou smrtí tajemná a překvapivě nalezená 
prababička Agnes Maria. Stará dřevěná vila 
Rauhala ale zdaleka není obyčejný dům. Agnes 
najde v domě utajenou skříň a v ní deník neznámé 
dvanáctileté dívky. Skrytou skříní však celá 
záhada vili rozhodně nekončí. Proč voní v pokojích 
neexistující květiny? A proč je víko klavíru každé 
ráno vždy znovu otevřené? Kde končí schody, 
když ne na půdě? Co všechno ze svých tajemství 
vila ještě vydá? A kolik odvahy to bude Agnes  
a jejího kamaráda Piškota stát?
Kniha je určena dětem od 8 do 12 let.

Tuutikki Tolonen  
je úspěšná a oceňovaná finská spisovatelka pro děti  
a mládež. V Portále jí vyšla úspěšná trilogie Strašidelná 
chůva, Strašidelná cesta a Strašidelný dopis. Na knihu Agnes 
a odemčený sen pak volně navázala tímto druhým dílem.

Kati Vuorento   
je současná finská 
ilustrátorka, žije a pracuje 
v Helsinkách.

978-80-262-2022-0, váz., 208 s., 349 Kč

DALŠÍ KNIHY AUTORKY:

Agnes a odemčený sen

Strašidelná chůva

„Tuutikki Tolonen ve svých 
románech citlivě zachycuje svět 
dětských hrdinů a rozdíly jejich 
povah. V dobrodružstvích, která 
prožívají, s jemným humorem 
proplétá prvky všedního života  
s fantazijními motivy, těžko 
uvěřitelnými ‚náhodami‘ 
 i nelehkými životními situacemi.“
 www.skandinavskydum.cz




